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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava področje družbene odgovornosti, s katerim smo želeli predstaviti
dejavnosti odbora Planinstva za invalide/OPP na področju družbene odgovornosti. V prvem
delu magistrske naloge so predstavljene teorije družbene odgovornosti na splošno, nato pa je
predstavljena družbena odgovornost v neprofitnih organizacijah. V drugem delu magistrske
naloge je najprej predstavljena akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, čemur sledita raziskava
in analiza rezultatov, pridobljenih z intervjujem članov izbrane neprofitne organizacije.
Ključne besede: družbena odgovornost, lokalna skupnost, planinstvo za invalide/OPP, gluhi
strežejo v planinskih kočah, certifikat družbeno odgovorno podjetje.

SUMMARY
The master's thesis deals with the field of social responsibility and presents activities of the
Mountaineering Committee for the Disabled People related to social responsibility. In the first
part of the thesis, I present theories of social responsibility in the general sense, followed by a
presentation of social responsibility in non-profit organisations. In the second part, I present the
project called “Deaf Served in Slovenian Mountain Huts,” as well as research and analysis of
the results obtained by interviewing member of a selected non-profit organization.
Key words: Social responsibility, Local community, Mountaineering Committee for the
Disabled People, Deaf Served in Slovenian Mountain Huts, Socially responsible company
certificate.
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UVOD

Družbena odgovornost je koncept, ki se dandanes v javnosti pogosto omenja. Pojem družbene
odgovornosti je zelo kompleksen, zato ima veliko različnih definicij. Začetki pojavljanja pojma
družbene odgovornosti segajo daleč v preteklost. Prvič naj bi družbeno odgovornost omenili že
v srednjem veku, bolj poglobljeno pa so se s tem konceptom začeli ukvarjati v 20. stoletju v
času gospodarskega razcveta, čeprav se šele v zadnjih desetih letih intenzivneje vključuje v
delovanje podjetij (Vrana 2006, 2). V vseh teh letih ukvarjanja s konceptom družbene
odgovornosti je nastalo veliko različnih definicij, saj si posamezni avtorji pojem družbene
odgovornosti predstavljajo različno. Peter Drucker (1990) je v osemdesetih letih dvajsetega
stoletja zapisal, da je družbena odgovornost poslovna priložnost. Podjetja, ki pri svojem
delovanju delujejo družbeno odgovorno, se prilagajajo potrebam deležnikov, poleg tega je
lahko družbena odgovornost tudi dejavnik diferenciacije podjetji od konkurence (Podnar in
Golob 2002).
Evropska komisija (2001) je v Zelenem dokumentu za promocijo Evropskih usmeritev za
družbeno odgovornost ta koncept definirala kot »koncept, s pomočjo katerega organizacije na
prostovoljni osnovi integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja
razmerja z deležniki«. To definicijo uporablja tudi Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v
Sloveniji (Ekvilib 2016a).
Organizacije, ki so pri svojem delovanju in odločitvah družbeno odgovorne, se zavedajo, da s
svojim delovanjem vplivajo na družbo. Družbeno odgovorna organizacija mora s svojim
delovanjem prispevati k trajnostnemu razvoju, upoštevati mora želje in potrebe deležnikov.
Poleg tega mora biti delovanje organizacije v skladu z mednarodnimi normami in zakonodajo,
najpomembneje pa je, da je ta koncept vključen v celotno organizacijo in se izvaja na vseh
ravneh delovanja (Slapnik, Hrast in Mulej 2017).
Zeleni dokument Evropske komisije (2001) opredeljuje štiri glavna področja družbene
odgovornosti, to so zaposleni, okolje, trg in širša skupnost (IRDO 2020). Organizacije, ki želijo
pridobiti certifikat družbeno odgovorne organizacije, morajo družbeno odgovorno ravnati na
vseh teh področjih (Ekvilib 2016a).
Družbena odgovornost je pomembna sestavina profitnih organizacij, manj pomembna pa je v
neprofitnih organizacijah, čeprav so tudi te družbeno odgovorne. Glavni razlog za vpeljavo
družbene odgovornosti v profitne organizacije je večja ekonomska uspešnost, vendar pa ne
moremo trditi, da je le-ta najpomembnejši koncept neprofitnih organizacij, saj njihov smoter
delovanja ni ustvarjanje dobička (Drucker 1990). Neprofitne organizacije v svoje delovanje
vključujejo veliko vidikov družbene odgovornosti, njihov glavni namen je namreč delovati
moralno in etično v sodelovanju s širšo skupnostjo (Pearce 2001).

1

Cilj delovanja neprofitnih organizacij ni povečevanje dobička, to ni njihov glavni namen, kljub
temu pa se te organizacije spopadajo z večjimi ovirami pri udejstvovanju družbene
odgovornosti (Jelovac 2002). Med ovire spadajo nepripravljenost članov oz. zaposlenih za
udejstvovanje na tem področju, pomanjkanje znanja in prepričanje, da vpeljava tega koncepta
ne prinaša nobene koristi. Znanje predstavlja veliko oviro pri udejstvovanju družbene
odgovornosti v neprofitnih organizacijah. Člani oz. tisti, ki si želijo biti v neprofitni
organizaciji, navadno nimajo znanja s področja, na katerem organizacija deluje (v mislih imamo
predvsem društva). Zaradi hitrega tempa in natrpanega življenjskega urnika imajo neprofitne
organizacije vedno manj članov oz. prostovoljcev. Poleg tega so člani neprofitnih organizacij
navadno redno zaposleni drugje in se večkrat srečujejo s pomanjkanjem časa, zato je motivacija
vseh članov pomembna. Le-ta jih žene naprej in posledično tudi organizacijo (Leedy 2009).
Največjo oviro pri vpeljavi družbene odgovornosti v delovanje neprofitnih organizacij pa
predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev, saj te organizacije niso ustanovljene, da bi
ustvarjale profit, temveč da bi pomagale širši skupnosti (Kadunc 2016). Glavni problem za
delovanje neprofitnih organizacij predstavlja stabilno financiranje. Stalnega donatorja oz. vir
stalnega dohodka je težko pridobiti. Kadunc (2016) pravi, da problem ni v pridobivanju
donatorjev, temveč v tem, da neprofitne organizacije ne najdejo pravilnega pristopa, s katerim
bi donatorje pritegnile. Avtorica še dodaja, da če ima organizacija pravi namen in ustvarja dobre
rezultate s pravim pristopom, lahko pridobi potrebna sredstva za nadaljnji razvoj.
Družbena odgovornost zajema tudi integracijo organizacij v lokalno skupnost. Čeprav ima
lokalna skupnost posreden vpliv na poslovanje in delovanje organizacij, vseeno močno vpliva
na delovanje tako profitnih kot tudi neprofitnih organizacij. Brez lokalne skupnosti organizacije
sploh ne bi mogle obstajati (Močnik, Crnogaj in Bradač Hojnik 2017, 96). Lokalna skupnost je
osnovno okolje, v katerem organizacija deluje in dosega svoje smotre delovanja. Po Carollovi
(1991) piramidi spada vključevanje lokalne skupnosti v družbeno odgovornost organizacij na
filantropsko raven, katere namen je, da se na primer organizacija v praksi trudi z raznimi
projekti izboljšati kakovost življenja, zanjo pa so predvsem značilne prostovoljne aktivnosti
(Močnik, Crnogaj in Bradač Hojnik 2017, 98), ki krepijo socialni kapital.
Lokalna skupnost ima veliko pozitivnih učinkov predvsem zaradi družbeno odgovornega
udejstvovanja organizacij, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja nasploh – ranljivejše
skupine se lažje vključujejo v družbo, izboljša se stopnja prostovoljstva in dobrodelnosti …
Profitne organizacije, ki se udejstvujejo na področju družbene odgovornosti, organizirajo
različne dogodke, ki so v dobrobit lokalne skupnost, s čimer izboljšujejo standard življenja
lokalnih prebivalcev. Veliko organizacij donira oz. sponzorira lokalne dogodke, dejavnosti in
druge storitve, ki pripomorejo k izboljšanju videza in delovanja lokalne skupnosti (Aguinis in
Glavas 2013, 319).
Neprofitne organizacije organizirajo veliko dogodkov, ki pripomorejo k dvigu kakovosti
družbenega standarda ter spodbujajo k prostovoljstvu in sožitju. Zelo pomembno je, da pri teh
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projektih sodeluje lokalna skupnost, saj je namen teh projektov izboljšanje lokalne skupnosti.
Ti projekti krepijo sodelovanje različnih skupin ljudi, tudi ranljivejših (IRDO 2020).
Pomembno je še, da lokalna skupnost pomaga neprofitnim organizacijam z idejami ter da v čim
večjem številu pokaže željo po sodelovanju. Lokalna skupnost mora izkazati interes za
sodelovanje (Aguinis in Glavas 2013, 319).
Na področju družbene odgovornosti obstaja več standardov in nagrad za družbeno odgovorno
udejstvovanje. Ti standardi so se razvili v zadnjih letih in se še razvijajo. Najbolj znan je
standard ISO 26000 (2017). V Sloveniji se to področje družbene odgovornosti v profitnih in
zlasti neprofitnih organizacijah še razvija, podeljujejo se tudi nagrade za družbeno odgovorno
udejstvovanje. Med njimi je najbolj znana nagrada HORUS, ki jo podeljujejo tudi neprofitnim
organizacijam. Standardi in certifikati družbene odgovornosti pripomorejo k povečevanju
transparentnosti, izboljšujejo razumevanje potreb deležnikov, povečujejo ugled organizacij in
okolico seznanijo z delovanjem na tem področju (Ekvilib 2016c).
V magistrski nalogi smo podrobneje raziskali koncept družbene odgovornosti na primeru
Planinske zveze Slovenije, oddelka za invalide/OPP, ki je za projekt Gluhi strežejo v planinskih
kočah v letu 2018 prejela Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS, in sicer v
kategoriji velikih neprofitnih organizacij. To organizacijo smo izbrali, ker pomeni dober primer
udejstvovanja družbene odgovornosti v neprofitni organizaciji. Tako organizacija kot tudi njeni
člani so dobitniki različnih nagrad in priznanj, kar potrjuje njihovo dobro delovanje na tem
področju. Namen akcije je povečati vključenost drugačnih v vsakdanje življenje. Organizacija
se še vedno razvija in ustvarja nove projekte v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Akcijo Gluhi
strežejo v planinskih kočah so v letu 2019 še razširili na več planinskih koč in s tem na celo
poletno sezono, poleg tega so v letu 2019 dodali še akcijo Stopimo skupaj, osvojimo vrh, s
katero želijo s pomočjo Lions kluba Slovenije čim več slepih in slabovidnih pripeljati v gore in
jih pritegniti k planinarjenju, kar bi slepim in slabovidnim povečalo možnosti za vključevanje
v vsakdanje aktivnosti (Nowakk 2019). V magistrski nalogi smo se osredotočili na vključevanje
lokalne skupnosti v družbeno odgovorne projekte in na ovire, s katerimi se neprofitne
organizacije pri tem soočajo. Skušali smo ugotoviti tudi pripravljenost na sodelovanje lokalne
skupnosti v družbeno odgovornih akcijah oz. projektih.

1.1

Namen in cilji raziskave

Namen magistrske naloge je bil preučiti družbeno odgovorno ravnanje Planinske zveze
Slovenije – odbora Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami, ki je za projekt Gluhi
strežejo v planinskih kočah prejel nagrado za družbeno odgovornost in vključevanje lokalne
skupnosti v projekt. Zanimale so nas tudi ovire, ki se pojavljajo pri družbeno odgovornem
udejstvovanju neprofitne organizacije.

3

Družbeno odgovorno ravnanje v neprofitnih organizacijah je še dokaj slabo raziskano področje.
Pri raziskovanju smo se osredotočili na družbeno odgovornost izbrane organizacije do lokalne
skupnosti in okolja. Namen je bil tudi spodbuditi druge k raziskovanju področja družbene
odgovornosti v neprofitnih organizacijah.
Cilji magistrske naloge so bili naslednji:
− preučiti literaturo in pojme s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,
− predstaviti družbeno odgovornost na primeru projekta Gluhi strežejo v planinskih kočah
Planinske zveze Slovenije, oddelka za invalide/OPP,
− ugotoviti pozitivne učinke projekta na lokalno skupnost,
− ugotoviti vključevanje skupnosti v družbeno odgovorne akcije,
− ugotoviti ovire, s katerimi se srečujejo neprofitne organizacije, ki želijo družbeno
odgovorno ravnati, ter
− podati predloge in priporočila za nadaljnje raziskovanje na tem področju.

1.2

Raziskovalna vprašanja

V magistrski nalogi smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki so nam predstavljala
vodilo pri raziskovanju:
− Na kakšen način izbrana neprofitna organizacija dosega družbeno odgovorno ravnanje?
− Kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno odgovorne akcije izbrane neprofitne
organizacije in na kakšen so pritegnili lokalno skupnost k sodelovanju v akciji Gluhi
strežejo v planinskih kočah?
− Katere vidike oz. področja družbene odgovornosti vključuje projekt Gluhi strežejo v
planinskih kočah?
− Katere ovire se pojavljajo pri družbeno odgovornem udejstvovanju neprofitne organizacije?

1.3

Predvidene raziskovalne metode

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo za
raziskovanje uporabili sekundarne vire, saj smo pregledali in preučili literaturo s tega področja.
V empiričnem delu smo pridobili primarne podatke s pomočjo skupinskega intervjuja. V teoriji
poznamo več različnih delitev intervjujev. Najpogostejša delitev je glede na strukturiranost
intervjujev (Kordeš in Smrdu 2015):
− Strukturiran intervju: Pri tej vrsti intervjuja gre za formalizirano metodo, imamo vprašanja
zaprtega tipa, zaporedje vprašanje je določeno in pri tem intervjuju dobimo pričakovane
odgovore.
− Polstrukturiran intervju: To je najpogostejša metoda pridobivanja podatkov pri kvalitativni
raziskavi. Vprašanja so odprtega tipa in sledijo vnaprej odločenemu okviru oz. zaporedju,
ki se lahko prilagaja glede na intervjuvance in situacijo. S to vrsto intervjuja lahko dobro
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raziščemo področje raziskovanja, saj lahko vidimo, kje so problemi in kako intervjuvanci
gledajo nanje. Ta vrsta intervjuja je tudi fleksibilnejša, z njim se lahko bolj približamo
intervjuvancem, poleg tega pa so odgovori bolj spontani in osebni, vendar je rezultate težje
analizirati; potrebujemo tudi več časa, uporabimo pa lahko analizo vsebine ali konkretne
navedbe.
− Nestrukturiran intervju: Ta intervju poteka ena na ena. Vprašanja niso vnaprej določena,
intervjuvar ima napisane oz. zabeležene samo opomnike, vse ostalo poteka spontano.
Pomembno je, da je vmešavanje intervjuvarja čim manjše. Namen tega intervjuja je
pridobiti podroben vpogled v dogodek oz. problem, ki ga je doživel intervjuvanec.
V magistrski nalogi smo izbrali polstrukturirani intervju. Za ta inštrument zbiranja podatkov je
značilno, da so vprašanja odprtega tipa in vnaprej določena (Kordeš in Smrdu 2015). To vrsto
intervjuja smo izbrali, ker smo želeli dobro preiskati področje raziskovanja in priti do dodatnih
spoznanj. Tak intervju je tudi fleksibilnejši in se lažje prilagaja intervjuvancem (Wilkinson in
Birmingham 2003, po Cerar 2008).
Polstrukturirani in strukturirani intervju sta primerni metodi, kadar želimo razumeti konstrukte
sodelujočih pri intervjuju in njihova mnenja o zadevi. Prav tako pa uporabljamo intervjuja tudi,
kadar želimo razumeti svet in delovanje intervjuvancev (EasterbySmith, Thorpe in Lowe 2007,
107–208).
Za raziskovanje smo uporabili študijo primera, saj smo se osredotočili na izbrano neprofitno
organizacijo, ki je za svoj projekt dobila nagrado družbene odgovornosti. Študija primera je
temeljita analiza posamezne enote ali zaokroženega sistema, na primer programa, dogodka,
skupine. Polajžer (2013) pravi, da študijo primera izberemo zato, da dobimo poglobljeno
razumevanje v situacijo oziroma problem. Za vsako študijo primera so značilna raziskovalna
vprašanja (zakaj, kako ...), ki so vodilo. Pri naši raziskavi smo intervjuvali vodstvo oddelka za
invalide/OPP Planinske zveze Slovenije in nekatere člane te sekcije. Intervju smo izvajali z
dvema vodjema odbora Planinske zveze Slovenije oddelka za invalide /OPP in dvema članoma
te sekcije, ki sta tudi glavna organizatorja in pobudnika tega projekta – torej smo v raziskavi
imeli namenski in nenaključni vzorec. Namenski vzorec pomeni, da smo v raziskovanje
vključili tiste, ki so nam o raziskovalnem problemu lahko povedali največ. Nenaključni vzorec
pa pomeni, da vsaka enota v populaciji nima možnosti biti izbrana v vzorec. Takšni vzorci so
najpogostejši pri kvalitativni paradigmi. Raziskovalna vprašanja smo postavili že na začetku
raziskovanja, da smo se lahko skozi celoten postopek orientirali po njih.

1.4

Predvidene omejitve in predpostavke

Omejitve magistrske naloge smo zaznali predvsem v empiričnem delu naloge, saj smo se
osredotočili predvsem na lokalno skupnost kot deležnik pri družbeno odgovornih akcijah.
Omejitev je bila tudi ta, da smo se poslužili kvalitativne raziskave, kar pomeni, da smo pridobili
5

poglobljen vpogled v raziskovalni problem, ampak dobljenih rezultatov ne moremo
posploševati.
Predpostavke za kvalitativno raziskavo niso bile značilne.
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2

DRUŽBENA ODGOVORNOST

V drugem poglavju smo definirali: družbeno odgovornost, modele družbene odgovornosti,
razliko med družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, nagrade in standarde družbene
odgovornosti ter pomembnost poročanja o družbeni odgovornosti.
2.1

Definicije družbene odgovornosti

Pojem družbene odgovornosti je postal v zadnjih letih po vsem svetu zelo pomemben tako v
gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju. Zaradi kompleksnosti ga ni enostavno definirati,
zato obstaja več definicij, ki so si med seboj podobne.
Razmišljanje in ukvarjanje z družbeno odgovornostjo segata daleč v preteklost, vendar sta se
pretekla pomen in razlaga pojma precej razlikovala od današnjih definicij. Peter Drucker (1984)
je v prejšnjem stoletju družbeno odgovornost opisal kot poslovno priložnost (Podnar in Golob,
2002).
Evropska komisija (2001) je družbeno odgovornost opredelila kot »koncept, znotraj katerega
podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno
poslovanje in v svoja razmerja z deležniki« (Ekvilib 2016b).
Družbeno odgovorna organizacija mora sprejemati takšne odločitve in početi takšne dejavnosti,
ki ne uničujejo okolja, poleg tega pa mora prispevati k trajnostnemu razvoju ter upoštevati
zakone in norme ter pričakovanja deležnikov. Pomembno je tudi, da je družbena odgovornost
vključena v celotno organizacijo (Ekvilib 2016b).
Družbena odgovornost se dotika več področji, saj vključuje ekonomska, filantropska, etična in
zakonska pričakovanja, ki jih mora organizacija zadovoljevati (Carroll 1991). Carroll (1991) je
razvil tudi koncept družbene odgovornosti, podrobneje ga bomo predstavili v poglavju 1.4.
Evropska komisija (2001) je družbeno odgovornost korporacij opredelila kot koncept, kjer podjetja
na lastno iniciativo skrbno delujejo na družbenem in okoljevarstvenem področju v okviru svojega
vsakdanjega poslovanja ter sodelovanja z akterji v svojem okolju (Fajić 2010).

Družbena odgovornost je odgovornost vseh deležnikov poslovanja, da delujejo v skladu s
potrebami in interesi zunanjega okolja organizacije (družbenega, naravnega in socialnega) in
tudi notranjega okolja organizacije, predvsem zaposlenih (Potočan in Mulej 2007, 130).
Definicija Svetovnega gospodarskega sveta za trajnostni razvoj (WBCSD 2019) trdi, da je družbena
odgovornost podjetij njihova zavezanost, da se bodo vedli v skladu z etičnim kodeksom in se
usmerjali v gospodarski razvoj, hkrati pa izboljšali kakovost življenj delavcev in njihovih družin
ter lokalne skupnosti in širše družbe (Fajić 2010).
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Evropska komisija (2001) je v Zelenem dokumentu za promocijo Evropskih usmeritev za
družbeno odgovornost ta koncept definirala kot »koncept, s pomočjo katerega organizacije na
prostovoljni osnovi integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja
razmerja z deležniki«. To definicijo uporablja tudi Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v
Sloveniji.
V Zelenem dokumentu (Evropska komisija 2001) sta opredeljeni dve dimenziji družbene
odgovornosti, notranja in zunanja. Notranja dimenzija je v veliki meri povezana z razvijanjem
in vlaganjem v intelektualni kapital, to je v zdravje in razvoj zaposlenih ter v ohranjanje
naravnega »zelenega« okolja, kar povečuje tudi konkurenčnost organizacij (Evropska komisij
b. l.).
Zunanja dimenzija se bolj usmerja k zunanjemu okolju, v katerem organizacija deluje. Temelji
na dobrih odnosih z lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji in potrošniki. Pomembno je, da
podjetje razume, da je odvisno od lokalnega okolja, in se trudi čim bolj vzajemno sodelovati z
njim. Pomembno je, da organizacije pomagajo reševati razne probleme, ki se dogajajo v okolju,
v katerem delujejo s prostovoljnim delom, znanjem in kapitalom. S takšnimi ukrepi se
organizacije lažje povežejo z lokalno skupnostjo (Evropska komisija 2018).
Po pregledu definicij družbene odgovornosti lahko ugotovimo, da je pri družbeno odgovornem
udejstvovanju pomembno predvsem izboljšanje kakovosti življenja. Pomembno je, da
organizacije izvajajo aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju okolja in odnosov z lokalno
skupnostjo oz. okoljem, v katerem podjetje deluje. Upoštevati morajo tako lastne interese kot
tudi interese notranjih in zunanjih deležnikov. Najpomembnejše pa je, da organizacije koncept
družbene odgovornosti uporabijo in vpeljejo v celotno podjetje ter da to vključijo tudi v vizijo
podjetja. Pomembno je tudi, da poslujejo v skladu z zakoni in normami ter upoštevajo razne
predpise.
Iz definicij lahko ugotovimo, da ima družbena odgovornost velik pomen. Ne povzroča samo
stroškov in ni prisiljeno delovanje, ampak je predvsem dobra poslovna priložnost in
konkurenčna prednost (Porter in Kramer 2006, 80). Obstaja veliko razlogov, zakaj je dobro, da
se podjetje odloči za družbeno odgovorno delovanje. Med motive spadajo padec zaupanja v
gospodarski svet in globalizacija, pa tudi vse večja konkurenca drugih podjetji, saj se v zadnjem
času veliko podjetji odloča za družbeno odgovorno poslovanje. Družbeno odgovorno
poslovanje pripomore tudi k izboljšanju ugleda in k nadgradnji blagovne znamke (Doebele
2005, 10). Podjetja se za družbeno odgovorno poslovanje odločajo tudi zaradi vse večjih
pritiskov javnosti in okoljske politike, ki na tem področju izdaja vedno strožje predpise in
standarde, kar je tudi razlog za investiranje v družbeno odgovorno poslovanje (Šefman Žaucer
2007, 23). Podjetje je po vpeljavi družbeno odgovornega poslovanja privlačnejše tudi za druga
podjetja, saj mu potem bolj zaupajo.
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2.2

Različni modeli družbene odgovornosti

S pojmom družbene odgovornosti se je ukvarjalo veliko raziskovalcev (Robbins in Coutler
2005; Caroll 1991; Gračnar 2013; Bertoncelj idr. 2011), zato je nastalo veliko različnih
modelov družbene odgovornosti.
Štirifazni model družbene odgovornosti: Robbins in Coulter (2005, 101, po Bertoncelj idr.
2011, 116–117) sta razvila štiristopenjski model družbene odgovornosti organizacij.
 Prva stopnja se dotika lastnikov podjetja: Robbins in Coulter pravita, da se na tej stopnji
lastniki ukvarjajo z družbeno odgovornostjo zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima koncept
družbene odgovornosti na dobiček in rast podjetja.
 Druga stopnja: vključuje zaposlene in njihove interese za udejstvovanje na področju
družbene odgovornosti. Na tej stopnji so pomembni interesi zaposlenih. Podjetje želi
izboljšati delovne razmere in delavcem omogočiti več pravic z namenom pritegniti dobro
delovno silo.
 Tretja stopnja: se osredotoča na lokalno skupnost in deležnike. Pomembno je, da podjetje
ponuja kakovostne izdelke po pravični ceni ter da s svojimi dobavitelji in lokalno
skupnostjo vzdržuje dobre odnose.
 Četrta stopnja: vključuje skrb za okolje in delovanje v korist narave. Tukaj sta pomembna
sodelovanje in podpora širše skupnosti. Podjetje mora podpirati družabne in druge
aktivnosti v okolju, v katerem deluje.
Carollova piramida družbene odgovornosti: Bolj znan model družbene odgovornosti je
Carollova piramida družbene odgovornosti. Model je sestavljen iz štirih faz, ki so naslednje:
ekonomska, zakonska, etična in filantropska. Pri Carollovi piramidi je pomembno, da najprej
dosežemo spodnjo stopnjo, šele nato lahko osvojimo drugo – vedno moramo najprej osvojiti
prehodno stopnjo. Tako moramo najprej osvojiti ekonomsko odgovornost, nato zakonsko,
potem etično in šele nazadnje tudi filantropsko (Caroll 1991).
Ekonomska odgovornost: Pri tej odgovornosti je pomembno, da podjetje izdeluje takšne izdelke
oz. izvaja takšne storitve, za katere so potrošniki pripravljeni plačati zastavljeno ceno. Podjetje
ni družbeno odgovorno, če pri poslovanju ne ustvarja dobička in posluje z izgubo. Podjetje
mora ustvarjati dobiček, da lahko zadovolji interese vseh deležnikov in gradi na drugih fazah
družbene odgovornosti (Caroll 1991).
Pri zakonski odgovornosti je pomembno predvsem, da podjetje spoštuje zakone. Pomembno je,
da se podjetja držijo pravil, ki vladajo v poslovnem svetu. Podjetja morajo biti ekološko
usmerjena, spoštovati morajo ekološke predpise. Pri tem je pomembno tudi to, kako in v
kolikšni meri se podjetje drži zakonov. Lahko se jih drži samo zato, da ne bi plačalo kazni, ali
pa jih izvaja zato, da bo čim bolje poslovalo in ne bo povzročalo škode drugim deležnikom in
okolju (Caroll 1991).
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Ko dosežemo tako ekonomsko kot tudi zakonsko odgovornost, lahko šele osvojimo etično
odgovornost. Ta faza se dotika predvsem »navideznih« zakonov in predpisov, to je zakonov,
za katere družba pričakuje, da jih bodo podjetja izvajala in se jih držala. Pomembno je, da
podjetje ne glede na zapisane zakone ravna, kot družba pričakuje, saj bo le tako ustvarjala
dobiček (Caroll 1991).
Na vrhu Carrollove piramide najdemo še filantropsko odgovornost. Podjetja, ki dosegajo to
stopnjo, izvajajo predvsem prostovoljne aktivnosti, ki niso zapisane v zakonih niti jih ne
narekuje etika. Podjetja, ki dosegajo to stopnjo, so aktivna na humanitarnem področju, izvajajo
akcije, da bi z njimi pomagala ranljivejšim skupinam v družbi. Podjetja, ki so osvojila to
stopnjo, veliko časa in denarja namenjajo tem akcijam, k temu pa spodbujajo tudi zaposlene in
lokalno skupnost (Caroll 1991).

Slika 1: Carollova piramida družbene odgovornosti
Vir: Carroll 1991.

V zadnjem času so se pojavile kritike Carrollove piramide. Posamezniki, ki so se odločili, da
se bodo dolgoročno ukvarjali z družbeno odgovornostjo, so ugotovili, da brez dejavnosti, ki
spadajo na filantropsko raven, ne morejo dosegati ekonomske odgovornosti, zato so Carrollovo
piramido spremenili, tako da je sedaj filantropska odgovornost na prvi stopnji, šele nato pridejo
na vrsto druge (Gračnar 2013, 14–15).
Koncept trojnega izida: Pri tem konceptu je pomembno, da se organizacije ukvarjajo s problemi
družbe in da cilje organizacije povežejo z njimi. Ta koncept trdi, da ni pomembno, da se
podjetja ukvarjajo samo z dobičkonosnostjo. Vpliv na okolje lahko organizacija doseže na treh
nivojih (Bertoncelj idr. 2011, 9):
− Osnovna raven: na tej ravni je pomembno, da organizacija deluje v skladu z zakoni. V
ospredju sta plačevanje davkov in pravično poslovanje.
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− Organizacijska raven: Na tej ravni skuša organizacija odpraviti vse nepotrebne procese in
postopke, ki ne povzročajo nobenega pozitivnega učinka.
− Družbena raven: Na tej ravni je pomembno, da se v organizaciji zavzemajo za lokalno
skupnost in okolje ter skušajo sodelovati in pomagati pri reševanju okolijskih problemov.

2.3

Razlika med družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem

V prvem poglavju smo predstavili različne definicije družbene odgovornosti. Če povzamemo,
je družbena odgovornost koncept, s pomočjo katerega podjetja vključujejo skrb za okolje in
družbo v vsakodnevno poslovanje (Ekvilib 2016a).
Trajnostni razvoj pa je razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe družbe in okolja, brez da bi
ogrozil možnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (McDonagh in Prothero 1997, 89).
Trajnostni razvoj je celovit pristop, ki vključuje ekonomske, okoljske in socialne vidike
(Evropska komisija 2018). Evropska komisija (2020) je razvila Agendo OZN za trajnostni
razvoj do leta 2030, ki predstavlja okvir za trajnostni razvoj sveta. V ta dokument so vključili
17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo do leta 2030 čim bolj zmanjšali revščino in izboljšali
svet (Evropska komisija 2020).
Trajnostni razvoj se ukvarja z regionalno stabilnostjo, pravično družbo, uspešnim
gospodarstvom in človekovim dostojanstvom. Evropska unija si zelo prizadeva za trajnostni
razvoj, njegovi cilji so vključeni tudi v temeljne naloge Evropske komisije (2018).
Večkrat se zgodi, da posamezniki, tudi na televiziji in v tiskanih medijih, zamenjujejo pojma
družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Pojma sta res močno povezana, a med njima
vseeno obstaja razlika. Družbena odgovornost se nanaša na posameznike in organizacije, njen
glavni namen je prispevati k trajnostnemu razvoju. Trajnostni razvoj pa se nanaša na
zadovoljevanje potreb družbe, brez da bi kakorkoli škodovali ali ogrozili možnosti
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (Ekvilib 2016a).

2.3.1 Vidiki oz. stebri trajnostnega razvoja
Trajnostni razvoj je sestavljen iz treh različnih vidikov oz. stebrov; to so socialni, okoljski in
ekonomski.
Socialni vidik (Zrimšek 2010, 9) se ukvarja z ustvarjanjem enakih možnosti za vse prebivalce
in se bori proti diskriminaciji ter se trudi ustvarjati demokratično in pravično družbo. Trudi se
zagotoviti enakopravnost med različnim rasnimi skupinami.
Okoljski (Zrimšek 2010, 9) vidik se ukvarja z ohranjanjem okolja. Spoštuje naravne vire in
varuje okolje. Ukvarja se z zmanjšanjem onesnaževanja ter spodbuja varčno rabo naravnih
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virov za namen gospodarstva. Poudarja predvsem ohranjanje naravnega okolja in bivanje v
sožitju z naravo.
Gospodarski razvoj (Zrimšek 2010, 9) pa spodbuja ekološko učinkovito gospodarstvo, ki
povezuje varčno rabo naravnih virov s hkratnim ponujanjem visoke ravni življenja. Ta vidik se
ukvarja tudi z nudenjem visokokakovostnih zaposlitev po vsem svetu. Poudarja pravičnost
glede rabe virov in zagotavljanja čim večje enakosti razporeditve dobrin in koristi.
2.3.2 Spodbujanje družbene odgovornosti v Evropski uniji
V Evropski uniji deluje veliko organizacij, ki spodbujajo udejstvovanje na področju družbene
odgovornosti, predstavili jih bomo v nadaljevanju. Glavna naloga teh inštitucij je spodbujanje
vključevanja konceptov družbene odgovornosti v poslovanje podjetja (Evropska komisija
2018).
Glavna inštitucija, ki spodbuja organizacije k vključevanju konceptov družbene odgovornosti
v delovanje podjetja, je Evropska komisija. Njihov glavni dokument je Zeleni dokument
(Evropska komisija 2001), v katerem so opisane vse usmeritve družbene odgovornosti
organizacij. Dokument poudarja predvsem spoštovanje človekovih pravic. Evropska komisija
organizira veliko seminarjev in dogodkov, da bi še bolj promovirala družbeno odgovornost.
Druga organizacija, ki je tudi zelo dejavna na področju družene odgovornosti, je WBCSD –
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD 2019). Organizacija je dejavna
povsod po svetu, kjer spodbuja družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Tudi OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD 2019) je dejavna na
tem področju. Ukvarja se s temami, kot so finančna stabilnost, boj proti revščini ipd. Aktivna
je na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, izobraževanja, reform in
trajnostnega razvoja.
CSR Europe je še ena organizacija, ki spodbuja udejstvovanje podjetji na področju družbene
odgovornosti in deluje povsod po svetu. Organizacija je pomagala tudi pri snovanju strategije
Evropske unije Evropa 2020 (Evropska komisija 2018). Ta strategija spodbuja trajnostno rast
podjetij (Gračnar 2013).
V tem poglavju smo predstavili samo določene organizacije, ki so dejavne na tem področju,
čeprav jih obstaja še veliko več.
Tudi v Sloveniji imamo dokumente, ki se nanašajo na družbeno odgovorno ravnanje (Ekvilib,
2016a):
− Agenda 2030 (Evropska komisija 2020) predstavlja 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so
nastali pod okriljem OZN.

12

− GRI standard (2020) se nanaša predvsem na poročanje družbene odgovornosti. Razvila ga
je organizacija Global reporting intiative.
− ISO 26000 (2017) je mednarodni standard družbene odgovornosti v podjetjih. Izdala ga je
organizacija ISO. Ta standard je podrobneje predstavljen v naslednjih poglavjih.
− Svetovna komisija za razvoj (OZN 1987) je izdala poročilo Naša skupna prihodnost, v
katerem so opisane smernice trajnostnega razvoja.
Zgornji dokumenti so mednarodni dokumenti, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji.
Slovenija pa ima tudi dokumente in zakonodaje, ki se tičejo družbene odgovornosti. Mednje
spada Nacionalna strategija družbene odgovornosti v Sloveniji (Slapnik, Hrast in Mulej 2017).
Evropska unija si prizadeva, da bi vsaka članica sprejela to strategijo. Tega področja se dotika
tudi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS),
ki vključuje določila o nefinančnem poročanju. Vlada Republike Slovenije (2017) je izdala še
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo. Namen tega dokumenta je olajšati prehod v
zeleno gospodarstvo (Ekvilib 2016a).
V Sloveniji deluje tudi nekaj organizacij, ki so aktivne na področju družbene odgovornosti
podjetij. Med najbolj znanimi so Ekvilib, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti IRDO (2020).
Ekvilib inštitut že vrsto let deluje na področju družbene odgovornosti in spremlja ter analizira
prakse in politike poslovanja podjetij v povezavi z lokalno skupnostjo. Inštitut so ustanovili že
leta 2003. Njegovo poslanstvo se glasi: »Naše poslanstvo je soustvarjati vzdržen in uravnotežen
svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije« (Ekvilib 2016a). Pri
delovanju so inštitutu zelo pomembne človekove pravice. S svojim delovanjem si želijo zvišati
raven družbene odgovornosti, zato največ pozornosti namenjajo družbeni odgovornosti podjetij
ter upravljanju teh podjetij z zaposlenimi. Inštitut je tudi nosilec certificiranja Družini prijazno
podjetje in Družbeno odgovorno podjetje, poleg tega na tem področju izvaja še različna
izobraževanja in svetovanja. Inštitut je leta 2016 podelil prve certifikate Družbeno odgovorno
podjetje. Inštitut Ekvilib je tudi član CSR company International in CSR Europe ter GRI
skupnosti (Ekvilib 2016a).
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (2018) je organizacija, ki promovira družbeno
odgovornost, poleg tega pa širi znanje in dobre prakse s področja družbene odgovornosti. Pravi:
»Poslanstvo Mreže za družbeno odgovornost Slovenije je promocija družbene odgovornosti ter
povezava podjetij in drugih organizacij, ki stremijo k vključevanju družbene odgovornosti v
svoje delovanje. Družbeno odgovornost razumemo kot skrb za družbo in naravno okolje skozi
transparentno in etično delovanje« (Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 2018).
Dejavnosti, s katerimi se mreža ukvarja, so informiranje in osveščanje družbe o vlogi in pomenu
družbene odgovornosti ter o pozitivnih učinkih vpeljevanja družbeno odgovornih strategij v
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delovanje organizacij. Mreža izvaja tudi izobraževanja in usposabljanja s področja družbene
odgovornosti in širi dobre prakse (Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 2018).
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO 2020) pospešuje in raziskuje razvoj družbene
odgovornosti v svetu in Sloveniji. Opredeljeno ima tudi vizijo poslovanja: »Do leta 2030
nameravamo postati v Evropi poznano in priznano jedro strokovnjakov, znanstvenikov in
raziskovalcev s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno
prispevamo k razvoju družbene odgovornosti podjetij, organizacij, ustanov, posameznikov in
vlad ter tako družbe v celoti« (IRDO 2020). Začetki delovanja inštituta segajo v leto 2004, ko
je bil inštitut tudi uradno ustanovljen. Namen ustanovitve je bil raziskovati in pospeševati razvoj
družbene odgovornosti v Sloveniji in svetu. Inštitut svetuje drugim organizacijam glede
uvajanja družbene odgovornosti v njihovo poslovanje, izdaja knjige in priročnike ter objavlja
znanstvene prispevke v strokovni literaturi. Od leta 2020 podeljuje tudi nagrado za družbeno
odgovornost HORUS, več o tej nagradi v nadaljevanju (IRDO 2020).
Treba pa je omeniti še eno organizacijo, ki je aktivna na tem področju, to je Slovensko društvo
za odnose z javnostmi (PRSS). Glavna naloga te organizacije je dvigovanje kakovosti in nivoja
družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah (Ekvilib 2016a).

2.4

Nagrade in standardi družbene odgovornosti

Kot smo že ugotovili v prejšnjih poglavjih, se je področje družbene odgovornosti v zadnjih letih
močno razvilo. Na tem področju so se razvili razni standardi in certifikati, ki določujejo
ustrezno raven družbene odgovornosti v organizacijah. Poleg tega pa so na tem področju uvedli
tudi nagrade za posebne dosežke. Najbolj znana nagrada v Sloveniji, ki se podeljuje za
udejstvovanje na področju družbene odgovornosti, je nagrada HORUS (IRDO 2020).
Obstaja veliko različnih orodij za merjenje družbene odgovornosti. Podjetja morajo sama
ugotoviti, katero orodje je najprimernejše zanje, in se odločiti, katera bodo uporabljala. To je
pomembna odločitev, saj gre pri tem za dolgoročno uporabo.
Podjetja, ki so na področju uvajanja koncepta družbene odgovornosti še nova, morajo najprej
analizirati dosedanje poslovanje in si postaviti cilje, ki jih želijo doseči. Pomembno je, da
podjetja spremenijo razmišljanje v smeri bolj družbeno odgovornega, s tem pa k takšnemu
delovanju pritegniti tudi ključne deležnike (Ekvilib 2016c).

2.4.1 Horus
HORUS je slovenska nagrada za družbeno odgovornost, ki jo podeljuje Inštitut za družbeno
odgovornost – IRDO. Nagrada je v letu 2018 praznovala že 10. obletnico (Horus b. la.).

14

Nagrada je dobila ime po egiptovskem bogu, ki so si ga predstavljali kot božanskega sokola.
HORUS je predstavljen kot oko – sokolovo oko, ki je simbol zdravja, popolnosti, čvrstosti in
nepoškodovanosti. Znak nagrade HORUS ima tudi oko, ki naj bi gledalo na zemljo, ali na njej
počnemo slabo ali dobro (Horus b. l.a.).
Poslanstvo nagrade je na njihovi uradni spletni strani razloženo tako (IRDO 2020): Poslanstvo
nagrade HORUS je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in
odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu
družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je še vse premalo
zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki
deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito,
odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promovirati želimo primere dobre prakse v
javnosti in s tem spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.
Opredeljeno imajo tudi vizijo, ki pravi, da želi HORUS postati na področju družbene
odgovornosti vodilna slovenska nagrada. Želijo postati vir znanj in praks s tega področja (Horus
b. l.a).
Cilja nagrade HORUS sta predvsem obveščanje javnosti o pomenu družbene odgovornosti in
promoviranje podjetji, ki že vključujejo koncepte družbene odgovornosti v svoje delovanje.
Želijo tudi izobraževati druge ter izdati priročnik, ki bo vseboval primere dobre prakse s
področja družbene odgovornosti (Horus b. l.a).
Na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost se lahko prijavijo mala, srednja in
velika podjetja ter zavodi, ki delujejo vsaj eno leto. Pomembno je, da so aktivni na področju
družbene odgovornosti, so usmerjeni v izboljšanje zaposlitvenih razmer za zaposlene in želijo
izboljšati okolje. Ni pa potrebno, da imajo na tem področju že kakšen certifikat. Vlogo za
nagrado z vso predpisano dokumentacijo je treba oddati do določenega datuma, to vlogo potem
pregleda komisija in jo oceni na podlagi Pravilnika o sestavi in delu komisije za ocenjevanje
vlog ter Pravilnika o ocenjevanju vlog (Horus b. l.a).
Nagrada HORUS vsebuje 4 temeljna področja. To so odnos do skupnosti, odnos do zaposlenih,
odnos do okolja in odnos do kupcev in dobaviteljev. Vsa ta področja so vključena v vprašalnik
za HORUS. V nadaljevanju bomo predstavili ta štiri ključna področja (Horus b. l.b).

Odnos do zaposlenih
Vsakemu podjetju so najpomembnejši zaposleni. Brez njih podjetje ne deluje dobro, pa čeprav
ima vsa sredstva (opremo, kapital), saj brez idej in zagnanosti zaposlenih podjetje ni uspešno.
Pomembno je, da delodajalec skrbi za svoje zaposlene z izobraževanji in usposabljanji, saj s
tem krepi odgovornost in zaupanje zaposlenih v podjetje. Če ima podjetje usposobljene
zaposlene, ima s tem veliko koristi, saj to poveča kakovost storitev. Če je podjetje ugledno, s
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tem privablja kakovostno in usposobljeno delovno silo. Podjetja morajo stremeti k ustvarjanju
dolgoročnejšega razmerja z zaposlenimi, saj se s tem zmanjšajo stroški podjetja. Pomembno je,
da podjetje spoštuje človekove pravice in zakonodajo, saj se s tem izogne težavam, poleg tega
pa so zaposleni bolj zadovoljni. Podjetje se mora držati tudi pravil in smernic s področja
varnosti in zdravja pri delu (Fras idr. 2007, 13-18).

Odnos do naravnega okolja
Okolje najbolj onesnažujejo podjetja. Zelo pomembno je, da se podjetja vedno bolj usmerjajo
k poslovanju, ki je okolju prijazno, kar prispeva k njihovi vsesplošni uspešnosti, saj se
zmanjšujejo stroški poslovanja, posredno se odprejo nove poslovne priložnosti, izboljša pa se
tudi ugled podjetja. Podjetju se odprejo nove poslovne priložnosti, saj se vse več potrošnikov
usmerja v izdelke in storitve, ki so okolju prijazne. Z uporabo novih tehnologij, ki so okolju
prijazne, podjetje zmanjšuje rabo virov, povečata pa se učinkovitost proizvodnje ter
dobičkonosnost podjetja. Pomembno je tudi, da podjetje usposablja zaposlene na področju
varovanja okolja (Fras idr. 2007, 19-24).

Odnos do kupcev in dobaviteljev
Zelo pomembno je, kakšen odnos ima podjetje do svojih dobaviteljev in na drugi strani tudi do
kupcev. Pomembno je, katere izdelke oz. storitve trži in kakšen je njegov promocijski pristop.
Svoj ugled bo podjetje izboljšalo že z izbiro dobaviteljev, kar je sicer lažje pri manjših in srednje
velikih podjetjih. Z dobrimi dobavitelji podjetje izdeluje boljše izdelke oz. nudi boljše storitve.
Pri vzpostavljanju odnosov je pomembna dvosmerna komunikacija tako do dobaviteljev kot
tudi do kupcev. S kakovostnim odnosom do skupnosti bo podjetje pridobilo zveste kupce.
Pomembno je, da se kupec v podjetju dobro počuti in da mu izdelki oz. storitve nudijo
zadovoljstvo. Pomembne so tudi poprodajne aktivnosti. Podjetje se mora zavedati, da je kupca
treba spoštovati (Fras idr. 2007, 24-27).

Odnos do skupnosti
Za delovanje podjetja je zelo pomembno, kako sodeluje s skupnostjo. Ugotoviti mora, kakšne
so potrebe okolja, v katerem deluje, in narediti načrt za izboljšanje oz. pomoč skupnosti.
Podjetje lahko pomaga z donacijami in sponzorstvi, z oddajanjem prostorov za neprofitne
organizacije in s prostovoljnim delom. Pomembno je, kakšen ugled ima podjetje v skupnosti,
saj je od tega odvisna tudi prodaja. Če ima podjetje v okolju, kjer deluje, dober ugled, lažje
pritegne dobro delovno silo. Pomembno je, da podjetje sodeluje z lokalno politiko in tako
ustvarja dobre odnose (Fras idr. 2007, 27-31).
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Podeljevanje nagrade za družbeno odgovornost HORUS poteka od leta 2009 in od takrat se
vsako leto prijavi več organizacij. Organizacija IRDO vsako leto organizira tudi seminar za vse
organizacije, ki se prijavijo za nagrado. Na tem seminarju predavajo strokovnjaki s področja
družbene odgovornosti in zmagovalci preteklih let (Horus b. l.a).
Nagrada HORUS je od leta 2011 razdeljena na več kategorij, in sicer se podeljuje za podjetja
in zavode, podeljujejo pa tudi posebna priznanja za novinarje in Slovence v zamejstvu ter
splošna priznanja (Horus b. l.a).
Razpis za HORUS je vsako leto objavljen v maju. V juniju potekata izobraževanje in
usposabljanje za nagrado. Do septembra poteka zbiranje prijav. Na razpis se lahko prijavijo
podjetja, zavodi in posamezniki, ki so dejavni na področju družbene odgovornosti ali pa si v
prihodnje želijo biti. Po septembru sledi ocenjevanje prijav, razglasitev in podelitev nagrad pa
je vsako leto novembra (Horus b. l.a).
Nagrada HORUS vsebuje vse smernice, ki jih vsebuje standard ISO 26000 (2017). Standard je
nastal s pomočjo strokovnjakov s področja družbene odgovornosti in velja v več kot 140
državah po svetu, postal je mednarodni standard za družbeno odgovornost. Ta standard bomo
predstavili v nadaljevanju magistrske naloge.
Vprašalnik je javno dostopen in dosegljiv na spletni strani nagrade HORUS zato, da se lahko
druga podjetja na tem področju s pomočjo vprašalnika izpopolnjujejo. Vprašalnik se vsako leto
posodobi glede na trenutno stanje (Horus b. l.a).
Nagrada HORUS vsebuje več kriterijev (Horus b. l.a):
− odgovornost do okolja in trajnostna naravnanost,
− odgovornost do zaposlenih, lokalne skupnosti, kupcev in dobaviteljev,
− vpeljava koncepta družbene odgovornosti v poslovanje podjetja in v strategijo,
− vključevanje ključnih deležnikov v udejstvovanje z družbeno odgovornostjo,
− komuniciranje in poročanje o družbeni odgovornosti in
− nagrade in certifikati s področja družbene odgovornosti.
Udejstvovanje na področju družbene odgovornosti preverjajo tudi s sodelovanjem organizacij
z raznimi institucijami, ki so dejavne na tem področju, npr. IRDO, PRSS ipd. Med postopkom
ocenjevanja preverijo tudi, ali je organizacija sodelovala na kakšnem tekmovanju in pridobila
kakšno nagrado, pomembno pa je tudi dolgoročno delovanje organizacije, kjer se čez leta
pokažeta poslovanje podjetja in uporaba konceptov družbene odgovornosti v poslovanju. Če
organizacija posluje več let, se kmalu pokaže njegova volja pri vpeljavi konceptov družbene
odgovornosti, kar se kaže z odnosom do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, okolja in širše
skupnosti (Horus b. l.a).
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Organizatorji projekta HORUS
Organizatorja projekta HORUS sta Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in
Slovensko društvo za odnose z javnostmi – PRSS.
IRDO je bil ustanovljen že leta 2004, da bi raziskal področje družbene odgovornosti in pospešil
njen razvoj. Inštitut promovira družbeno odgovornost, polege tega pa tudi svetuje, izobražuje
in informira ter analizira trenutno stanje na področju družbene odgovornosti in ga primerja s
svetom. Vsako leto organizira konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«, katere častni
pokrovitelj je že vsa leta trenutni predsednik Republike Slovenije (IRDO 2020).
Leta 2009 pa so skupaj s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi – PRSS ustanovili prvo
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS (IRDO 2020).
PRSS se ukvarja z odnosi z javnostmi, komunikacijskim managementom in organizacijskim
komuniciranjem. Društvo svoje člane strokovno usposablja in jih spodbuja k izmenjavi
izkušenj. Znotraj tega društva deluje tudi sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti. Namen
te sekcije je spodbuditi in izboljšati kakovost udejstvovanja z družbeno odgovornostjo v
slovenskih podjetjih. Članom PRSS želijo predstaviti koncept družbene odgovornosti in jim
predstaviti priložnosti, ki jih prinaša udejstvovanje na področju družbene odgovornosti (IRDO
2020).

2.4.2 ISO 26000
V svetu in v Sloveniji obstaja več standardov kakovosti. Najbolj znan in razširjen je standard
ISO 26000 (2017).
ISO 26000 (2017) je standard družbene odgovornosti, ki daje smernice družbeno odgovornega
ravnanja tako velikim kot majhnim podjetjem in organizacijam, ne glede na njihovo področje ali
kraj delovanja. Standard je široko zastavljen, dotika se področji, v katerih se lahko najdejo
katerekoli vrste podjetij in organizacij. (Ekvilib 2016b)

ISO 26000 (2017) ima opredeljenih več področij, ki so organizacijsko upravljanje, človekove
pravice, delovne prakse, naravno okolje, poštene poslovne prakse, porabniki in vključevanje v
skupnost in razvoj (Ekvilib 2016b).
Pomembno je, da podjetja, ki so pridobila certifikat oz. si prizadevajo zanj, upoštevajo načela
odgovornosti, transparentnosti, etičnega ravnanja, spoštovanja interesov deležnikov,
spoštovanja vladavine prava in mednarodnih norm delovanja ter spoštujejo človekove pravice
(Ekvilib 2016b).
Standard je na področju družbene odgovornosti zelo pomemben, saj organizacijam pomaga
prispevati k trajnostnemu razvoju ter pospešuje in dopolnjuje pobude in dokumente na področju
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družbene odgovornosti, poleg tega pa organizacijam daje smernice za udejstvovanje na tem
področju (Ekvilib 2016b).
Družbena odgovornost skozi leta vedno bolj pridobiva pomenu. Lokalna skupnost in drugi
deležniki si vedno bolj želijo sodelovanja z družbeno odgovornim podjetjem. Pomembno je, da
procese v podjetju vodijo na poseben način, da bodo imeli največji učinek in bodo tudi okolju
prijazni. Ko se podjetje odloči za pridobitev certifikata družbeno odgovornega podjetja, s tem
pridobi pomoč izkušenih strokovnjakov, ki pomagajo rešiti težave na določenih področjih in
težijo k stalni izboljšavi podjetja (Ekvilib 2016b).

Slika 2: Postopek in pričakovane koristi certifikata
Vir: Ekvilib 2016c.

Slika prikazuje, da so za pridobitev certifikata družbeno odgovornega podjetja pomembni
predstavniki podjetja, zaposleni, poslovni partnerji, lokalna skupnost in Ekvilib inštitut. Vsi
deležniki pomagajo pri pridobitvi certifikata z izboljšanjem poslovnih procesov. Izboljšanje
poslovnih procesov ima za podjetje veliko pozitivnih učinkov, kot so povečanje
transparentnosti, izboljšanje razumevanja potreb deležnikov, povečan ugled podjetja in
izboljšano upravljanje s tveganji, ki jim je podjetje izpostavljeno (Ekvilib 2016c).
Pomembno je, da koncept družbene odgovornosti v svoje delovanje vključijo tudi vsa podjetja
in drugi deležniki, s katerimi podjetje deluje, saj vpeljava konceptov družbene odgovornosti
pomaga pri doseganju konkurenčne prednosti, podjetje pridobi boljši ugled in boljši
zaposlitveni kader, poleg tega pa imajo investitorji boljši občutek, ko se odločajo za sodelovanje
s takšnim podjetjem. Izboljša se tudi sodelovanje z vlado in lokalno skupnostjo (Ekvilib 2016a).
Partnerska organizacija CSR Company je Ekvilib inštitutu, kot prvemu v Sloveniji, podelil
certifikat eksperta na področju izobraževanja ISO 26000 (2017). Certifikat je verificiran s strani
organizacije ISO in CSR Company, slednja je tudi partnerska organizacija Ekvilib inštituta.
Certifikat je podpisan s strani priznanega svetovalca na področju ISO 26000 (2017) Martina
Neureiterja, ki je predsedoval odboru pri oblikovanju standarda ISO 26000 (2017), in sicer pri
poglavju Napotki za integriranje družbene odgovornosti v organizacijo (Ekvilib 2016a).
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Certifikat je namenjen vsem organizacijam, ki so že aktivne na področju družbene odgovornosti
in želijo svoje delovanje samo potrditi, za pridobitev certifikata pa se lahko odločijo tudi tiste
organizacije, ki so šele na začetku uvajanja družbene odgovornosti v poslovanje in želijo, da
jim pri tem pomaga postopek za pridobitev certifikata.

2.5

Poročanje o družbeni odgovornosti

V zadnjem času je v medijih vse pogosteje opaziti, da podjetja poročajo o svojem družbeno
odgovornem ravnanju. Vse več podjetji v javnih medijih poroča o svojih aktivnostih na
področju družbene odgovornosti. Veliko teh informacij podjetja objavljajo tudi na svojih
spletnih straneh (Ermenc, Klemenčič, Rejc in Buhovec 2017). Slapničar (2007, 520) poudarja,
da je pomembno, da so poročila za medije resnična in jasna, da čim hitreje pritegnejo zunanje
deležnike.
Poročanje o družbeni odgovornosti je dobro tudi za podjetje, ki s tem naredi analizo stanja v
podjetju, poleg tega pa vidi, na katerih področjih je slabše in se tako v naslednjih letih še
izboljša. To podjetje spodbudi k razvoju in stalnemu napredku na področju družbene
odgovornosti (Ramič 2012, 440). Podjetja s poročanjem o družbeni odgovornosti drugih
podjetji vidijo možnosti in ideje za lasten razvoj in napredek. S poročili prav tako spoznajo tudi
druge metode in pridobijo nova znanja.
Drevenšek (2005, 11) predstavi evropsko raziskavo, ki pravi, da večina bralcev, kar 68 %, v
poročilih o družbeni odgovornosti išče predvsem informacije o okoljskih zadevah. To se
navezuje na okoljsko učinkovitost poslovanja, vplive delovanja organizacije na okolje ipd.
Velik odstotek bralcev, 58 %, v poročilih išče podatke o družbenih zadevah. Presenetljivo
majhen odstotek bralcev, le 38 %, pa zanimajo ekonomski podatki o organizacijah. V
nadaljevanju predstavi tudi zadovoljstvo bralcev s posameznim področjem. Kar 75 odstotkov
bralcev je bilo zadovoljnih z okoljskim udejstvovanjem podjetij. Manj so bili zadovoljni z
družbenim področjem. Predvsem bi si želeli, da se organizacije več ukvarjajo s človekovimi
pravicami in varstvom pri delu.
Za poročanje o družbeni odgovornosti so zelo uporabna priporočila in smernice GRI (2020).
Smernice GRI (2020) so napotki, kako poročati o družbeni odgovornosti, vsebujejo pa tudi
veliko nasvetov za poročanje o družbeni odgovornosti ter vključujejo okoljska, družbena in
ekonomska vprašanja.
Smernice GRI (2020) so sestavljene iz 4 poglavij. Prvo poglavje z naslovom Uporaba smernic
predstavi smernice in navodila GRI. Opisuje, kako naj organizacije te smernice uporabljajo pri
sestavljanju poročila o družbeni odgovornosti. V drugem poglavju so opisani principi
poročanja, kjer je omenjeno, da morajo organizacije poročilo sestaviti po principih poročanja,
ki jih morajo tudi jasno prikazati. V tretjem poglavju je opisana vsebina poročila, ki opisuje
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vse, kar naj bi poročilo zajemalo, in sicer vizijo organizacije, strukturo in hierarhijo
organizacije, strategijo upravljanja ... Vsebovati mora tudi kazalnike poslovanja organizacije.
V četrtem poglavju najdemo še slovar in aneks (Bertoncelj idr. 2011, 32–33).
Pomembno je, da se organizacije osredotočijo na tista področja poročanja, ki so zanje ključna.
Postopek priprave GRI-poročila ni enkraten, ampak ga je potrebno pripraviti vsako leto.
Pomembno je, da se pri izdelavi organizacije držijo določenih korakov. Najprej je treba
smernice pogledati kot celoto, nato se organizacije odločijo, ali bodo pisale osnovno ali obširno
poročilo. Osnovno poročilo vsebuje samo osnovna področja, medtem ko obširno poročilo
vsebuje več področij, o katerih morajo organizacije poročati. V naslednjem koraku je treba
pripraviti splošne standarde razkritja, nato specifične standarde razkritja in v zadnjem koraku
še poročilo o trajnostnem razvoju (Caglič 2015, 24–27).
Splošni standardi razkritja zajemajo strategijo in analizo organizacije, opis ključnih vidikov
organizacije, deležnike, upravljanje organizacije in etiko organizacije, specifični standardi pa
zavzemajo opis ekonomske in gospodarske uspešnosti, ravnanje z okoljem in zaposlenimi,
človekove pravice in skladnost z lokalno skupnostjo (Caglič 2015, 24).
Vsebino poročila določa 11 načel (Caglič 2015, 24–27):
 Vključenost deležnikov: organizacija mora navesti svoje deležnike in opredeliti, kakšno je
sodelovanje z njimi, saj je to za podjetje zelo pomembno.
 Okvir trajnostnega razvoja: organizacija mora opisati, kako s svojim delovanjem vpliva na
prihodnost in okolje. Pomembno je, da opiše svoje delovanje na področju trajnostnega
razvoja.
 Bistvenost: pomembno je, da organizacije poročajo o tistih temah, ki so za deležnike
pomembne.
 Celovitost: pomembno je, da poročilo vsebuje vse bistvene podatke in je napisano jasno.
 Ravnotežje: poročilo mora vsebovati tako pozitivne kot tudi negativne ugotovitve in mora
predstavljati objektivno sliko.
 Primerljivost: pomembno je, da se organizacije držijo določenih smernic, saj to omogoča
deležnikom primerjavo poročil med več organizacijami.
 Natančnost: podatki v poročilih morajo biti podani natančno, da uporabniki poročil ne
dobijo napačne slike.
 Pravočasnost: pomembno je, da organizacije poročajo o podatkih, ki se nanašajo na
določeno časovno obdobje in niso preveč stari.
 Jasnost: podatki morajo biti v poročilu napisani jasno in razumljivo, da lahko bralci
razumejo podatke in dobijo jasno sliko o podjetju.
 Zanesljivost: podatki v poročilu morajo biti verodostojni in resnični. Vsebovati morajo tudi
dokaze, s katerimi podprejo navedene teze.
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Zakonodaja v Sloveniji vedno pogosteje zahteva, da podjetja v letnih poročilih razkrijejo tudi
dejavnosti na področju družbene odgovornosti. Vedno več pozornosti je v letnih poročilih
namenjene zaposlenim in okolju. Bertoncelj idr. (2011, 32–33) v svojem delu piše, da naj bi
letna poročila vsebovala poglavja, ki bodo predstavljena v nadaljevanju. Letna poročila naj bi
vsebovala opis investicijske politike posamezne organizacije ter odgovore na etična vprašanja,
kot so npr. odnos do žensk, družin, diskriminacije zaposlenih ipd. Poleg tega naj bi letna
poročila razkrila tudi odnos do strank.
V tem poglavju naj bi organizacije opisale, kako skrbijo varnost in kakovost svojih izdelkov.
Pomembno je, da se opredelijo tudi glede cen in cenovnih diskriminacij. Letna poročila morajo
vsebovati obrazložitev odnosa do svojih zaposlenih. Pomembno je, da organizacije napišejo,
kako skrbijo za zdravje in varnost svojih zaposlenih, kakšen sistem nagrajevanja in
usposabljanja imajo in kako rešujejo razne konflikte med zaposlenimi in organizacijo.
Pomembno je, da vsebuje letno poročilo tudi poglavje, v katerem organizacije opredelijo svoj
odnos do okolja. Pomembno je, da opišejo ravnanje z odpadki in surovinami ter kako
obratovanje podjetja vpliva na širše okolje (Bertoncelj idr. 2011, 32–33).
Bertoncelj idr. (2011, 29) opišejo različne vrste poročanja o družbeni odgovornosti:
 Obvezno poročanje o družbeni odgovornosti pri nas še vedno obstaja prostovoljno, vendar
bi morala letna poročila vsebovati tudi poglavja, namenjena družbeni odgovornosti.
Zagovorniki menijo, da bi se morala spremeniti zakonodaja na tem področju.
 Spodbujeno poročanje: to poročanje spodbudijo deležniki organizacije, ker želijo, da jim
organizacija posreduje določene podatke in informacije v zvezi z družbeno odgovornostjo.
 Prostovoljno poročanje: za to poročanje se organizacije odločijo same. Pri tem je treba
paziti, saj organizacije pri prostovoljnem poročanju navedejo samo podatke, ki jih želijo in
so pozitivne, slabih informacij pa javnosti ne razkrijejo.
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3

DRUŽBENA ODGOVORNOST V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH

Tretje poglavje je namenjeno podrobnejši analizi družbene odgovornosti v neprofitnih
organizacijah. V njem bomo definirali pojem neprofitne organizacije, opredelili razlike med
profitno in neprofitno organizacijo, opisali deležnike neprofitnih organizacij, predstavili (a)
poslanstvo, vizijo in cilje neprofitnih organizacij, (b) uspešnost in učinkovitost neprofitnih
organizacij, (c) financiranje neprofitnih organizacij, (d) ovire pri udejstvovanju neprofitnih
organizacij na področju družbene odgovornosti in (e) lokalno skupnost.
3.1

Neprofitne organizacije
Neprofitne organizacije so opredeljene s pojmom neprofitnosti, ki označuje takšno delovanje, ki ne
ustvarja dobička. To pomeni, da se razlika, ki nastaja med prihodki in odhodki, ne deli med lastnike,
člane ..., temveč se presežek lahko uporabi le za financiranje dejavnosti oz. namena, zaradi katerega
je bila organizacija ustanovljena. Takšne organizacije služijo širšemu družbenemu interesu
(Gorjanc 2004, 13).

Med neprofitne organizacije spadajo vse javne, upravne, kulturne, šolske, politične zdravstvene
organizacije in društva. Ustanovljene so z namenom delovati v javnem interesu in v interesu
širše družbe, ki jo želijo izboljšati (Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2000, 3).
Kolaričeva (1997, 17–19) navaja pet kriterijev, po katerih razlikuje med profitnimi in
neprofitnimi organizacijami:
 Kriterij poslanstva (ciljev, namena in misije)
Namen poslovanja je glavni kriterij za delitev organizacij na profitne in neprofitne. Obe
vrsti organizacij ustvarjata dobiček. Profitne organizacije ga delijo med svoje deležnike,
medtem ko ga neprofitne organizacije ne delijo med deležnike, temveč ga vložijo v
doseganje poslanstva organizacije.
 Kriterij lastnika/ustanovitelja
Pobudnik in ustanovitelj neprofitnih organizacij je lahko tako država oz. državni organi kot
tudi privatni sektor. Glede na to se potem neprofitne organizacije delijo na javne ali zasebne
in na vladne ali nevladne.
 Kriterij izvajalcev aktivnosti
V neprofitnih organizacijah so izvajalci aktivnosti lahko zaposleni in imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi ali pa dejavnosti opravljajo prostovoljno in za to ne dobijo plačila. V
profitnih organizacijah pa aktivnosti opravljajo samo zaposlene osebe.
 Kriterij strank
Organizacija lahko deluje v interesu svojih interesnih članov in deležnikov ali pa v javnem
interesu, pri čemer so uporabniki lahko celotna družba.

23

 Kriterij funkcije
Na podlagi funkcije se neprofitne organizacije delijo na tiste, ki delujejo v javnem interesu,
to so fundacije, storitveni servisi ipd., ter na organizacije, ki delujejo v interesu članov, to
pa so članski klubi, sindikati, politične stranke ipd.
Glavna razlika med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je njihov namen. Neprofitne
organizacije so deležne veliko spodbud. Te organizacije so oproščene plačila davkov, poleg
tega veliko storitev plačajo po nižjih cenah. Res pa je, da takšne organizacije dobijo veliko
sredstev od zunanjih vlagateljev, ki jih pritegnejo z jasno opredeljenimi cilji in vizijo.
3.1.1 Deležniki v neprofitnih organizacijah
Deležniki organizacij so vsi tisti, ki so vpleteni v dejavnosti organizacije, in tisti, na katere ima
organizacija kakršenkoli vpliv. Deležniki se delijo na notranje in zunanje. Notranji deležniki so
zaposleni, lastniki, managerji, med zunanje deležnike pa spadajo poslovni partnerji, stranke,
država in lokalna skupnost.
Deležniki neprofitnih organizacij so prostovoljci in zaposleni, partnerji, državni in zakonodajni
organi, dobavitelji, nadzorni svet, lokalna skupnost, širša javnost, potrošniki oz. stranke in
financerji. Najpomembnejši deležniki so člani; brez njih in njihovih pobud neprofitna
organizacija ne bi nastala. Vsaka neprofitna organizacija ima mnogo deležnikov; prav je, da jih
identificira in razporedi po pomenu ter jim glede na to posveča pozornost in skrbi za
zadovoljevanje njihovih interesov (Gorjanc 2004, 17).

3.1.2 Poslanstvo, vizija in cilji neprofitnih organizacij
Vsaka organizacija, pa naj bo profitna ali neprofitna, mora imeti opredeljeno poslanstvo, vizijo
in cilje, saj lahko le tako zadovoljuje svoje interese in interese drugih deležnikov.
S poslanstvom organizacija opredeli, zakaj sploh obstaja in kaj je njen namen. Poslanstvo
izraža, komu sploh organizacija želi služiti in katere interese bo zadovoljevala. Prav poslanstvo
je tisto, ki loči eno organizacijo od druge. Družbi kaže svojo podobo, zaposlenim pa, kaj je
sploh njen namen. Poslanstvo je podlaga za opredelitev vizije in ciljev organizacije. Drucker
(1990, 14) pravi, da je pri neprofitnih organizacijah pomembno prav poslanstvo, saj loči
neprofitne organizacije od profitnih. Neprofitne organizacije se ne osredotočajo na
zadovoljevanje interesov zaposlenih, lastnikov, temveč na aktivnosti, ki delajo družbo drugačno
in boljšo. Z aktivnostmi želijo izboljšati kakovost življenja. Neprofitne organizacije želijo
izboljšati kakovost življenja različnim interesnim skupinam, zato se lahko interesi tudi trejo.
Cilji organizacij morajo biti jasni, ob tem pa je pomembno tudi, da se prilagajajo spremenljivim
razmeram v družbi in svetu. Problem pri neprofitnih organizacijah je, da imajo nejasne cilje.

24

Pomembno je, da cilji odražajo cilje in želje tistih, ki financirajo aktivnosti neprofitnih
organizacij, ter hkrati upoštevajo pričakovanja družbe (Trunk Širca in Tavčar 1998, 9).
Neprofitne organizacije pa morajo imeti opredeljene in zapisane tudi vrednote. Vrednote
odražajo način, kako naj neprofitna organizacija deluje. Vrednote organizacije so tudi vodilo
pri snovanju ciljev in vizije organizacije.
3.1.3 Uspešnost in učinkovitost neprofitnih organizacij
Razlika med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je med drugim v merjenju učinkovitosti
in uspešnosti. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti izhaja iz poslanstva organizacij. Glavni cilji
neprofitnih organizacij se navezujejo na ustvarjanje dobička za lastnike, glavna mera uspešnosti
je donosnost sredstev. Cilj neprofitne organizacije, opredeljen v poslanstvu, pa ni ustvarjanje
dobička, zato donosnost kapitala ni pravi kazalnik uspešnosti neprofitnih organizacij. V
neprofitnih organizacijah za merjenje uspešnosti zato uporabljajo druge metode. Najpogostejše
so ocenjevanje zadovoljstva skupnosti, anketiranje uporabnikov in napredek organizacije skozi
leta. Neprofitne organizacije si morajo tako same postaviti mejnike, po katerih merijo svojo
uspešnost in napredek (Hrovatin 2002).
Učinkovitost neprofitnih organizacij pomeni, da delajo prave stvari prav. To pomeni, da se
aktivnosti in dejavnosti izvajajo s čim nižjimi stroški. Nekateri so mnenja, da so neprofitne
organizacije v tem pogledu boljše od profitnih, saj je njihov način vodenja drugačen. Res pa je,
da lahko neprofitne organizacije postanejo tudi neučinkovite, saj zaradi slabo opredeljenega
poslanstva in postavljenih ciljev hitro izgubijo nadzor nad delovanjem celotne organizacije.
Veliko neprofitnih organizacij tudi ni pozornih na odzive okolja oz. ne dobivajo povratnih
informacij iz okolja (Hrovatin 2002).
Za uspešno in učinkovito organizacijo je pomembno, da ima opredeljeno jasno poslanstvo in
vizijo, dovolj članov, ki so pripravljeni sodelovati in razvijati neprofitno organizacijo. Poleg
tega je pomembno tudi, da organizacija počne tisto, kar ljudi in lokalno skupnost interesira, s
čimer pritegne financerje in vlagatelje, saj so finančni viri zelo pomembni za delovanje
organizacije (Čandek 2002).

3.1.4 Financiranje neprofitnih organizacij
Neprofitne organizacije ravno tako kot profitne organizacije za svoje delovanje potrebujejo
materialna in nematerialna sredstva. Pri pridobivanju sredstev prideta v neprofitnih
organizacijah v ospredje znanje in zavzetost članov neprofitnih organizacij (Trunk Širca,
Tavčar in Abrahamsberg 2000, 90).
Sredstva so razvrščena v več skupin (Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2000, 90):
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− finančna sredstva: denarna sredstva iz državnega proračuna, donatorstva, članarine; sem
spadajo tudi izposojena sredstva;
− jamstva za izposojanje: jamstva za najemanje posojila;
− materialna sredstva: objekti, zemljišča, oprema, ki jo organizacija potrebuje za delovanje;
− nematerialna sredstva: prostovoljno delo članov, avtorske pravice, podoba v javnosti ipd.
Neprofitne organizacije zadostna sredstva za delovanje pridobijo težje kot profitne organizacije,
saj imajo veliko omejitev, čeprav mnogi menijo, da je donatorskih sredstev za neprofitne
organizacije dovolj. Pomembno je, da neprofitne organizacije uporabijo primeren pristop in
ustrezno tehniko pridobivanja sredstev ter da iščejo tiste donatorje, ki imajo podobne vrednote
in interese. Za neprofitne organizacije je pomembno, da pridobijo finančna sredstva in tako
ohranjajo stabilnost. To pomeni, da lahko uresničujejo cilje organizacije in sledijo svojemu
poslanstvu (Westman 2001, 17).
Neprofitne organizacije pridobivajo sredstva iz članarin, raznih donacij podjetji, tržnih in
marketinških aktivnosti, subvencij države, dotacij ipd., vse več neprofitnih organizacij pa
pridobiva sredstva tudi s prodajo izdelkov, ki jih izdelujejo sami. Za takšne aktivnosti se
odločajo, ker si želijo stabilnosti in neodvisnosti od donatorjev. Pomemben del pri ohranjanju
neodvisnosti od donatorje predstavlja denar, zbran od članarin (Westman 2001, 17).
Neprofitne organizacije pridobivajo sredstva tako, da pošiljajo prošnje raznim podjetjem in
organizirajo dogodke. Najučinkovitejši načini zbiranja sredstev so tisti, ki vključujejo osebni
stik z donatorjem.
Neprofitne organizacije morajo biti pri oblikovanju svojih programov za pridobivanje sredstev
pozorne na naslednje komponente (Smith 2000, 99–121, po Vivola 2016, 22–23):
− Vzpostavljanje odnosov: Pri pridobivanju sredstev so pomembni odnosi tako z donatorji kot
tudi z lokalno skupnostjo. Zelo pomembno je, kakšne odnose imamo, in to mora biti
primarna tema pri pridobivanju sredstev.
− Jasno opredeljen namen zbiranja sredstev: Pri pridobivanju sredstev moramo vedeti, kaj je
naš namen in katere potrebe bomo s temi sredstvi zadovoljili. To moramo tudi donatorju
zelo natančno pojasniti, saj bo tako lažje doniral sredstva.
− Jasno opredeljeni cilji: Ta točka se navezuje na prejšnjo. Pomembno je, da imamo
opredeljene in jasno zastavljene cilje. Cilji morajo biti ambiciozni, vendar takšni, da jih
lahko dosežemo.
− Zasnovan pravilen program za pridobivanje sredstev: Organizacije morajo opredeliti, na
kakšen način bodo pridobivale sredstva. Obstaja več načinov za pridobivanje sredstev, kot
so pobiranje članarine, donacije, organizacije raznih dogodkov in kampanji, tržne
aktivnosti.
− Dobro opredeljen akcijski načrt: Pomembno je, da ima organizacija opredeljen načrt
zbiranja sredstev, saj se le tako lahko iz leta v leto izboljšuje.
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− Opredelitev potencialnih donatorjev: Pomembno je, da opredelimo, kdo so naši
najpomembnejši donatorji, saj moramo tem donatorjem posvečati več pozornosti. Tudi v
javnosti moramo večkrat omeniti njihovo pripravljenost za sodelovanje in donacije.
− Pravilna izbira komunikacijskih orodij: Za pridobivanje sredstev moramo izbrati tudi
pravilna komunikacijska orodja. Orodja izberemo na podlagi svojega poslanstva in vrednot.
Z lokalno skupnostjo moramo komunicirati na način, ki je blizu nam in tudi njim.
Pomembno je, da uporabljamo orodja, ki temeljijo na osebnih stikih.
− Opredeljene ugodnosti za donatorje: Neprofitna organizacija mora opredeliti tudi, kakšne
ugodnosti bo nudila svojim donatorjem. Navadno potem donatorje večkrat omenijo v
javnosti in se jim zahvalijo. Če organizacije organizirajo prireditve, na teh prireditvah potem
obesijo donatorjev transparent. Tudi na majicah in brošurah lahko navedejo sponzorje.
− Opredeljen seznam aktivnosti pridobivanja sredstev: Organizacije morajo opredeliti
seznam aktivnosti, ki jih bodo izvajale, da bodo pridobile sredstva. Sem spadajo vse
aktivnosti, ki smo jih do sedaj opisali. Pomembno je, da si neprofitne organizacije s
pridobivanjem finančnih virov pridobijo stabilnost, paziti pa morajo, da njihov namen ni
maksimiranje dobička, temveč trajno delovanje v korist družbi.
3.1.5 Ovire pri udejstvovanju neprofitnih organizacij na področju družbene odgovornosti
Tako profitne kot tudi neprofitne organizacije se srečujejo s številnimi ovirami pri
udejstvovanju družbene odgovornosti v svojem poslovanju. Največjo oviro predstavlja
pomanjkanje finančnih virov, vendar se neprofitne organizacije srečujejo tudi z drugimi
preprekami. Neprofitne organizacije se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi in morajo reševati
sprotne težave in izzive, zato za družbeno odgovornost ostane premalo časa in tudi volje.
Organizacije se srečujejo s pomanjkanjem časa, saj navadno vpeljava družbene odgovornosti
ni ena izmed glavnih nalog in ne predstavlja prioritete. Velik odstotek neprofitnih organizacij
predstavljajo društva, kjer člani navadno prostovoljno vlagajo svoj čas in znanje, da bi dosegli
smoter društva. Člani so navadno zaposleni drugje in jim to predstavlja sprostitev in druženje,
zato se srečujejo s pomanjkanjem časa in tudi znanja. Vpeljava družbene odgovornosti in
pridobitev standarda ali nagrade za družbeno odgovornost predstavlja kar velik birokratski
zalogaj, ki mu je treba nameniti veliko pozornosti. Poleg tega pa v veliko primerih to ni
povezano z osnovno dejavnostjo organizacije, zato člani neprofitnih organizacij nimajo volje
za vpeljavo tega (Čandek 2002).
Neprofitne organizacije finančna sredstva veliko raje namenjajo svojim primarnim aktivnostim,
poleg tega se neprofitne organizacije pri udejstvovanju družbene odgovornosti srečujejo še s
pomanjkanjem znanja o družbeni odgovornosti, saj je govora o tem v neprofitnih organizacijah
zelo malo. Vsa orodja in smernice za vpeljavo družbene odgovornosti v poslovanje so napisana
za velika profitna podjetja, zato jih neprofitne organizacije težko vpeljujejo v svoje poslovanje.
Že srednje velika in mala podjetja se srečujejo s težavami pri vpeljavi družbene odgovornosti v
poslovanje, saj nimajo na voljo zadostne literature s tega področja. Neprofitne organizacije se
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srečujejo tudi s pomanjkanjem podpornih storitev in pomoči za usmerjanje pri vključevanju
družbene odgovornosti v poslovanje organizacije. Večina tečajev in izobraževanj na področju
družbene odgovornosti je namenjena velikim profitnim podjetjem, kjer dajejo velik pomen
finančnim in drugim koristim, ki jih prinaša družbeno odgovorno poslovanje (Inyang 2013,
129).

3.2

Razlika med neprofitnimi in profitnimi organizacijami

Glavna razlika med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je v namenu in ciljih poslovanja.
Namen profitnih organizacij je maksimizacija dobička, namen neprofitnih organizacij pa je
delovanje za dobro širše družbe (Hrovatin 2002).
Neprofitne in profitne organizacije se potem delijo še na več vrst, in sicer na javne organizacije,
poljavne organizacije in zasebne organizacije. Ta delitev poteka glede na lastništvo in vire
financiranja posameznih organizacij.

Zasebne
organizacije

Poljavne
organizacije

Javne
organizacije

Preglednica 1: Razlika med profitnimi in neprofitnimi organizacijami
Neprofitne organizacije
Organi pod vodstvom države
Javni zavodi: šole, bolnišnice
Javni gospodarski zavodi

Profitne organizacije
Javno podjetje

Gospodarske zbornice
Obrtne zbornice

Javna podjetja z zasebnim kapitalom
Zasebna podjetja s koncesijo

Zavodi in zadruge
Politične stranke
Društva
Verske skupnosti
Dobrodelne organizacije

Samostojni podjetniki
Podjetja
Banke
Zavarovalnice

Vir: Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2000, 7.

3.3

Lokalna skupnost

Skupnost je v SSKJ (2020) opredeljena kot skupina več ljudi, ki jih povezujejo skupne potrebe,
cilji, lastnosti, lokalna skupnost pa je bolj zakomplicirana celota.
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Lokalno skupnost torej obravnavamo predvsem kot kompleksno in dinamično celoto številnih in
raznolikih sil ter razmerji, katerih bistvena značilnost je predvsem nenehno ali vsaj pogosto
spreminjanje moči in smeri delovanja (Drapal Pek, Drevenšek in Drapal 2004, 22).

Lokalno skupnost je treba večkrat opredeliti in razdelati, saj ni homogena skupina. Treba je
opredeliti meje, navadno so te meje geografske, znotraj pa so še določene interesne skupine, ki
se med seboj razlikujejo in imajo različne interese (Drapal Pek, Drevenšek in Drapal 2004, 22).
Lokalna skupnost predstavlja enega izmed pomembnih deležnikov tako profitnih kot tudi
neprofitnih organizacij. Deležniki so skupine, ki so od organizacije odvisne, nasprotno pa je
tudi organizacija odvisna od deležnikov. Pomembno je, da imajo organizacije vzpostavljene
dobre odnose z lokalnimi skupnostmi. To je tudi cilj vsake organizacije, tako profitne kot tudi
neprofitne (Kuntarič 2016, 36).
Organizacije izvajajo različne dejavnosti, s katerimi se povezujejo z lokalno skupnostjo
(Kuntarič 2016, 36):
− Organiziranje dnevov odprtih vrat: Organizacije organizirajo dneve odprtih vrat, s čimer
širši javnosti predstavijo svoje aktivnosti in pritegnejo nove člane oz. prostovoljce.
− Posebni dogodki: Organizacije organizirajo različne dogodke, kot so npr. seminarji, izleti,
tekmovanja ipd.
− Izdaja časopisa ali revije organizacije: Organizacije izdajajo mesečne ali letne novice, v
katerih obveščajo lokalno skupnost in predstavijo svoje aktivnosti.
− Denarni prispevki: Organizacije s svojimi donacijami in sponzorstvi pomagajo drugim
organizacijam v lokalni skupnosti. Lahko pomagajo denarno ali pa tudi na kakšen drug
način.
− Prostovoljstvo.
S temi dejavnostmi neprofitne organizacije razvijajo in izboljšujejo lokalno skupnost, kar je
glavni namen družbene odgovornosti.
Družbena odgovornost daje velik poudarek na sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki,
kar pomeni, da je zelo pomembno tudi sodelovanje med lokalno skupnostjo in organizacijo.
Tako lokalna skupnost kot tudi organizacije imajo zaradi družbene odgovornosti koristi.
Profitna in neprofitna podjetja sodelujejo pri lokalnih projektih in s tem pomagajo pri razvoju
lokalne skupnosti, v kateri delujejo, poleg tega se trudijo zmanjšati obremenjevanje okolja in
onesnaženje. Zlasti profitne organizacije lokalni skupnosti pomagajo z raznimi donacijami in
sponzorstvi (Kuntarič 2016, 35).
Organizacije izvajajo družbeno odgovorne dejavnosti/aktivnosti v družbi, ki so prostovoljne in
dobronamerne, z namenom izboljšanja in razvijanja lokalne skupnosti. Neprofitne organizacije
s temi aktivnostmi ne nameravajo povečati svoj dobiček, njihov primarni namen je izboljšati
družbo. Z aktivnostmi skušajo pomagati na kritičnih področjih, ki so še nerazvita oz.
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potrebujejo izboljšanje. Krepijo tudi sodelovanje med ranljivejšimi skupinami in jih vključujejo
v dejavnosti, lokalni skupnosti pa želijo spremeniti mišljenje in ji pokazati, da so tudi ranljivejše
skupine, npr. invalidi, osebe s posebnimi potrebami in starejši, ravno tako del skupnosti. Treba
je sodelovati tudi z njimi in jih vključevati v aktivnosti, saj lahko tudi oni pomagajo do boljše
družbe. Profitne organizacije pomagajo bolj s finančnimi sredstvi in donacijami, neprofitne
organizacije pa pomagajo na druge načine, npr. s prostovoljstvom, nudenjem svojih storitev,
družbenim sodelovanjem, raznimi dogodki, seminarji ipd. (Marquis, Glynn in Davis 2007).
Motivi in razlogi za udejstvovanje na področju družbene odgovornosti so v različnih
organizacijah različni, vendar so si med seboj podobni. Razliskave opisujejo štiri glavne motive
za vpeljevanje družbene odgovornosti v poslovanje. To so (Porter in Kramer 2006):
− moralna dolžnost,
− trajnost,
− dovoljenje za obratovanje oz. delovanje,
− ugled.
Raziskave kažejo, da se podjetja oz. organizacije odločajo za družbeno odgovorno ravnanje
predvsem zaradi etičnih razlogov, ki izhajajo iz vrednot organizacije. Vse več podjetji se za
družbeno odgovorno ravnanje odloča tudi zaradi zunanjih pritiskov (Brønn, Simcic in VidaverCohen 2009, 94).
Težko je določiti, ali se podjetje odloča za družbeno odgovorno ravnanje zaradi moralnih
razlogov ali zaradi strategije.
Udejstvovanje na področju družbene odgovornosti zaradi strategije podjetja izhaja predvsem iz
prepričanja, da bo to vplivalo na poslovanje podjetja in na povečanje dobička. Podjetja naj bi
zaradi tega imela večjo konkurenčno prednost in pridobila nove poslovne priložnosti. Na drugi
strani pa se podjetja udejstvujejo na področju družbene odgovornosti zaradi raznih regulativ in
institucionalnih pritiskov, ki so posledica vladnih agencij, potrošnikov in lokalne skupnosti.
Tudi to je motiv, da organizacije vpeljujejo družbeno odgovornost v svoje poslovanje (Brønn,
Simcic in Vidaver 2009, 94–95).
Organizacije se za družbeno odgovorno ravnanje odločajo tudi zaradi moralne perspektive, sem
pa spadajo predvsem etični razlogi. Organizacije želijo delovati dobrodelno in pomagati ter
izboljšati lokalno skupnost, želijo ustvarjati boljši svet. Etični motivi so velikokrat močnejši kot
strateški (Brønn, Simcic in Vidaver 2009, 94–95).
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4

DRUŽBENA ODGOVORNOST IZBRANE AKCIJE

V tem poglavju je podrobneje opisana raziskava o akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah.
Predstavljeni so postopki zbiranja podatkov za raziskavo, uporabljen instrument in vzorec.
Opisanim postopkom sledijo rezultati raziskave in odgovori na zastavljena raziskovalna
vprašanja.

4.1

Vzorec raziskave

Raziskavo smo izvedli s štirimi člani delovne skupine Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki so
tudi člani odbora Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami, in sicer z dvema
vodjema, moškim in žensko tega odbora, in dvema članicama, ki sta že od vsega začetka
sodelovali pri izpeljavi akcije. Te intervjuvance smo v magistrski nalogi izbrali, ker največ vedo
o tej akciji, saj so jo sami snovali, in ker sodelujejo v projektu že od vsega začetka, torej od leta
2018. Obe vodji, ki sodelujeta v raziskavi, sta navdušena planinca (osebi C in Č v intervjuju).
Poleg tega sta tudi pobudnika številnih idej in projektov, ki povezujejo planinarjenje z
aktivnostmi, primernimi za invalidne osebe. Zelo aktivna sta tudi na področju prostovoljstva in
sodelovanja z odborom Planinstva za invalide/OPP. Oba sta za svoje delo dobila veliko priznanj
in nagrad. Tudi obe članici odbora Planinstva za invalide/OPP sta v življenju kljub okvari sluha
zelo aktivni, obe imata veliko motivacije in vizijo za svoje življenje. Prva intervjuvanka (oseba
A v intervjuju) je pisateljica, tolmačka, inštruktorica, velika ljubiteljica narave in prostovoljka.
V letu 2019 je dobila priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019. Poleg tega
je tudi vodja delovne skupine Gluhi strežejo v planinskih kočah. Druga intervjuvanka (oseba B
v intervjuju) je strastna športnica. Poleg tega je tudi tolmačka, inštruktorica, prostovoljka in
zastopnica mladinskega društva za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop MOOSVID ter članica
delovne skupine Gluhi strežejo v planinskih kočah. Za kvalitativno metodologijo smo se
odločili, ker želimo pridobiti poglobljen vpogled v delovanje izbrane organizacije oz. v akcijo
Gluhi strežejo v planinskih kočah in v področje družbene odgovornosti izbrane organizacije v
povezavi z lokalno skupnostjo in okoljem. Za raziskavo smo uporabili študijo primera. Želeli
smo pridobiti poglobljen vpogled in razumevanje primera dobre prakse akcije Gluhi strežejo v
planinskih kočah, ki je bil tudi nagrajen za prostovoljstvo in družbeno odgovornost z nagrado
Horus. V magistrski nalogi smo intervjuvali ljudi, ki so idejni vodje v tej akciji in smo tako
lahko pridobili poglobljen vpogled. V študijo primera smo tako vključili štiri člane delovne
skupine akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki aktivno sodelujejo v tem projektu že od
nastanka ideje za to akcijo.

4.2

Postopek

Izvedli smo kvalitativno raziskavo. Za metodo raziskovanja smo uporabili polstrukturiran
intervju. Intervju smo izvedli s predhodnim dovoljenjem intervjuvancev. Člane odbora
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Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami smo spoznali že na njihovi predstavitvi
akcije v letu 2019 na Fakulteti za management v Škofji Loki. Predstavitev je za magistrske
študente 2. letnika v sklopu predmeta Trajnostni razvoj organizirala prof. dr. Maja Meško. S
člani odbora Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami smo se za sestanek dogovorili
po telefonu. Intervju smo opravili med srečanjem odbora Planinstva za invalide/osebe s
posebnimi potrebami, ki je potekalo v juniju 2020 v Lavričevi koči na Gradišču. Intervju smo
opravili kar skupinsko, zraven je bila za lažjo komunikacijo prisotna tolmačka. Intervju je
potekal eno uro in pol. Pogovor smo delno snemali, delno pa smo ga zapisali. V raziskavi smo
uporabili namenski vzorec intervjuvancev, saj smo za intervju izbrali le osebe, ki pri tej akciji
sodelujejo že od ideje naprej in nam lahko o njej največ povedo. Pri intervjuju sta sodelovala
vodji odbora Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi potrebami in dve članici, ki sta pri ideji
in snovanju akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah sodelovali že od vsega začetka. Pri
intervjuju je za lažjo komunikacijo sodelovala še tolmačka slovenskega znakovnega jezika.
Najprej smo intervjuvancem prestavili temo in namen magistrske naloge ter cilje raziskave.
Pojasnili smo jim, da je intervju namenjen samo raziskavi za magistrsko nalogo. Z intervjujem
smo želeli izvedeti, kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno odgovorne akcije in s
katerimi ovirami se srečujejo pri družbeno odgovornem udejstvovanju.
Intervju smo snemali in si sproti delali tudi zapiske. Z analizo smo začeli tako, da smo posnetke
poslušali še enkrat. Nato smo prepisali vse gradivo brez mašil in slenga oz. narečja. Ko smo
imeli gradivo prepisano, smo začeli z analizo vsebine; to je potekalo v več korakih.

4.3

Instrument zbiranja podatkov

Obstaja več vrst intervjujev; lahko so strukturirani, polstrukturirani ali pa nestrukturirani. V
magistrski nalogi smo kot instrument raziskovanja uporabili polstrukturiran intervju.
Polstrukturiran intervju spada med najpogostejše oblike pridobivanja podatkov za kvalitativno
raziskavo. Sestavljen je iz vprašanj odprtega tipa, ki so že vnaprej postavljena (Kordeš in Smrdu
2015). Polstrukturiran intervju smo izbrali, zato ker smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v
izbrani problem raziskovanja. Ta vrsta intervjuja je fleksibilnejša in omogoča bolj spontane in
osebne odgovore na zastavljena vprašanja (Wilkinson in Birmingham 2003, po Cerar 2008).
Vprašanja v intervjuju so bila zasnovana tako, da smo najprej začeli z bolj osnovnimi, s katerimi
smo naredili uvod, potem smo počasi prešli na težja vprašanja. Vprašanja intervjuja so v prilogi
1.

4.4

Predstavitev odbora invalidov/OPP Planinske zveze Slovenije

Planinska zveza Slovenije spada med največje nevladne prostovoljske organizacije v Sloveniji.
Organizacija deluje že od leta 1893. Njeno poslanstvo je zagotavljanje pogojev za planinstvo
in medsebojno povezovanje društev. Danes organizacija združuje že 289 društev, sestavlja pa
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jo več kot 58.000 članov. V sklopu Planinske zveze Slovenije deluje tudi odbor Planinstva za
invalide/OPP. Odbor v ospredje postavlja inkluzijo, to je proces, ko se učimo živeti drug z
drugim. Inkluzija zajema pojme, kot so pogovor, sprejemanje, spoznanje, razumevanje,
povezovanje in sprejemanje. Planinska zveza in odbor za invalide/OPP delujeta trajnostno in
družbeno odgovorno. Odbor pripravlja razna strokovna gradiva, seminarje, usposabljanja in
druge aktivnosti, z vsemi temi dejavnostmi pa poudarja inkluzijo (Nowakk 2019). Odbor je
izdal tudi več različnih brošur in učbenikov, med drugimi Dnevnik in planinec ter Priročnik in
planinec.
Odbor Planinstva za invalide/OPP sestavlja 13 članov s pomočjo strokovnega delavca
Planinske zveze Slovenije, saj deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Odbor vsako leto
organizira veliko različnih dejavnosti. Mednje spadajo pohodi, tabori in vikend aktivnosti. V
letu 2018 je v marcu, maju in septembru organiziral usposabljanje za strokovni kader. Odbor je
oblikoval spletno aplikacijo planinskih poti, veliko časa pa namenijo tudi slepim in slabovidnim
ter akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah. Letos je bila dodana še ena akcija, in sicer Gibalno
ovirani gore osvajajo – GOGO 2020 (Nowakk 2019).
Odbor Planinstva za invalide/OPP aktivnosti opravlja prostovoljno. Člani so leta 2018 s pohodi,
usposabljanji, srečanji in sestanki skupaj nabrali kar 2241 ur prostovoljnega dela (Nowakk,
2019).
Odbor je imel tudi za leto 2020 veliko načrtov. Njihovo primarno poslanstvo je še naprej
vzbujati in poudarjati inkluzijo. V letu 2020 so akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah še
razširili. Situacija s koronavirusom je načrte malo okrnila. V letu 2020 so imeli namen
organizirati 10 pohodov, dva vikenda aktivnosti, dva tabora, izpeljati tri usposabljanja ter
izvesti akcijo s slepimi in slabovidnimi (Nowakk 2019).
V letu 2019 so se poleg projekta Gluhi strežejo v planinskih kočah lotili še projekta s slepimi
in slabovidnimi ter organizirali akcijo Stopiva skupaj, osvojimo vrh. Akcija je potekala pod
vodstvom odbora Planinstva za invalide/OPP Planinske zveze Slovenije, Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije in Zveze Lions klubov Slovenije. Z akcijo so želeli pritegniti slepe in
slabovidne k sodelovanju in jim približati planinstvo. Akcija je potekala 22. in 23. junija 2019
v štirih planinskih kočah po Sloveniji (Nowakk 2019).
V letu 2020 so organizirali novo akcijo Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO 2020. Tudi ta
akcija je družbeno odgovorna. Akcijo so ustanovili, da bi okrepili aktivno vlogo invalidov/oseb
s posebnimi potrebami (OPP), da bi preprečili izključenost teh oseb, osamljenost in tudi telesno
nedejavnost. S to akcijo so želeli krepiti inkluzijo in se učiti drug od drugega, odstraniti ovire v
glavah invalidov, bližnjih in družbe ter pokazati, da tudi invalidi zmorejo in lahko okusijo svež
zrak. Z akcijo so želeli spodbuditi gorstvo in vključevanje ter slediti ciljem trajnostnega razvoja
(Nowakk 2019).
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Cilji akcije se dotikajo različnih področij (Nowakk 2019):
− Invalidom/OPP so želeli omogočiti obisk planinskih koč in jim predstaviti dostopne točke
v hribih.
− Želeli so jih vzpodbuditi, da z voljo in trudom naredijo nekaj zase in se vključijo v družbo
ter raziskujejo svet.
− Želeli so okrepiti inkluzijo, medsebojno sodelovanje in pomoč, družbeno odgovornost in
prostovoljstvo.
− Želeli so dokazati, da lahko tudi invalidna oseba uživa v naravi in družbi. V njih so želeli
vzpodbuditi željo, da se kdaj tudi sami podajo v naravo, ter jim dokazati, da so tudi
nepredstavljivi izzivi lahko dosegljivi.
V akcijo GOGO 2020 so vključili štiri koče, akcija je potekala 5. in 6. septembra ter 10.
septembra. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja. To je velik poklon njihovemu delu in vsem prizadevanjem. Poleg tega so za to
akcijo pridobili tudi ambasadorje. To so Viki Grošelj, Evgen Bavčar in zakonca Štremfelj. Za
to akcijo so k sodelovanju povabili tudi nekaj parašportnikov. V vseh kočah so stregli
prostovoljci akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, k sodelovanju pa so povabili tudi druge
prostovoljce, in sicer prostovoljce Slovenske karitas, Združenja slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov, Zveze tabornikov Slovenije ter Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski
paralimpijski komite (Ogorevc 2018)
Organizirali so tudi akcijo Stopiva skupaj, osvojimo vrh SSOV. Ta akcija je bila namenjena
slepim in slabovidnim. Besedna zveza »stopiva skupaj, osvojimo« vrh prestavlja planinca z
okvaro vida in belo palico oziroma s spremljevalcem. Tudi pri tej akciji je v ospredje
postavljena inkluzija. Z njo so želeli spodbuditi čim več oseb z okvaro vida, da se pridružijo
akciji, in jim predstaviti planinstvo kot možnost preživljanja prostega časa. V ta namen so
naredili tudi jedilnik z Braillovo pisavo. Tudi družbi želijo predstaviti, da slepi in slabovidni
zmorejo in lahko uživajo v gorah ter se družijo. Akcija Stopiva skupaj, osvojimo vrh je letos
potekala 8. oktobra 2020 v Vojkovi koči na Nanosu (PZS 2020).
Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah
Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah so ustanovili in ga sestavljajo tako gluhi kot slišeči.
Projekt so izpeljali skupaj z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Izvedba projekta je
bila zelo zahtevna, saj so sodelovali tako slišeči kot tudi gluhi, vendar so tudi to prepreko rešili
s tolmačem slovenskega znakovnega jezika, ki je predstavljal most med gluhimi in slišečimi.
Tudi s projektom so poudarjali inkluzijo (Nowakk 2019).
Dogodek je v letu 2019 potekal v 10 planinskih kočah po Sloveniji. Namen projekta je bil
okrepiti sodelovanje med gluhimi in slišečimi, oboji so za komuniciranje uporabili različne
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veščine in tako utrjevali inkluzijo. S projektom so skušali povečati možnosti za zaposlitev
gluhih, ki so si s tem projektom nabrali veliko izkušenj (Nowakk 2019).
Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah je v letu 2018 prejel Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost – HORUS v kategoriji velikih neprofitnih organizacij. Kot so zapisali v
ocenjevalni komisiji za nagrado HORUS, je projekt inovativen in izraža socialni čut. Ta projekt
je prvi v Sloveniji, ki vključuje ranljivejše skupine ljudi, v tem primeru gluhe in naglušne, v
družbeno in poklicno življenje. Čeprav je projekt potekal prvič, je bil izveden na zelo
profesionalen način, poleg tega pa je vseeno kazal socialni čut in prijaznost (Horus b. l.b).

Slika 3: Nagrada HORUS
Vir: Ogorevc 2018.

Akcija je v letu 2019 potekala 22. in 23. septembra v 10 kočah po Sloveniji. V vsaki koči je
bilo 7 prostovoljcev, 3 natakarji, 2 animatorja in 2 tolmača. Skupaj je tako sodelovalo 100
prostovoljcev.
Odzivi obiskovalcev koč so bili pozitivni. Poudarili so tišino v koči, ki je bila zelo sproščujoča.
Obiskovalci so bili presenečeni nad odprtostjo in prijaznostjo gluhih in naglušnih. Akcijo so
pohvalili in poudarili, da bi radi videli še več takšnih dogodkov, saj ljudje na takšen način
spoznamo, da so gluhi in naglušni enaki kot vsi ostali, s takšnimi projekti se tudi rušijo
predsodki (Nowakk 2019).
Vse dejavnosti akcije stremijo k ciljem, ki jih organizatorji želijo doseči (Nowak 2019):
− pomembna je inkluzija ne glede na neinvalidnost in invalidnost/OPP,
− spodbujanje k družbeno koristnemu delu in povezovanju,
− tkanje novih vezi in stikov med ljudmi s pomočjo večjezične komunikacije.
Moto akcije je: Bodimo inkluzivni. Pomembno je, da ljudje spoštujemo drugačnost tako
prostovoljcev kot tudi oskrbnikov koč in obiskovalcev.
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Akcija Gluhi strežejo v gorah ima tudi poslanstvo:
Omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in vstop na trg
dela. Ozaveščati o njihovih zmožnostih. Vzpostavljati sodelovanje med ljudmi, ki jih druži ljubezen
do hribov in gora (Nowakk 2019).

Vizija akcije je organizirati nepozabno doživetje prostovoljcem, oskrbnikom in tudi
obiskovalcem koč, vzpostaviti stik med gluhimi in slišečimi osebami in postreči obiskovalce
ter prikazati, da tudi gluhost ni ovira za delo (Nowakk 2019).
Nameni akcije so promocija slovenskega znakovnega jezika, ozaveščanje o gluhoti, povečanje
stopnje vključenosti invalidov/OPP in promocija prostovoljstva ter komunikacija med
neinvalidnimi in invalidnimi osebami (Nowakk 2019).
Ideja o akciji je nastala po usposabljanju za strokovni kader Planinstva za invalide/OPP. Na
tem usposabljanju je bil tudi Miloš Ganić, ki je podal idejo, da bi lahko tudi gluhi delali kot
natakarji v planinskih kočah. K ideji so pristopili še Nina Ražen, Blaž Urh, Maja Kuzma in
Daša Peperko. Pomagala sta tudi Jurček Nowakk, vodja odbora Pin/OPP, in Marjeta Čič, ki sta
usmerjala četverico gluhih pri snovanju projekta. Načrte so snovali pod nosilcem te akcije
Planinsko zvezo Slovenije, znotraj te zveze deluje tudi odbor Pin/OPP. Kasneje so k
sodelovanju povabili še Zvezo gluhih in naglušnih. Akcija je povezala več različnih področij
ter spodbudila sodelovanje in povezanost med različnimi skupinami ljudi v družbeno korist
(Nowakk 2019).
Priprave na akcijo in sama akcija sta bila zelo obsežna. Ustanovili so delovno skupino, ki skrbi
za pripravo akcije, podeljevanje nalog in celotno organizacijo. Društvo se je moralo povezati s
planinskimi kočami in jim predstaviti potek in namen akcije ter jih prositi za sodelovanje.
Sodelovati so morali tudi z občinami in drugimi planinskimi društvi. Pripraviti so morali vse
gradivo za naročanje (komunikacijske valjčke, jedilnike …). Skratka, odbor je moral vse
organizirati in poskrbeti, da bo na dan dogodka vse potekalo kot običajno (Nowakk 2019).
Akcijo je bilo treba predstaviti tudi v medijih. Najaktivnejši so bili na Facebook strani, uporabili
pa so tudi druge komunikacijske kanale, kot sta Twitter in Instagram. O akciji so pisali tudi
drugi mediji, o njej se je govorilo tudi po televiziji in radiu. Po prejemu nagrade HORUS pa je
bilo moč zaslediti članke o tej akciji v vsakem časopisu (Nowakk 2019).
Največji izziv je predstavljalo naročanje pijače in jedi, saj je to tudi najpomembnejši del strežbe.
Pred seboj so imeli tudi dejstvo, da skoraj nihče od prostovoljcev še ni bil postavljen v takšno
vlogo, hkrati so želeli stvari čim bolj poenostaviti in olajšati naročanje tako natakarjem kot tudi
obiskovalcem koč. Tako so organizatorji akcije iznašli poseben način naročanja, predstavljen v
nadaljevanju. Odločili so se za naročanje s pomočjo komunikacijskega valjčka in menija. Vsaka
miza v koči je imela komunikacijski valček, jedilni list in navodila za uporabo
komunikacijskega valčka. Komunikacijski valček je imel več barv, spodaj je bila tudi slika,
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kako je komunikacijski valček izgledal. Modra barva na valjčku je pomenila, da želi miza
naročiti. Gost je moral v tem primeru valjček postaviti tako, da je bila modra barva zgoraj.
Organizatorji so sestavili tudi poseben jedilni list, ki je imel za vsako jed sliko, zraven pa še
slikovni prikaz naročila v slovenskem znakovnem jeziku. Obiskovalci so lahko naročili v
slovenskem znakovnem jeziku ali pa na meniju pokazali, kaj so želeli naročiti. Rumena barva
na valjčku je pomenila, da želi stranka plačati, ko pa so komunikacijski valček postavili
vodoravno, je pomenilo, da miza ne potrebuje ničesar (Nowakk 2019).

Slika 4: Komunikacijski valček za naročanje
Vir: Ogorevc 2018.

V letu 2020 so komunikacijski valček še bolj izpopolnili. Na strani, kjer je valček rumene barve,
so dodali luknjo in Braillovo pisavo, da lahko slepi otipajo in tako naročijo. Naredili so tudi
knjigo Planinski lonec besed s sličicami kretenj slovenskega znakovnega jezika in Braillovo
pisavo (Nowakk 2019).
V letu 2020 so imeli namen, da bi akcija potekala v 11 različnih kočah po Sloveniji, vendar
niso vsega izpeljali, zaradi situacije s Covidom-19. V načrtu so imeli, da bi akcija potekala od
marca do oktobra (Ogorevc 2018).
Organizatorji so premišljeno oblikovali tudi logotip akcije. Roki, ki se dotikata, predstavljata v
slovenskem znakovnem jeziku kočo. Logotim upodablja še kočo in hribe ter naravo, vse skupaj
pa je obrobljeno z rdečo barvo, ki predstavlja markacijo (Nowak 2019).
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Slika 5: Logotip akcije Gluhi strežejo v gorah
Vir: Ogorevc 2018.

Organizatorji akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah so izdali tudi knjižico ZNAKO-dnevnik
2020. Dnevnik je namenjen beleženju in ohranjanju spominov osvojenih koč, v dnevnik
udeleženci zbirajo žige. Leta 2020 so kot novost dodali tudi šest dodatnih okvirčkov, v katere
so lahko planinci po svoji izbiri dodali žige vrhov, ki so jih v letu 2020 osvojili in niso bili
vključeni v akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah. V dnevniku so lahko zbirali žige vsi
planinci v obdobju od 7. marca do 18. oktobra 2020. S pomočjo dnevnika pa planinci zbirajo
tudi točke, ki na koncu obdobja prinesejo nagrade in priznanja (Nowakk 2019).

4.4

Analiza vsebine

Roblek (2009) pravi, da je glavna značilnost kvalitativne raziskave, da pridobljeni rezultati
temeljijo predvsem na subjektivni presoji. Značilnost kvalitativne raziskave je tudi, da
dobljenih podatkov ne moremo posploševati. Podatkov, ki smo jih pridobili s kvalitativno
metodologijo, ne moremo analizirati z merskimi postopki, temveč le na besedni način (EsterbySmith, Thorpe in Lowe 2007, 85).
Analize smo se lotili tako, da smo najprej naredili transkripcijo in nato ponovno prebrali
odgovore na vprašanja. Sledili sta analiza in kodiranje podatkov. Razčlenili smo besedila
intervjujev in določili enote kodiranja (citati). Tako smo zmanjšali obseg podatkov in
razdrobljene dele povezali v zaključene enote. Nato smo izbrali povezane pojme, ki se
navezujejo na naša raziskovalna vprašanja. Izdelali smo preglednico. Na levo stran smo zapisali
5 raziskovalnih vprašanj, nato smo navedli povezane pojme, na desni stran pa smo te pojme
združili v širše kategorije.

4.5

Rezultati

V preglednici 2 so prikazane kategorije in z njimi povezani pojmi, ki smo jih pridobili s
pomočjo analize vsebine.
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Preglednica 2: Oblikovanje kategorij

Katere vidike oz. področja
družbene odgovornosti projekt
Gluhi strežejo v planinskih
kočah vključuje?

Kako se lokalna skupnost vključuje v
družbeno odgovorne akcije izbrane
neprofitne organizacije in na kakšen način
so pritegnili lokalno skupnost k sodelovanju
v akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah?

Na kakšen način izbrana neprofitna
organizacija dosega družbeno
odgovorno ravnanje?

Raz. vprašanje

Povezani pojmi
Kategorije
Prostovoljno delo; gluh pomaga skupnosti;
sodelovanje z roko v roki; približati gibanje
gluhim; omogočiti invalidom pot v hribe;
organizacija akcij in projektov; pomoč mladim v
skupnosti gluhih; dati občutek gluhim, da lahko
prispevajo; gluhi/naglušni med nami, da so del
Prostovoljstvo,
družbe; pomoč skupnosti gluhih; pomoč, da gluhe inkluzija
uslišijo; vključevanje gluhih v vsakdanje življenje;
javnosti pokazati drugačno vrsto komunikacije;
pridobili so izkušnje; trden most med skupnostjo
gluhih in družbo, razbiti stereotipe; inkluzija;
nagrada HORUS;
Aktivno sodelovanje pri projektih in akcijah;
prostovoljna pomoč skupnosti; sponzorstva; pomoč
organizacij s prostovoljstvi; ambasadorji;
priključitev parašportnikov; obiskovalci koč;
oskrbovalci koč; udeležba v akcijah in projektih, Sodelovanje pri
težko je pritegniti gluhe k sodelovanju; težko je
projektih
pritegniti prostovoljce; gluhe prosijo za pomoč in Oglaševanje v
sodelovanje pri projektih; predstavitev akcije v
medijih, dobra
medijih; gluhi prostovoljci sami povabijo gluhe; izkušnja, vabila
povabilo od ust do ust; dobre izkušnje; pohvale v
medijih, ambasadorji;
deljenje informacij po družbenih omrežjih;
oglaševanje akcije in projektov
Odnos do okolja; odnos do skupnosti; odnos do
oskrbnikov koč; odnos do prostovoljcev; odnos do
obiskovalcev; krepiti solidarnost; medsebojna
pomoč; sodelovanje; povezovanje z invalidskimi in
humanitarnimi organizacijami; prostovoljci;
Področja družbene
pridobiti čim več izkušenj; aktivno vključiti gluhe odgovornosti
v akcijo; aktivno vključiti gluhe v aktivno
življenje; skrb za okolje; ločevanje odpadkov;
postreženi obiskovalci; odstraniti ovire in
stereotipe
Se nadaljuje
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Katere ovire se pojavljajo
pri družbeno odgovornem
udejstvovanju neprofitne
organizacije?

Raz. vprašanje

4.6

Povezani pojmi
Ne ovire, bolj izzivi; veliko ozaveščanja; strah;
organizacija in dodeljevanje nalog; težave z
iskanjem prostovoljcev; iskanje koč; dostopnost do
koč; zavrnitve; neznanje; brez izkušenj; zaprtost

Kategorije

Ovire

Interpretacija rezultatov

Pri analizi in interpretaciji rezultatov smo se osredotočali predvsem na raziskovalna vprašanja,
ki smo jih postavili kot vodilo v svoji magistrski nalogi že pri snovanju dispozicije. Osebe, ki
so sodelovale v intervjuju, so opisane na enaintrideseti strani magistrske naloge.
S pomočjo intervjuja smo želeli dobiti odgovore na spodnja raziskovalna vprašanja:
− Na kakšen način izbrana neprofitna organizacija dosega družbeno odgovorno ravnanje?
− Kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno odgovorne akcije izbrane neprofitne
organizacije in na kakšen način so pritegnili lokalno skupnost k sodelovanju v akciji Gluhi
strežejo v planinskih kočah?
− Katere vidike oz. področja družbene odgovornosti projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah
vključuje?
− Katere ovire se pojavljajo pri družbeno odgovornem udejstvovanju neprofitne organizacije?
V nadaljevanju smo podrobneje predstavili rezultate, ki smo jih podkrepili tudi z literaturo s
tega področja, ki smo jo podrobneje razdelali v teoretičnem delu magistrske naloge.
Prvo raziskovalno vprašanje je bilo bolj splošno naravnano in se je glasilo: »Na kakšen način
izbrana neprofitna organizacija dosega družbeno odgovorno ravnanje?« Odgovori sodelujočih
v intervjuju nam povedo, da družbeno odgovornost dosegajo s svojimi dejanji – to je z
različnimi akcijami. Najbolj znana je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki so jo prvič
izpeljali v letu 2018. Za to akcijo je odbor Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami
v letu 2018 prejel nagrado za družbeno odgovornost HORUS. Akcija je bila tudi nagrajena za
nazivom Naj prostovoljski projekt 2018 Mladinskega sveta Slovenije.
Oseba A pravi, da njihova organizacija dosega družbeno odgovorno ravnanje z vključevanjem
skupnosti gluhih v vsakdanje življenje s pomočjo akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah. Dodaja
še, da so pohodniki oz. obiskovalci koč s to akcijo dobili nove izkušnje o drugačni komunikaciji, o
povezovanju z gluhimi in o slovenskem znakovnem jeziku. Tudi prostovoljci – osebe z okvaro sluha
– so s to akcijo pridobili veliko izkušenj, komunikacijskih spretnosti in samozavesti. Oseba A
dodaja še, da so z akcijo prikazali primer dobre prakse vključujoče družbe in zgradili trden most
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med skupnostjo gluhih in družbo. Oseba A dodaja, da so z akcijo želeli razbiti stereotipe in
omogočiti razumevanje inkluzije kot ključno idejo pri vzpostavitvi vključujoče družbe, ki postavlja
družbeno odgovorno ravnanje v ospredje.
Oseba B še dodaja, da so s to akcijo želeli dokazati, da lahko tudi gluhi opravljajo vsakdanje naloge
in opravila ter se kot vsi tudi oni lahko vključijo v družbo.
Oseba B in C še dodajata, da so za ta projekt v letu 2018 prejeli dve nagradi za družbeno
odgovornost.
Oseba A dodaja, da je akcija družbeno odgovorna tudi zato, ker aktivno vključuje gluhe. Njihova
vloga ni le navidezna, temveč sodelujejo pri vsem in aktivno oblikujejo projekt. Akcija daje
poudarek temu, da lahko vsi skupaj realizirajo velike, navdušujoče in inovativne projekte.

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah ima že v poslanstvu opredeljeno ravnanje, ki je
družbeno odgovorno. V njem je zapisano, da želijo vključiti gluhe in naglušne v družbeno
okolje in jim omogočiti dostop do trga dela ter skupnost ozaveščati o njihovih zmožnostih.
Poleg tega želijo vzpostaviti sodelovanje med ljudmi, ki imajo radi gore. Tudi njihova vizija je
družbeno odgovorno usmerjena, saj je vizija akcije vzpostaviti stik med gluhimi in slišečimi
osebami ter prikazati, da gluhost ni ovira za delo (Nowakk 2019).
Dokaz za njihovo družbeno odgovorno ravnanje in pohvala za njihov trud sta tudi dve nagradi
za družbeno odgovornost, ki ju je odbor Planinstva za invalide/OPP prejel v letu 2018.
Podeljevalci nagrade HORUS so rekli, da je projekt oz. akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah
v letu 2018 prejel slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji velikih
neprofitnih organizacij. Ocenjevalna komisija je rekla, da je projekt inovativen in izraža socialni
čut, dodala pa je še, da je ta projekt prvi v Sloveniji, ki vključuje ranljivejše skupine ljudi, v
tem primeru gluhe in naglušne, v družbeno in poklicno življenje. Čeprav je bil projekt izveden
prvič, je bil izveden na zelo profesionalen način, poleg tega pa je vseeno kazal socialni čut in
prijaznost (Horus b. l.b).
Odbor Planinstva za invalide je še vedno zelo aktiven na področju družbene odgovornosti. Po
letu 2018, ko so prejeli nagrade za družbeno odgovornost za akcijo Gluhi strežejo v planinskih
kočah, so v letu 2019 ponovno izvedli akcijo in jo še razširili. Poleg tega so izvedli tudi akcijo
Stopiva skupaj, osvojimo vrh – SSOV, s katero so želeli spodbuditi čim več slepih/slabovidnih
in oseb z okvaro vida, da se pridružijo tej akciji, in jim pomagati, da s podporo dosežejo vrhove
ter premagajo omejitve in strah.
V letu 2020 so izpeljali še eno akcijo, Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO, s katero so želeli
povečati aktivno vlogo invalidov/OPP in s tem preprečiti osamljenost in telesno nedejavnost. S
to akcijo so želeli invalidom pokazati dostopne točke v hribih in da lahko v življenju najdejo
nove izzive in jih uspešno premagajo (Ogorevc 2018).
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Organizacije lahko družbeno odgovorno ravnanje dosegajo z različnimi dejavnostmi.
Najpogostejše so denarni prispevki organizacije, oglaševanje, promocijsko sponzorstvo,
donacije v materialni obliki in prostovoljstvo (Kotler in Lee 2005). Namen teh dejavnosti je
izboljšati družbo oz. delovati v dobrobit družbe. Govorimo predvsem o koristih za družbo in
lokalno skupnost, čeprav imajo tudi podjetja od družbeno odgovornega udejstvovanja veliko
koristi. Z družbeno aktivnim udejstvovanjem se močno poveča ugled organizacije med
strankami in poslovnimi partnerji, poveča se tudi motiviranost zaposlenih in tako izboljša
produktivnost (Santos 2011, 497). Neprofitne organizacije družbene odgovornosti v prvi vrsti
ne dosegajo z denarnimi sredstvi, temveč predvsem s prostovoljnimi dejavnostmi, s katerimi
želijo izboljšati družbo ter delovati. Z aktivnostmi želijo pomagati na kritičnih področjih, ki še
niso razvita, in krepijo sodelovanje med ranljivejšimi skupinami ter jih vključujejo v dejavnosti.
Želijo spremeniti mišljenje lokalne skupnosti in v dejavnosti oz. v vsakdan vključiti tudi
ranljivejše skupine, kot so npr. invalidi, saj lahko tudi oni pomagajo do boljše družbe.
Drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno
odgovorne akcije izbrane neprofitne organizacije in na kakšen so pritegnili lokalno skupnost k
sodelovanju v akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah?« S tem raziskovalnim vprašanjem smo
želeli izvedeti, kako se lokalna skupnost vključuje v akcije in s kakšnimi načini so po mnenju
odbora Planinstva za invalide/OPP pritegnili lokalno skupnost k sodelovanju v akciji Gluhi
strežejo v planinskih kočah.
S pomočjo intervjuja smo ugotovili, da se lokalna skupnost v družbeno odgovorne akcije
vključuje na različne načine, in sicer s promocijo prostovoljnih akcij, potencialne prostovoljce
obveščajo o svojem delu in jih vabijo k sodelovanju od ust do ust, tudi ko planinarijo, vabijo
druge pohodnike in lastnike koč k sodelovanju.
Oseba A pravi, da se v njihove akcije vključuje veliko ljudi. Najpomembnejši so prostovoljci, brez
njih akcije ne bi bilo. Oseba A še dodaja, da so v akcijo vključeni tudi lastniki oz. oskrbniki koč in
obiskovalci koč, pohodniki in kolesarji.
Na drugi strani pa oseba B dodaja, da je v akcijo vključena vsa skupnost. To so lastniki koč,
obiskovalci, prostovoljci.
Oseba A še dodaja, da je bila organizacija akcije kar velik zalogaj. Lastniki koč so privolili v
sodelovanje in pomoč pri izvedbi akcije. Lastniki koč so nakupili pijačo in skuhali vso hrano. Nato
so tudi pomagali pri strežbi oz. nudili pomoč prostovoljcem, če se jim je kaj zalomilo.
Oseba B še dodaja, da so tudi obiskovalci veliko pripomogli k akciji. Obiskovalci so z zanimanjem
brali navodila in naročevali s kretnjami. Zdelo se jim je zanimivo.
Oseba C dodaja, da so vključena tudi druga društva in organizacije. Pridružili so se jim prostovoljci
Slovenske karitas, Združenja slovenskih skavtinj in skatov ter Zveze tabornikov Slovenije.
Dogodek GOGO 2020 pa je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, vključili so se tudi ambasadorji in parašportniki.
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Drugi del raziskovalnega vprašanja se je glasil: Na kakšen način so člani pritegnili lokalno
skupnost k sodelovanju pri akciji? Akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah so prvič izvedli
leta 2018, ampak v bistveno manjšem obsegu kot leta 2020.
Oseba A pravi, da so v letu 2018 imeli kar nekaj težav, da so pridobili dovolj prostovoljcev. Akcija
je potekala prvič in ljudje jih niso poznali. Gluhi in osebe z okvaro sluha so zaprta skupina in se ne
izpostavljajo radi, zato so imeli člani odbora kar nekaj težav, da so pritegnili prostovoljce. Oseba
A še dodaja, da oni res večkrat prosijo druge gluhe osebe, naj pridejo zraven in naj sodelujejo, in
potem šele pomisliš, da smo mi odgovorni za gluhe in potem spoznaš, da tudi gluhi odgovarjajo še
za svojo družino in tako so spoznali, da ima akcija res velik vpliv in pomen za družbo.
Oseba C še doda, da so morali akcijo predstaviti v medijih, da so ljudje izvedeli za akcijo in potem
so tudi lažje dobili prostovoljce. Pohvale za dobro izpeljano akcijo so dobili tudi iz medijev, in to
ljudje slišijo in se akcije drugič udeležijo.
Oseba A pa pravi, da letos niso imeli več težav dobiti prostovoljce, saj so prostovoljci sami dobili
oz. povabili druge prostovoljce.
Oseba B je mnenja, da skupnost pritegnejo tudi z dobro idejo in dobro izpeljano akcijo. Če so bili
obiskovalci navdušeni, se bodo vrnili tudi drugo leto. Tako so si razširili krog poznanstev, še dodaja
oseba B.
Oseba Č pa še dodaja, da so imeli letos tudi ambasadorje akcije. Poleg tega so se akcije letos
udeležili tudi parašportniki, to je omogočila Zveza za šport invalidov Slovenije. Menijo, da bodo
tudi s tem pritegnili še več obiskovalcev in prostovoljcev.

Literatura pravi, da je odnos z javnostjo, ki spada med področja lokalne skupnosti, zelo
pomemben, saj želijo z njim doseči integracijo organizacije v lokalno skupnost ter dvigniti
ugled in prepoznavnost, kar ima za organizacijo velik pomen (Škerlep 1998, 754). Lokalna
skupnost lahko sodeluje na različne načine, najpogostejši je sodelovanje pri izvedbi akcij oz.
dogodkov, ki jih organizirajo organizacije. Organizacijam pa veliko pomeni tudi, če se
organiziranega dogodka udeleži veliko obiskovalcev, ker je to zahvala za ves trud, ki so ga
vložili v organizacijo.
Theaker, Mejak in Stanek (2004) so nanizali načine, ki jih podjetja uporabljajo za lažje
vključevanje v lokalno skupnost. Med njih spadajo tudi prisotnost na raznih pomembnih
dogodkih s tega področja in oglaševanje v lokalnih medijih ter pripravljanje novic o organizaciji
in deljenje na družbenih omrežjih. Ob tem uporabljajo organizacije tudi druge načine, eden je
vabilo od ust do ust, obiskovalce pa pritegnejo tudi z dobro izpeljanim dogodkom oz. dobrim
imenom.
Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere vidike oz. področja družbene odgovornosti
projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah vključuje?« Področja družbene odgovornosti so štiri,
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to so odnos do skupnosti, odnos do zaposlenih, odnos do okolja in odnos do
kupcev/dobaviteljev.
Oseba A pravi, da vključuje akcija odnos do skupnosti, okolja in ravno tako tudi do oskrbnikov oz.
lastnikov koč, prostovoljcev in obiskovalcev. Oseba A pravi, da so želeli z akcijo krepiti
solidarnost, medsebojno pomoč in sodelovanje ter izboljšati povezovanje z invalidskimi in
humanitarnimi organizacijami. Zelo pomembni so prostovoljci, ki se jih trudijo pritegniti in
motivirati za sodelovanje. Pomembno ji je, da so prostovoljci zadovoljni, da so radi v njihovi družbi
in da radi sodelujejo v akciji. Oseba A pravi, da so vedeli, da prostovoljci tega niso še nikoli počeli
in da jih bo potrebno še vse naučiti. V ekipi se trudijo reševati spore sproti in ne želijo, da pride do
zamer. Želijo, da prostovoljci pridobijo čim več izkušenj in se naučijo novih stvari. Predvsem pa,
pravi oseba A, želijo, da se imajo prostovoljci dobro. Oseba A dodaja, da skrbijo tudi za okolje,
trudijo se ne onesnaževati okolja, saj se zavedajo, da so v gorah in v naravi. Ločujejo odpadke in
varčujejo z vodo, saj je v gorah ni veliko. V času akcije so se zavedali, da so obiskovalci koč
pomembni, prostovoljci so jih hoteli dobro postreči in želeli so, da iz koče obiskovalci odidejo
veseli in dobro postreženi. Oseba A dodaja, da krepijo tudi odnos do skupnosti, letos so k akciji
povabili tudi ambasadorje in parašportnike ter druge organizacije, ki so pomagali pri organizaciji
in izpeljavi akcije. Pomembni so tudi oskrbniki koč, ki so pripravljeni sodelovati in pomagati pri
izpeljavi akcije. Velika zahvala gre tudi njim, pravi oseba A.
Druge osebe so njen odgovor samo potrdile.
Oseba B samo dodaja, da akcija res vključuje vsa področja. Cilj akcije je bil, da odstranijo ovire
oz. stereotipe tako pri invalidih kot tudi pri drugih. Tudi invalidi veliko zmoremo, še dodaja oseba
B.

V teoretičnem delu smo predstavili področja družbene odgovornosti, ki jih vsebuje in
opredeljuje nagrada za družbeno odgovornost HORUS, ki jo je projekt Gluhi strežejo v
planinskih kočah dobil leta 2018. Nagrada vključuje 4 temeljna področja, to so odnos do
skupnosti, odnos do zaposlenih, odnos do okolja in odnos do kupcev in dobaviteljev. Vsa ta
področja so vključena v vprašalnik za nagrado HORUS (Horus b. l.b). Delovna skupina je pri
organizaciji akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah vključila vsa štiri področja. Podrobneje so
ta štiri področja opisali tudi v prijavi za nagrado HORUS, potem pa je ocenjevalna komisija
ocenjevala, kako so bili uspešni na vseh teh štirih področjih.
Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere ovire se pojavljajo pri družbeno
odgovornem udejstvovanju neprofitne organizacije?« V teoretičnem delu smo ugotovili, da se
neprofitne organizacije pri družbeno odgovornem udejstvovanju spopadajo s številnimi
ovirami.
Oseba A pravi, da oni ne gledajo tako na ovire, ampak bolj na izzive. Pravi, da je bilo potrebnega
veliko ozaveščanja, saj so se ustrašili ob ideji, da bodo gluhi stregli. Tudi lastniki koč na začetku
niso dovolili, da bi gluhi sami stregli in računali. Bali so se, ampak potem so videli, da tudi gluhi
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zmorejo. Izziv je bila tudi organizacija dela in dodeljevanje nalog. Bali so se, da bo nekdo imel
preveč dela … Lani so imeli tudi težave z iskanjem prostovoljcev.
Oseba Č dodaja, da so imeli na začetku težave tudi s kočami, saj niso bili vsi za to, da bi imeli
akcijo v njihovi koči. Nekateri so jih tudi zavrnili.
Oseba B pravi, da so jih tudi obiskovalci zavrnili, niso hoteli, da jim streže gluhi. Težava je, ker se
potem gluhi ustraši in ne želi več početi tega, to ga zelo prizadene. Ampak s pogovorom se potem
vse reši, tako da akcija sama res prinaša veliko izzivov.

V teoretičnem delu smo ugotovili, da je največja ovira pri udejstvovanju pomanjkanje finančnih
virov, vendar sodelujoči v intervjuju tega niso omenili. Organizacije se srečujejo s
pomanjkanjem časa, saj navadno vpeljava družbene odgovornosti ni ena izmed glavnih nalog
in ne predstavlja prioritete. Velik odstotek neprofitnih organizacij predstavljajo društva, kjer
člani navadno prostovoljno vlagajo svoj čas in znanje, da bi dosegli skupni smoter. Člani so
navadno zaposleni drugje, društveno delo pa jim predstavlja sprostitev in druženje, zato jim
pogosto primanjkuje časa in znanja (Inyang 2013, 129). Sodelujoči v intervjuju tega sicer niso
omenili, najbrž zato, ker so vsi člani odbora zelo zagnani, njihovo delo jim veliko pomeni, zato
je opaziti, da veliko truda in časa namenijo odboru in akcijami. Pri svojem delu so zelo uspešni,
za kar so bili v letu 2018 tudi nagrajeni.
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5

SKLEP

V zadnjih letih je družbena odgovornost postala pomemben del delovanja tako profitnih kot
tudi neprofitnih organizacij. Družba je v zadnjem času vse pozornejša na ranljivejše skupine
ljudi, med katere spadajo tudi invalidi in osebe s posebnimi potrebami. Obstaja veliko društev,
ki želijo tem skupinam omogočiti čim normalnejše življenje in jim pokazati, da ni s pomočjo
skupnosti nič nemogoče. Med njimi je tudi odbor Planinstva za invalide in osebe s posebnimi
potrebami, ki deluje v sklopu Planinske zveze Slovenije pod sloganom: Planinstvo kot način
življenja za vse v utripu inkluzije. Odbor v ospredje postavlja misel, da so omejitve, ki jih
imamo, le v naših glavah. V magistrski nalogi smo podrobneje predstavili njihovo akcijo Gluhi
strežejo v planinskih kočah in povezavo z lokalno skupnostjo.
V drugem poglavju magistrskega dela je podrobneje predstavljen pojem družbene
odgovornosti. Na podlagi pregleda literature s področja družbene odgovornosti, modelov
družbene odgovornosti, nagrad in standardov družbene odgovornosti ter poročanja o družbeni
odgovornosti smo ugotovili, da je to področje kar dobro razvito in da se je z njim ukvarjalo že
kar nekaj raziskovalcev. Strokovne literature na to temo ni veliko. Imamo občutek, da se veliko
raziskovalcev in organizacij želi ukvarjati s tem področjem, ampak ne naredijo nobenih
raziskav, bolj oblikujejo svoje zamisli skladu z institucijo, ki ji pripadajo. Ugotovili smo sicer,
da se vse več organizacij, tako profitnih kot neprofitnih, ukvarja z družbeno odgovornostjo in
jo želi vpeljati v poslovanje podjetja. Profitne organizacije se za vpeljavo družbene
odgovornosti odločajo zaradi povečanja prometa in zadovoljstva zaposlenih, to pa tudi vodi k
povečanju prometa. Ugotovili smo, da potrebujejo podjetja za vpeljavo in pridobitev standarda
družbene odgovornosti sistematičen pristop. V Sloveniji za družbeno odgovornost podeljujejo
tudi nagrado HORUS. Nagrado podeljuje Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Zanjo se
lahko potegujejo profitne in neprofitne organizacije.
V tretjem poglavju smo pregledali literaturo s področja neprofitnih organizacij in podrobneje
preučili, kdo so deležniki v neprofitnih organizacijah, kakšno poslanstvo in vizijo imajo te
organizacije in s katerimi ovirami se srečujejo. Poleg tega smo ugotovili, da so neprofitne
organizacije v primerjavi s profitnimi bolj usmerjene v dobrobit družbe in ne v povečevanje
dobička. Neprofitne organizacije pa se srečujejo tudi s številnimi ovirami, glavna ovira je
pomanjkanje finančnih sredstev, saj njihov namen ni povečevanje dobička in so bolj odvisne
od raznih donacij in države. Poleg tega je večina članov v neprofitnih organizacijah, kot so
društva, zaposlena drugje in jim društvo pomeni hobi; svoje delo opravljajo prostovoljno, zato
večkrat pride do pomanjkanja časa. Ugotovili smo tudi, da se profitne organizacije več
ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. Neprofitne organizacije, kot so npr. društva, temu ne
posvečajo tolikšne pozornosti. V tem poglavju smo podrobneje pregledali tudi literaturo s
področja lokalne skupnosti. Prišli smo do ugotovitev, da je za delovanje tako profitnih kot
neprofitnih organizacij zelo pomembna lokalna skupnost. Brez lokalne skupnosti organizacije
sploh ne bi obstajale, zato je dobro, če imajo vzpostavljene dobre odnose z lokalno skupnostjo.
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Organizacije zato izvajajo več dejavnosti, s katerimi se povezujejo z lokalno skupnostjo, med
njimi so organizacija dogodkov, projektov, prostovoljno delo, sponzorstva, sodelovanje pri
izdaji lokalnega časopisa ipd. Organizacije pomagajo pri razvoju lokalne skupnosti, trudijo se
tudi zmanjšati obremenjevanje okolja in onesnaženje. Zlasti profitne organizacije lokalni
skupnosti pomagajo z raznimi donacijami in sponzorstvi.
Empirični del magistrske naloge pa predstavlja četrto poglavje. V empiričnem delu smo najprej
predstavili odbor Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami ter akcijo Gluhi
strežejo v planinskih kočah, ki so jo prvič izpeljali leta 2018 in zanjo dobili tudi nagrado za
družbeno odgovornost HORUS. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo poskušali
ugotoviti, kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno odgovorne akcije in s katerimi ovirami
se spopadajo pri družbeno odgovornem udejstvovanju. Temu poglavju smo namenili največ
pozornosti in truda.
Raziskava je pokazala, da odbor Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami, ki je
leta 2018 dobil nagrado za družbeno odgovornost HORUS, dosega družbeno odgovornost s
svojimi dejanji, to je z različnimi akcijami, ki jih organizirajo med letom. Najprej so začeli z
akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, sedaj pa so tej akciji dodali še dve drugi. Z akcijo
Gluhi strežejo v planinskih kočah so prikazali primer dobre prakse vključujoče družbe in
zgradili trden most med skupnostjo gluhih in slišečih. Akcija Gluhi strežejo v gorah je tudi pri
ocenjevalni komisiji za nagrado HORUS prejela priznanje, saj pravijo, da je projekt inovativen
in izraža socialni čut. Dodajajo še, da je ta projekt prvi v Sloveniji, ki vključuje ranljivejše
skupine ljudi, v tem primeru gluhe in naglušne, v družbeno in poklicno življenje. Čeprav je bil
projekt izveden prvič, je bil izveden na zelo profesionalen način, poleg tega pa je vseeno kazal
socialni čut in prijaznost (Horus b. l.a).
Lokalna skupnost se vključuje v družbeno odgovorne akcije na različne načine. V akcijo Gluhi
strežejo v planinskih kočah so se, kot smo ugotovili na podlagi intervjujev, vključili lastniki
koč, ki so odstopili koče za izvedbo akcije in sodelovali ter pomagali pri izvedbi. Prav tako je
bilo v akcijo vključenih tudi veliko prostovoljcev. V delovni skupini pravijo, da potrebujejo
vsako leto več prostovoljcev, saj se akcija širi in izpopolnjuje. Vključeni so bili tudi obiskovalci
koč, pohodniki in kolesarji, brez teh akcije ne bi bilo. Leta 2020 so k sodelovanju povabili tudi
druge ambasadorje in društva. Poleg tega je letos dogodek GOGO 2020 potekal pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Delovna skupina lokalno skupnost k sodelovanju pritegne na različne načine. S pomočjo
raziskave smo ugotovili, da so imeli v preteklosti glede tega kar nekaj težav, letos pa teh težav
ni več bilo, saj je akcija potekala že tretje leto in jih je skupnost že poznala. Prostovoljce
privabijo kar prostovoljci sami, saj doživijo lepo izkušnjo. Kar nekaj prostovoljcev so pritegnili
tudi s pomočjo družbenih omrežij in medijev. Letos so k sodelovanju povabili še ambasadorje
in druga društva.
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Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je vključevala vsa področja družbene odgovornosti,
to je odnos do skupnosti, zaposlenih, okolja in kupcev/dobaviteljev. Akcija je bila res dobro
izpeljana, zato so že prvo leto prejeli nagrado za družbeno odgovornost HORUS. S pomočjo
raziskave smo ugotovili, da se odbor Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami pri
družbeno odgovornem udejstvovanju srečuje tudi s številnimi ovirami. Sodelujoči v intervjuju
so rekli, da ne gledajo na ovire ali težave, ampak bolj na izzive. Na začetku, ko akcija še ni bila
znana, so imeli kar nekaj težav, saj ljudje niso mogli sprejeti ideje, da bi gluhi lahko stregli.
Doživeli so tudi odpor oz. neodobravanje obiskovalcev koč, da bi jih gluhi lahko postregli.
Ovira je bila tudi, da nihče izmed članov odbora ni imel izkušenj s strežbo, niti prostovoljci se
še niso srečali s tem, a so s to akcijo so ugotovili, da se je mogoče vsega naučiti in da ni nič
nemogoče. Ovire in omejitve imamo ljudje samo v svojih glavah. V teoretičnem delu smo
ugotovili, da se neprofitne organizacije pri udejstvovanju na področju družbene odgovornosti
srečujejo tudi s pomanjkanjem finančnih virov in s pomanjkanjem časa, saj večina sodeluje pri
akcijah in projektih neprofitnih organizacij prostovoljno, kot hobi.
Za zaključek lahko povemo, da je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah akcija, s katero so
želeli vključiti gluhe in naglušne v aktivno družbeno in poklicno življenje. Z akcijo so poudarili
inkluzijo in povezovanje med invalidi in neinvalidi. Nameni akcije so bili tudi promocija
slovenskega znakovnega jezika in inkluzije, dodati dodano vrednost prostovoljstvu, razbijati
strahove in povečati stopnjo vključenosti. Z akcijo so želeli omogočiti prost dostop do gora
vsem ljudem in vzpostaviti sodelovanje med ljudmi, ki jih druži ljubezen do hribov. Akcija je
na področju družbene odgovornosti naredila zelo veliko za celotno družbo. Leta 2018 je odbor
Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami za to akcijo prejel tudi nagrado za
družbeno odgovornost HORUS. Delovna skupina pa je naletela na kar nekaj težav pri
udejstvovanju ideje, vendar pravijo, da nanje ne gledajo kot na ovire, pač pa kot na izzive. Vse
ovire obstajajo samo v naših glavah. Na podlagi intervjujev, ki smo jih opravili, lahko povemo,
da je delovna skupina še vedno zelo aktivna in že snuje nove projekte. Želimo si, da bi se javnost
odzvala na takšne projekte in se jih z veseljem udeležila. Prav tako si želimo tudi, da bi družba
sprejela gluhe in naglušne oz. invalide ter jih vključila v aktivno življenje. Prispevek magistrske
naloge k stroki se kaže na področju družbene odgovornosti v neprofitnih organizacijah in
predstavitvi dobre prakse s tega področja. Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki smo ga
predstavili v magistrski nalogi, je namreč imel veliko pozitivnih učinkov na lokalno skupnost.
Družbi so dokazali, da lahko tudi invalidi opravljajo običajna dela in da so lahko aktivno
vključeni v življenje. Družba je bolje spoznala znakovni jezik in ga poskusila celo uporabljati.
Poleg tega so nekaj naredili tudi za prepoznavnost koč, saj je bila marsikatera koča v času akcije
zelo dobro obiskana in se bodo pohodniki še vračali. Predstavljeni primer lahko predstavlja
koristne smernice za organiziranje akcij, ki so družbeno odgovorne, ter lahko daje ideje za nove
akcije, ki jih spodbujajo neprofitne organizacije.
Kot glavno omejitev bi navedli, da smo izvedli intervju samo s štirimi člani delovne skupine
akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah. V magistrski nalogi smo predstavili le en specifičen
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primer podjetja in njegovo delovanje na področju družbene odgovornosti, zato ugotovitev ni
mogoče posplošiti. Naše ugotovitve bi lahko služile za nadaljnje raziskovanje v smeri analize
akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah. Študijo bi lahko razširili še z vključitvijo obiskovalcev
in oskrbnikov koč, ki so sodelovali pri akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah. Lahko bi
vključili tudi njihove poglede in občutke. Na drugi strani pa bi lahko študijo razširili tudi tako,
da bi vključili prostovoljce in spremljali njihov razvoj oz. kaj so se naučili s sodelovanjem pri
akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah.
Predlagamo, da se odbor Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami še naprej trudi
vsem na osnovi inkluzije približati planinstvo kot način življenja. Pomembno je, da so še vedno
aktivni in še vedno snujejo nove ideje in projekte tudi za osebe z drugačnimi omejitvami, ne
samo z okvaro sluha. Pomembno je, da ohranjajo odnose in dobro voljo tako med seboj kot tudi
s prostovoljci, obiskovalci, ambasadorji in drugimi društvi, ki jim pri projektih pomagajo. Prav
tako je pomembno, da ohranjajo dobre odnose z lokalno skupnostjo. Nadalje še predlagamo, da
se v aktivnosti lokalne skupnosti vključijo tudi druga okoliška društva, npr. folklorno društvo.
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PRILOGE
Priloga 1

Vprašalnik za intervju
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Priloga 1

VPRAŠALNIK ZA INTERVJU
−

Kako bi opredelili pojem družbene odgovornosti in kako ga razumete v vaši
organizaciji?

−

Katere vidike oz. področja družbene odgovornosti projekt Gluhi strežejo v gorah
vključuje?

−

Na kakšen način vaša organizacija dosega družbeno odgovorno ravnanje?

−

Katere so vaše glavne aktivnosti, ki jih izvajate? Ali je veliko teh aktivnosti usmerjenih
v lokalno skupnost?

−

Kako bi opredelili družbeno odgovornost v lokalni skupnosti?

−

So aktivnosti, ki so usmerjene v lokalno skupnost, načrtovane? V kolikšni meri so
povezane z osrednjimi dejavnostmi vaše zveze in strategijo?

−

Kako je prišlo do ideje za projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah? Kako je prišlo do
odločitve za izvedbo tega projekta?

−

Zakaj je pomembno, da se vaša organizacija vključuje v lokalno skupnost? Kakšne
motive imate?

−

Kako se lokalna skupnost vključuje v družbeno odgovorne akcije vaše organizacije?

−

Ali imate idejo, kako pritegniti lokalno skupnost k večjemu udejstvovanju na področju
družbene odgovornosti? Na kakšen način pritegnete lokalno skupnost k večjemu
udejstvovanju na področju družbene odgovornosti?

−

Kakšne koristi prinaša udejstvovanje v lokalni skupnosti za vas? Kakšne koristi pa ima
to za lokalno skupnost?

−

Kakšnih odzivov ste deležni od lokalne skupnosti? Se vam zdi, da vaše delo opazijo in
cenijo?

−

Katere ovire se pojavljajo pri družbeno odgovornem udejstvovanju vaše organizacije?

−

Kaj vas ovira, da se še bolj ne udejstvujete s podobnimi dejavnostmi v lokalni
skupnosti?

−

Kakšni so vaši načrti in želje za prihodnost na področju družbeno odgovornega ravnanja
v lokalni skupnosti? Imate že ideje za kakšen projekt v bližnji prihodnosti?

