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POVZETEK 

Družbena odgovornost je postala pomemben dejavnik poslovne uspešnosti podjetja. Vse bolj 

se izpostavlja nujnost razumevanja družbene odgovornosti kot standarda poslovanja. V 

raziskovalnem delu smo na osnovi kvalitativne metode analizirali podjetja različnih 

organizacijskih oblik, da bi ugotovili, kako podjetja razumejo in izvajajo družbeno odgovorne 

aktivnosti ter ugotovili, da obravnavana podjetja so družbeno odgovorna, njihovo udejanjanje 

pa je odvisno od znanj, veščin, virov, interesov drugih udeležencev, kulture in drugih 

običajev. Družbene odgovornosti ni mogoče obravnavati kot univerzalno in edinstveno 

strategijo, saj je odvisna od številnih dejavnikov. V naših primerih lahko vplive za razlike 

pripišemo organizacijski obliki, velikosti in območju delovanja podjetja.  

Ključne besede: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, deležniki, konkurenčna prednost, 

strateška usmerjenost, uspešnost podjetja, standard poslovanja, ugled, človeški viri, okoljski 

vidik. 

SUMMARY 

 

Social responsibility became an important factor of company’s business performance. The 

urgency of understanding social responsibility is increasingly exposed as standard of business. 

Based on quality method we analysed companies of different organisational formats to 

determine whether they understand and perform such socially responsible activities. However, 

it was concluded that they are socially responsible, but their realisation depends on 

knowledge, skills, sources and interests of other participants, culture and other customs. It is 

not possible to treat social responsibility as universal and unique strategy, for it depends on 

various factors. Our cases show that the influence for the difference is attributable to 

organisational formats, size and area of company’s activity. 

 

Keywords: social responsibility, sustainable development, participles, competitive advantage, 

strategic orientation, company performance, business standard, reputation, human sources, 

environmental aspect. 

UDK:  005.35(043.2)     
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1 UVOD  

Koncept družbene odgovornosti podjetij ima dolgo zgodovino, saj skrb poslovne skupnosti za 

družbo lahko zasledimo že skozi stoletja. Formalno pisanje o družbeni odgovornosti v veliki 

meri sovpada z 20. stoletjem, natančneje od 50. leta dalje (Carroll 1999, 268; Garriga in Melé 

2004, 51). Kot pomemben koncept se pojavlja znotraj različnih poslovnih ved in različnih 

disciplin (Golob 2004, 874). Čeprav je definicij družbene odgovornosti podjetij več, se ta v 

strokovni literaturi pogosto deli na štiri dele: ekonomsko, zakonsko, etično in prostovoljno 

(Carroll 1979, 500).  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Razkol med potrebami in željami podjetja po ustvarjanju dobička na eni strani in potrebami 

družbe na drugi je prisoten od nekdaj. Pa vendar sodobno poslovno okolje pričakuje in 

zahteva, da se podjetja vedejo družbeno odgovorno. Hkrati pa se morajo ta vedno pogosteje 

soočati s spremembami, ki jih silijo, da prilagajajo svoj način poslovanja in vrednotenja 

uspešnosti. Družbena odgovornost je postala pomemben dejavnik poslovne uspešnosti 

podjetja. To zahteva strateško usmerjen pristop k njeni implementaciji v podjetju. Podjetje se 

mora najprej zavezati k družbeno odgovorni praksi v svoji viziji, poslanstvu, vrednotah in 

ciljih ter k uresničevanju v vsakodnevni praksi. Vse bolj se izpostavlja tudi nujnost po 

spremembi prevladujočega dojemanja družbene odgovornosti kot vira diferenciacije v 

razumevanje družbene odgovornosti kot standarda poslovanja. V nekaterih podjetjih je sicer 

že jasen premik od filantropskega videnja družbene odgovornosti k bolj strateški vlogi 

družbene odgovornosti kot del upravljanja. Aktualni gospodarski, družbeni in okoljski izzivi 

so gonilo za korenite spremembe. Zato si podjetja prizadevajo, da s svojimi inovacijami in 

prilagajanji poslovnih modelov, ki vključujejo trajnostno in vključujočo rast, pozitivno 

prispevajo k družbi. Svoj sloves pa gradijo na kulturi vodenja, ki jo spodbuja integriteto in 

preglednost, trajnostne izdelke in storitve ter proaktivno sodelovanje z interesnimi skupinami. 

Velik pomen pri udejanjanju družbene odgovornosti v podjetju se pripisuje razumevanju 

fenomena družbene odgovornosti pri menedžmentu podjetja in temu, kakšno vlogo mu 

pripisujejo. Seveda ni zanemarljivo dejstvo, da je vpliv osebnih vrednot menedžerjev na 

načrtovanje in implementacijo družbene odgovornosti v podjetjih znaten. Pri vsem tem se 

odpirajo številna nova vprašanja: Kaj so nove paradigme družbene odgovornosti (koncepcija 

deležnikov, zelena paradigma, paradigma trajnostnega razvoja in podobno)? Na kateri stopnji 

družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja so slovenska podjetja?; Ali dojemajo družbeno 

odgovornost le kot marketinško orodje in delujejo zgolj na filantropskem področju ali pa je za 

podjetje družbena odgovornost upravljavska kategorija, ki temelji na konkretnih aktivnostih 

in orodjih za doseganje družbenih učinkov?; Kako  ugotoviti ali gre za »pravo« ali zgolj 

navidezno družbeno odgovornost?; Ali je podjetje družbeno odgovorno zato, da ne izgubi ali 
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zato, da zmaga?; Kako transparentno meriti družbene učinke, kakšni so izzivi za prihodnost 

na področju družbene odgovornosti in kako se jih lotiti?  

1.2 Namen, cilji in temeljna vprašanja  magistrske naloge 

Ključni namen magistrske naloge je analizirati področje dojemanja družbeno odgovornega 

ravnanja podjetij v Sloveniji in ugotoviti, kako ta razumejo in izvajajo aktivnosti s področja 

družbene odgovornosti. Na osnovi predstavljenih teoretskih izhodišč iz prvega dela 

magistrske naloge in empiričnega raziskovanja v drugem delu bomo primerjali različne vidike 

družbene odgovornosti podjetja, razumevanje koncepta družbene odgovornosti in načine 

udejanjanja družbene odgovornosti. Primerjave bomo lahko izvedli med podjetjema iste 

organizacijske oblike, med podjetji različnih organizacijskih oblik in razumevanje družbene 

odgovornosti med zaposlenimi znotraj obravnavanih podjetjih. 

 

Cilj magistrskega dela je izdelati primerjalno analizo udejanjanja prakse družbene 

odgovornosti med slovenskimi podjetji ter preučiti in ugotoviti, kako ta podjetja razumejo in 

izvajajo aktivnosti s področja družbene odgovornosti in, ali so podjetja celostno družbeno 

odgovorna ali gre bolj za uporabo družbene odgovornosti kot marketinškega orodja in/ali za 

dobrodelnost. Pri celostni družbeni odgovornosti podjetja bomo upoštevali vsa področja 

družbene odgovornosti: ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost. 

Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi pregledane literature in teoretskega okvira smo oblikovali štiri raziskovalna 

vprašanja, ki se nanašajo na štiri vsebinske sklope družbene odgovornosti, ki jih v 

empiričnem delu želimo preučiti in analizirati (vprašalnik je Priloga 1):  

1. Razumevanje in pomen koncepta družbene odgovornosti: družbena odgovornost podjetij 

se nanaša na uspešno in učinkovito vodstveno, etično in trajnostno upravljanje na 

uresničevanje številnih prostovoljnih zavez, katerih namen je obvladovanje vplivov na 

socialnem, okoljskem in gospodarskem področju ter pridobitev maksimalnih koristi za 

družbo.  

RV1: Kaj za vas pomeni koncept družbene odgovornosti ter kakšen pomen mu 

pripisujete? 

2. Prepoznavanje in vključevanje deležnikov v procese udejanjanja družbene odgovornosti: 

družbeno odgovornost podjetja razumemo kot poslovni sistem upravljanja, ki skuša 

razumeti družbeno vlogo podjetja in opredelite vse ključne deležnike. Po teoriji 

deležnikov ima podjetje zgrajene odnose z več skupinami hkrati. Te odnose vzdržuje tako, 

da upošteva njihove interese in jih poskuša čim bolj uravnotežiti. 
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RV2: Kako v vašem podjetju vključujete svoje ključne deležnike v proces udejanjanja 

družbene odgovornosti? 

3. Vpliv družbene odgovornosti na položaj na tržišču, konkurenčno prednost in ugled 

podjetja: Podjetje, ki v svojo vizijo in strategijo poslovanja uspešno integrira koncept 

družbene odgovornosti si tako zagotavlja obstanek v poslovnem okolju, pri čemer gradi 

konkurenčno prednost, ohranja ugled in pridobiva zaupanje. 

RV3: Kako razumete vpliv družbene odgovornosti na vaš položaj na tržišču, konkurenčno 

prednost in ugled podjetja? 

4. Aktivnosti filantropske odgovornosti: Aktivnosti v tem smislu so popolnoma prostovoljne 

in jih ne zahtevajo niti zakoni niti etični standardi. Od podjetja se pričakuje, da se vede kot 

dober državljan in prispeva k izboljšanju kakovosti življenja skupnosti, pri čemer gre za 

prostovoljne finančne in nefinančne donacije, razpolaganje s kadri in z drugimi viri, ki jih 

podjetje lahko prispeva za dobrobit družbe in lokalne skupnosti. Za podjetje (lahko) 

predstavlja družbena odgovornost nekaj, kar privlači potrošnike, ki so zaradi tega 

pripravljeni pri podjetju kupovati izdelke ali storitve, pri čemer lahko govorimo o 

družbeni odgovornosti kot o gradniku konkurenčne prednosti podjetja. 

RV4: Kako se v podjetju odločate za donacije oziroma za aktivnosti na področju 

filantropskih aktivnosti družbene odgovornosti? 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

V teoretičnem delu naloge bomo uporabili metodo kompilacije. Literatura in viri, ki jih bomo 

preučevali, so v slovenskem in angleškem jeziku.  

Pri raziskovalnem delu bomo uporabili kvalitativno metodo zbiranja in analiziranja podatkov. 

Raziskavo bomo izvedli na vzorcu šestih podjetij, in sicer preučevali bomo dve (2) delniški 

družbi (d. d.), dve (2) družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in dve (2) zadrugi (z. o. o.).  

Namenski vzorec bomo izbrali tako, da bomo iz vsake organizacijske oblike obravnavali po 

dve podjetji. Obravnavana podjetja bodo iz območja savinjsko-šaleške regije oziroma 

statistične regije Savinjska. Vzorec v posameznem podjetju bodo tvorili po trije člani 

menedžmenta: po eden iz vršnega, srednjega in operativnega menedžmenta oziroma glede na 

organizacijsko strukturo, model vodenja in upravljanja ter hierarhično lestvico v izbranih 

podjetjih. Slednje bo zagotavljajo triangulacijo virov. 

 

V obravnavanih podjetjih bomo opravili individualne polstrukturirane intervjuje s člani 

menedžmenta oziroma odgovornimi predstavniki za različna področja v podjetju. Na ta način 

bomo lahko primerjali različne vidike na modele udejanjanja družbene odgovornosti v 

posameznem podjetju.  
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Proces kvalitativne analize podatkov z utemeljitveno analizo bomo izvedli na osnovi pregleda 

internih dokumentov (poslovnih poročil, strateških načrtov in morebitnih poročil o družbeni 

odgovornosti) in prepisov tonskih posnetkov, opravljenih polstrukturiranih intervjujev z 

intervjuvanci. Analiza bo izvedena v naslednjih korakih:  

- identifikacija posameznih dogodkov (urejanje zapiskov, določanje kategorij tem in po 

potrebi podtem) 

- razvrščanje kategorij in njihovo povezovanje v konceptualno celoto, 

- analiza dokumentov (strategija podjetja, letno poročilo, poročila o družbeni odgovornosti 

in drugi razpoložljivi interni viri), 

- analiza podatkov in oblikovanje splošnih sklepov. 

Zaključni del naloge bomo izvedli z metodo komparacije in oblikovali sklep. Primerjali bomo 

teoretična izhodišča in rezultate naše raziskave. Na podlagi rezultatov bomo opredelili ključne 

ugotovitve in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma predstavili ugotovitve 

raziskave ter podali mnenja in morebitna priporočila za prakso.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi bomo izhajali iz sledečih predpostavk:  

- Družbeno odgovorna podjetja s svojo naravnanostjo in z ravnanjem vplivajo na doseganje 

ciljev njihovega trajnostnega razvoja, ki nadalje bistveno vpliva na doseganje 

konkurenčne prednosti podjetja, posredno na njegovo uspešno poslovanje in ugled.  

- Nekatera podjetja družbeno odgovornost razumejo izrazito kot marketinško orodje, ostalih 

področij pa še niso vključila v koncept njihove družbene odgovornosti in jih ne izvajajo 

(varstvo okolja, skrb za zaposlen, varni izdelki …). 

- Obstajajo lahko bistvene razlike v dojemanju in udejanjanju družbene odgovornosti 

podjetja, odvisno od velikosti podjetja, lastniške strukture, organizacijske oblike, kulture 

organizacije, panoge oz. področja delovanja podjetja, organizacijske strukture, načina 

vodenja in upravljanja, izobrazbene strukture zaposlenih. 

- Obstajajo lahko bistvene razlike v dojemanju in udejanjanju družbene odgovornosti med 

zaposlenimi v istem podjetju glede na njihovo stopnjo izobrazbe, področje dela, njihove 

pozicije znotraj kadrovske strukture in nenazadnje osebnih moralnih vrednot. 

Pri izvedbi intervjujev in v procesu analiziranja vidimo naslednje omejitve: (1) rezultati 

raziskave bodo prikazali mnenja menedžerjev in zaposlenih v obravnavanih podjetjih in jih bo 

le deloma možno posplošiti na ostale poslovne subjekte na območju Slovenije; (2) v raziskavi 

se bomo omejili na ožje geografsko območje na eno statistično regijo; (3) zaradi politike 

podjetja ali drugih razlogov bodo interne listine za dodatna preučevanje težje ali pa sploh 

nedostopne, zaradi česar se bomo lahko opirali zgolj na javno objavljene vsebine. 
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2 DRUŽBENA ODGOVORNOST  

Opredelitev družbene odgovornosti izhaja iz latinske besede responsabilis, ki pomeni 

zahtevati odgovor ali drugače povedano: za svoja ravnanja in za posledice ravnanj moramo 

odgovarjati. V zadnjih letih se pojavlja vse več zahtev po družbeno odgovornem ravnanju, 

tako od  notranjih in zunanjih deležnikov podjetja, kot tudi od države in širše skupnosti, v 

kateri podjetje deluje. Ideja o družbeno odgovornem ravnanju ni nova ideja, temveč je 

koncept, ki je skozi določeno obdobje prešel že nekaj razvojnih faz. Tako ena izmed trditev, 

da podjetje nima nič opraviti z vprašanji v družbi, ker je njegova edina prava vloga 

ustvarjanje večjega profita za delničarje, že dolgo ni več aktualna (Lewitt 1958). 

 

Družbena odgovornost podjetij lahko opredelimo kot uspešno in učinkovito vodstveno, etično 

in trajnostno upravljanje ter na uresničevanje številnih prostovoljnih zavez, katerih namen je 

obvladovanje vplivov na socialnem, okoljskem in gospodarskem področju. Pri tem se 

ustvarjajo pogoji, pri katerih lahko govorimo o pridobitvah maksimalnih koristi za družbo in 

pomeni sprejemanje ukrepov ter vključevanje socialnih in okoljskih vidikov v cilje podjetja 

(DESUR 2014). 

 

Če so še pred desetletjem podjetja dojemala družbeno odgovornost v glavnem kot eno izmed 

konkurenčnih prednosti v vse večji bitki za prodor na tuje trge in posledično zagotavljanje 

uspešnosti poslovanja (Kirn 2004, 11–16), dandanes razumemo DOP kot poslovni sistem 

upravljanja, ki skuša razumeti družbeno vlogo podjetja in opredeliti vse ključne deležnike 

(zaposlene, dobavitelje, kupce, delničarje itd.), in je usmerjena k izpolnjevanju zahtev v 

skladu s svojimi možnostmi za izboljšave. Družbena odgovornost ne predstavlja več odmika 

od tradicionalnega poslovnega delovanja, temveč postaja pomembna zahteva poslovanja v 

globalnem poslovnem okolju, ki za obstoj in razvoj podjetij zahteva poleg družbene 

odgovornosti tudi viden prispevek k trajnostnemu razvoju družbe.   

 

Pogosto se srečujemo s terminoma družbena odgovornost in trajnostni razvoj.1 Podjetja, ki so 

pri svojem poslovanju družbeno odgovorna do vseh deležnikov, uresničujejo tudi načelo 

trajnosti. Pomen trajnostnega razvoja in trajnosti se tako manifestira v družbeni odgovornosti. 

2.1 Splošna opredelitev družbene odgovornosti 

Skrb poslovne skupnosti za družbo lahko zasledimo že skozi stoletja. Biloslavo (2010) navaja, 

da koncept DOP zasledimo posredno že v delih Mary Parker Follet leta 1918 in nato v 40. 

letih v delih Dodda, pravnika, ki je zagovarjal idejo, da je poleg odgovornosti podjetja do 

lastnikov potrebna tudi odgovornost do drugih subjektov. Pojem družbene odgovornosti se je 
                                                 
1 "Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal 
možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam," 

je zapisano v dokumentih Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED 1987). 
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razvijal postopoma. Formalno pisanje o družbeni odgovornosti v veliki meri sovpada z 20. 

stoletjem. Od petdesetih let prejšnjega stoletja srečujemo različne poglede na družbeno 

odgovornost, poskuse definicij in konceptualizacije pojma ter razvoj različnih teorij o vlogi 

oziroma pomenu družbene odgovornosti v poslovnem svetu.  

 

Številni avtorji, ki pišejo o pojmu družbene odgovornosti, se z obravnavo tematiko največkrat 

ukvarjajo z deskriptivnega vidika (Golob 2004, 875), vsi pa imajo enako izhodiščno točko: 

podjetje je, tako kot vsaka družbena institucija, sestavni del družbe, od nje so odvisni njegov 

obstoj, stalnost in rast (Sethi 1979, 64). Večina teh avtorjev v svojih opredelitvah družbene 

odgovornosti ne izhajajo iz različnih teorij, temveč ravnajo induktivno; s poskusi opisovanja 

dejanj znotraj družbene odgovornosti konkretnih praks ali celo z modeliranjem (Golob 2004, 

875). 

 

Ameriški avtor Bowen je v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja prvi poskušal postaviti 

koncept družbene odgovornosti v smislu družbene obveze podjetij, pri čemer družbena 

obveza podjetja2 »postavlja in sledi tistim ciljem, sprejema tiste odločitve in izvaja tiste 

aktivnosti, ki so skladne s pričakovanji in vrednotami družbe« (Ferrell 2004, 4). V istem delu 

avtor navaja, da Bowenovo definicijo v svojih konceptualizacijah družbene odgovornosti 

uporablja tudi Carroll, ki pravi, da »korporativna družbena odgovornost vključuje ekonomska, 

pravna, etična in filantropična pričakovanja, ki jih družba v določenem obdobju naslavlja na 

podjetja«. Carroll DOP opredeljuje kot seštevek ekonomske, zakonske, etične in dobrodelne 

odgovornosti podjetij. Pri tem sta prvi dve odgovornosti zahtevani, tretja pričakovana in četrta 

zaželena (Biloslavo 2010). 

 

Keith Davis velja za enega prvih avtorjev, ki so konec petdesetih in v začetku šestdesetih, 

obširneje začeli obravnavati problematiko družbene odgovornosti. Schwartz in Carroll (2003) 

ga imata za tistega, ki je prvi postavil dve pomembni vprašanji za vodstvo podjetij: ali 

podjetja lahko namenoma prezrejo družbeno odgovornost in kaj podjetnik dolguje družbi. Po 

Davisovem mnenju je za podjetje koristno, da se ukvarja z družbenimi vprašanji, saj naj bi 

izogibanje odgovornostim »vodilo do postopne erozije socialne moči« (Golob 2004).  

 

V sedemdesetih letih se je med večjimi ameriškimi multinacionalkami uveljavil trend donacij 

v dobrodelne namene, hkrati pa so pomagali manjšinam in vlagali v razvoj lokalnih skupnosti, 

kjer so delovale in s tem izboljšale delovne pogoje za zaposlene. 

 

Vzpon korporativne družbene odgovornosti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sovpada 

tudi z zaskrbljenostjo podjetij za njihov ugled (Clark 2000, 364), ko so podjetjem očitali, da 

naj se raje na maksimizacijo dobička osredotočijo na svojo optimizacijo. 

 

                                                 
2 Ang. Social obligation. 
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Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so nekateri avtorji menili, da je definicija družbene 

odgovornosti kot družbene obveze preširok pojem. Ferrellova navaja, da alternativna 

definicija deležniške obveze3 predvideva, da podjetje ni odgovorno celotni družbi, ampak 

samo tistim delom družbe, na katere podjetje direktno ali posredno vpliva s svojimi 

aktivnostmi (Ferrell 2004). Takratni fokus družbene odgovornosti je bil predvsem na gradnji 

vrednosti za deležnike organizacije skozi učinkovitejše procese ter zmanjševanje usmerjenosti 

predvsem na dobičkonosnost podjetja. 

 

V obdobju do leta 1970 govorimo o obdobju izpolnjevanja obveznosti podjetij za 

izboljševanje družbenega okolja in občasnih donacij v dobrodelne namene, po letu 1970 pa se 

preide v obdobje družbene odzivnosti podjetij.4 

 

S problematiko družbene odgovornosti se je na prehodu v novo tisočletje aktivno pričela 

ukvarjati tudi Evropska unija. Evropski svet je marca 2000 opozoril podjetja na pomen 

družbene odgovornosti in pozval k posnemanju dobrih praks na področju vseživljenjskega 

učenja, organizacije dela, enakih možnosti, socialne vključenosti in trajnostnega razvoja 

(Commission of the European Communities 2001). 

 

Družbeno odgovornost podjetij velikokrat povezujemo s pojmom »korporativne strateške 

filantropije«, katere cilj je povečanje učinka na donatorja in prejemnika, in pomeni, da ima 

podjetje v okviru lastnega interesa tudi občutek moralne dolžnosti (Jančič 1999, 122).  

 

V zadnjih dveh desetletjih je koncept postajal vse pomembnejši in se pojavlja znotraj različnih 

poslovnih ved (Golob 2004, 874), na primer menedžmenta, poslovne etike, odnosov z 

javnostmi in marketinga ter različnih disciplin (Lu in Lui 2013). Pojem družbene 

odgovornosti vsi povezujejo z moralnostjo, etičnostjo in odgovornostjo ter s tem drugačen 

pogled na delovanje podjetja, ki je neločljivo povezan z družbo. 

 

Kljub številnim prizadevanjem po jasni in nepristranski opredelitvi DOP ter navkljub veliki 

porasti literature in znanstvenih člankov pa še vedno obstaja precej zmede glede njene 

definicije (Brinovec 2014, 9). Skladno s številnimi opredelitvami se pojavljajo tudi različna 

pojmovanja koncepta družbene odgovornosti, najpogosteje zasledeno v literaturi kot: 

družbena odgovornost podjetij, korporativna družbena odgovornost, družbeno odgovorno 

podjetništvo in drugi. 

 

DOP  predstavlja krovni izraz za mnogo sorodnih pojmov, pri čemer se koncept razvija skozi 

čas kot posledica spreminjajočih se družbenih vrednot. Matten in Moon (2008, 405) družbeno 

                                                 
3 Ang. Stakeholder obligation. 
4 Družbena odzivnost podjetij je zmožnost podjetij za odzivanje na zunanje družbene pritiske in vse 
večjo skrb za okolje (Pečnik 2014, 5). 
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odgovornost kot tako označujeta kot inherentno subjektiven pojem, kar lahko navežemo z 

ugotovitvijo, da se vse obstoječe opredelitve DOP v veliki meri skladajo, vendar Dahlsrud 

(2008, 1) ob enem poudarja, da ni tolikšne zmede o tem, kako je DOP opredeljena, temveč 

kako je družbeno konstruirana v specifičnih kontekstih. Družbena odgovornost kot konstrukt 

družbe tako nakazuje, da se pomen, ki ga pripisujemo konceptu DOP, razvija v sozvočju s 

poslovnimi, političnimi in družbenimi spremembami v luči globalizacije in razvoja na 

področju množičnega komuniciranja (Shalini, Kumar Taneja in Gubta 2011, 343).  

 

Da bi lažje razumeli koncept DOP, moramo njegov temelj najprej poiskati na načelni ravni 

(Jančič 2004, 892). Lahko se strinjamo z Davisovo predpostavko, da: »ideja o družbeni 

odgovornosti zahteva od slehernika, da premisli svoja dejanja v luči celotnega družbenega 

sistema in ga ima za odgovornega za posledice njegovih dejanj kjerkoli v tem sistemu (1960, 

v Carroll in Bucholtz 2000, 28). Bistvo ideje o družbeni odgovornosti na ravni podjetij je 

zajeta v novi »družbeni pogodbi«, na katero mora pristajati sodobni poslovni svet v času 

spremenjenih družbenih in okoljskih razmer. Carroll (1996, 481) novo družbeno pogodbo 

definira kot »splet vzajemnega razumevanja in pričakovanj glede vloge in odgovornosti obeh 

strani«.  

 

Nadalje je za lažje razumevanje koncepta družbene odgovornosti primerno pogledati še nekaj 

desetletij nazaj, ko se je začel pojavljati koncept tako imenovanega družbenega 

računovodstva,5 ki se je nadalje razvil v teorijo o deležnikih in kasneje v koncept družbene 

odgovornosti, kot ga poznamo danes (Biloslavo 2010). Če izhajamo iz idej družbenega 

računovodstva in sorodnih poskusov, vidimo, da se v Evropi poglobljeno o tem razpravlja od 

60. let prejšnjega stoletja, evropska komisija pa 1971 opredeli DOP kot »Koncept, s katerim 

podjetja spontano integrirajo načela družbene in okoljske odgovornosti v svoje delovanje in v 

način komuniciranja s svojimi deležniki.«, v ZDA pa se v šestdesetih začne razpravljati o 

deležnikih6 in odgovornosti podjetij do njih (prav tam). 

 

Podjetja se danes vključujejo v reševanje številnih novih problemov, ki so jih v marsičem 

povzročili tudi sami na osnovi zakoreninjenega liberalističnega koncepta. Če pogledamo samo 

Friedmanovo7 delniško ideologijo družbene odgovornosti iz sedemdesetih let, tako 

imenovano »Friedmanovo zablodo«, ki izhaja iz teze, da so podjetja odgovorna izključno 

lastnikom oziroma delničarjem in nikomur drugemu (Smith 1990). Spregledano je bilo 

namreč dejstvo, da etično in družbeno relevantne posledice poslovne odločitve zadevajo 

številne ljudi, skupine in institucije, ki lahko povratno vplivajo na dobrobit podjetja (Jančič 

2004, 893).  

 

                                                 
5 Ang. social accounting. 
6 Ang. Stakeholders. 
7 Milton Friedman, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, eden najvidnejših teoretikov klasične lastniške 
koncepcije upravljanja podjetij. 
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Novo pojmovanje družbene funkcije in odgovornosti podjetij v smislu »koncepcije podjetja 

kot skupnosti deležnikov« zahteva celovitejši pristop k opravljanju tako menedžerske, kot tudi 

nadzorne funkcije v podjetjih. Freemanova, danes že klasična definicija deležnikov, se glasi: 

»Deležniki so katerakoli skupina ali posameznik, ki lahko vpliva ali pa je pod vplivom 

podjetja, ko ta skuša dosegati svoje cilje.« (Freeman 1984, 46). Govorimo lahko o celoviti 

družbeni odgovornosti podjetij, katero po Carroll in Buchholtz lahko zapišemo v formulo 

(Carroll in Buchholtz 2000, 36):  

 

CDOP = ekonomska odgovornost + zakonska odgovornost + etična odgovornost +    

               dobrodelna odgovornost  

 

V sodobnem menedžmentu se koncept družbene odgovornosti razvija že od sredine 

osemdesetih let prejšnjega stoletja vzporedno s pojmom trajnosti, ko je Svetovna komisija za 

okolje in razvoj (WCED)8 leta 1987 objavila poročilo Naša skupna prihodnost (Ang. Our 

Common Future). Poročilo obravnava trajnost kot večrazsežnostno kategorijo, na katero je 

potrebno gledati celostno (Kaučič 2013, 14).  Trajnostni razvoj9 zadovoljuje potrebe sedanjih 

generacij, ne da bi pri tem poslabšal možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij 

(Gray, Oven in Adams 1996, 61). Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj (WBCSD) 

opredeljuje DOP kot nenehno zavezanost podjetja k etičnemu vedenju, ekonomskemu 

razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in 

družbe nasploh, pri čemer omenja pet prednostnih področij: človekove pravice, pravice 

zaposlenih, varstvo okolja, vključevanje v skupnost in odnose z dobavitelji (Bertoncelj idr. 

2011, 4). 

Navkljub različnim generičnim opredelitvam DOP se vprašanja razumevanja družbene 

odgovornosti v zadnjih desetletjih še odpirajo, kar kaže na to, da je koncept DOP v resnici 

kompleksen in dovoljuje različna tolmačenja (Biloslavo 2010). Carroll in Buchholtz sta že 

leta 1999 opozarjala, ko sta zapisala, da je paradoksalno dejstvo, da precejšnje število 

menedžerjev sicer podpira koncept družbene odgovornosti, hkrati pa obstaja zelo omejen 

konsenz o tem, kaj DOP sploh je.  

Pogled Evropske unije (EU) na družbeno odgovornost podjetij (CSR) je leta 2001 Evropska 

komisija predstavila v dokumentu z nazivom Zeleni dokument za promocijo evropskih 

usmeritev za družbeno odgovornost podjetij.10 V tem dokumentu je DOP predstavljena kot 

"koncept, s pomočjo katerega podjetja na prostovoljni osnovi integrirajo družbene in okoljske 

zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z deležniki". Ta definicija opredeljuje, da se 

pojem ne nanaša le na izpolnjevanje ustrezne zakonodaje, temveč je veliko širši in zajema tudi 

usmerjanje in vlaganje naporov v človeški kapital, v okolje in odnose z udeleženci. 

                                                 
8 World Commission for Environment and Development (WCED).   
9 Ang. Sustainability or sustainable development. 
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Definicija družbene odgovornosti se je v zadnjih letih razvijala in spreminjala. Tako obstaja 

veliko različnih definicij, ki opredeljujejo pomen in temeljni namen družbene odgovornosti, 

njihova različnost pa je posledica različnih zornih kotov avtorjev s področja družbene 

odgovornosti (Kaučič 2013). Prav tako je neenotno pojmovanje pojma DOP kot posledica 

različnih okolij in kultur, osebnosti raziskovalca in časovnega okvirja, v katerem je področje 

družbene odgovornosti raziskovano (Dashwoo 2012). Sociologi po navadi zavzamejo stališče, 

da je podjetje družbeno odgovorno, če prispeva k povečanju družbene kohezivnosti, medtem 

ko ekonomisti zagovarjajo stališče, da družbena odgovornost izhaja iz moči, ki jo imajo 

podjetja v sodobni družbi. Močnejša kot so podjetja, bolj so odgovorna za aktivnosti s 

katerimi vplivajo na lokalne in druge skupnosti ter naravno okolje, v katerem delujejo 

(Drevenšek 2004, v Pečnik 2014, 6). 

Garriga in Mellé (2004, 51-53) sta definicije družbene odgovornosti razdelila v 4 skupine 

teorij: 

- Politične teorije poudarjajo družbeno moč podjetij, zlasti moč, ki se ustvarja v odnosih s 

širšo družbo in odgovornost, ki jo politična moč nosi s seboj. 

- Integrativne teorije smatrajo, da morajo biti družbene potrebe integrirane v poslovno 

odločitev menedžerjev, kajti poslovanje, obstoj in rast podjetja so odvisni od družbe in 

okolja. 

- Etične teorije predpostavljajo, da je odnos podjetja z družbenim okoljem prežet z etičnimi 

vrednotami. Podjetje bi moralo sprejeti družbeno odgovornost, ker je to etična zapoved. 

- Instrumentalne teorije predpostavljajo, da je temeljna vloga podjetij večati vrednost 

premoženja za lastnike, zato upoštevajo le ekonomski vidik sodelovanja podjetja z družbo.  

 

Med naštetimi imajo instrumentalne teorije najdaljšo tradicijo in so tudi v praksi najbolj 

uveljavljene. Meškova (2011, 8) strne vse definicije v eno skupno: Koncept družbene 

odgovornosti predstavlja trajnostno usmerjeno delovanje podjetja, za katero je značilno, da 

prispeva k izboljšanju blaginje družbe kot celote z upoštevanjem interesov vseh deležnikov, 

kot tudi lastnih interesov skupaj z doseganjem dobička ter doslednim upoštevanjem etičnih in 

moralnih načel. 

2.1.1 Etični vidik družbene odgovornosti   

DOP se načeloma osredotoča le na korporacije, zato je morda takšno razmišljanje v nasprotju 

z dojemanjem družbene odgovornosti podjetij. Izraz »etičen« je izrecno normativen in ne 

instrumentalen, kot je sicer največkrat upodobljena DOP (Schultz, Castelő in Morsing 2013). 

Kljub temu ne moremo mimo dveh postavk, ki se navezujeta na poslovno etiko. V 

organizacijskih študijah so namreč raziskovalci poskušali ugotoviti, ali je etika vprašanje 

posameznika ali organizacije. Clegg in drugi (2007, 108) navajajo, da nekateri strokovnjaki 

trdijo, da je etika bistveno individualna odgovornost, drugi pa, da je etika zagotovljena skozi 
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birokratske strukture. Kljub temu poslovne etike ne moremo obravnavati ločeno od osebne 

etike, saj poslovanje podjetja ni nikoli bolj etično, kot so etični posamezniki, ki so vključeni v 

poslovanje (Lewis 1985, 377). 

Razkol razumevanja DOP nemalokrat povzroča konceptualno zmedo v akademskih spisih, saj 

nekateri teoretiki pozitivne aktivnosti, namenjene družbi, enačijo z etičnimi dejanji. Koncepta 

etike in družbene odgovornosti sta pogosto uporabljena kot sopomenki, čeprav se v 

vsebinskem smislu razlikujeta (Ferrel, Fraedrich in Ferrell 2011, 39): 

- DOP je opredeljena kot dolžnost organizacije k maksimiranju pozitivnega vpliva na 

deležnike in obenem minimiziranju njihovih negativnih vplivov, kar lahko razumemo tudi 

kot pogodbo z družbo. 

- Poslovna etika vključuje natančna in skrbno izbrana pravila oziroma hevristiko 

poslovnega ravnanja, ki vodijo sprejemanje odločitev.  

- Zahteva po poslovni etiki ni formalna moralistična zahteva, ki obvezuje poslovneže, 

ampak izhaja iz njega samega oz. iz pragmatičnega spoznanja, da etično ravnanje prinaša 

tudi ekonomske koristi (Možina 2000). Možina v istem delu navaja, da zahteva po 

etičnem poslovanju in ravnanju velja za vse ravni odločanja v podjetju. Etika 

menedžmenta proučuje moralo, moralna načela in moralna odločanje ter kriterije in 

postopke za etično odločanje menedžerjev. Morala menedžmenta je nabor normativnih 

pravil za odločanje, kot so kodeks11 in standardi, ki narekujejo, kako naj menedžer ukrepa, 

kadar gre za vprašanje koristi, pravice in dolžnosti do samega sebe, zaposlenih v podjetju, 

ostalih deležnikov in okolja, v katerem deluje. Etika in morala menedžmenta sta vezani na 

organizacijo, zato govorimo o poslovni etiki in morali, ki obsega tri ravni:  

- Poslovna etika v okolju organizacije zadeva razmerja organizacij z ostalimi deležniki, gre 

za družbeno odgovornost menedžmenta, ki vključuje odnose s posamezniki, skupinami in 

organizacijami v okolju. 

- Poslovna etika znotraj organizacije obsega razmerja menedžerjev z vsemi sodelavci v 

organizaciji (pogoji dela, osebni razvoj, nagrajevanje, soupravljanje). Menedžerjeva 

osebna, strokovna in statusna moč zagotavlja možnost vpliva na sodelavce, hkrati pa 

pomeni odgovornost za njihovo uspešnost, pravice ter osebno dostojanstvo. 

- Poslovna etika in osebna etika – menedžerjeva osebna etika pomembno vpliva na 

oblikovanje poslovne etike v organizaciji, ki mora upoštevati interese in vrednote ter 

različne osebne etike posameznikov v organizaciji.  

Uspešno menedžersko odločanje mora enakovredno vključevati strokovni kot tudi etični vidik 

odločanja. Etika je tako le ena izmed dimenzij družbene odgovornosti, ki zasleduje standarde 

in preference zaželenega vedenja (Ferrel, Fraedrich in Ferrell 2011, 39-40). Iz perspektive 

družbene odgovornosti poslovna etika uteleša vrednote, norme in pričakovanja, ki odražajo 

                                                 
11 Kodeks: prostovoljni dokument podjetja, ki je formalna izjava o etičnih načelih podjetja in o 
pravilih delovanja s ključnimi deležniki (DESUR 2014). 
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interese večine deležnikov (potrošniki, zaposleni, delničarji, dobavitelji, konkurenti, lokalne 

skupnosti in širše).  

 

Za širšo opredelitev koncepta družbene odgovornosti podjetij je potrebno pogledati tudi vidik 

novega pojmovanja koncepta, katerega Baden in Harwood (2013, 624) poimenujeta »etični 

odtis«. Brinovčeva (2014, 10) pa se opira na raziskave, ki so pokazale, da naj bi že podoben 

izraz ogljikov odtis ustvarjal občutek uspešnega in proaktivnega vedenja, v javnosti naj bi 

imel precejšen odmev, kar je dajalo občutek, da inspirativno deluje na osebno odgovornost za 

njihov vpliv. Odtis je izraz, ki lahko deluje prek generacij in je kot tak relevanten za 

posameznike, podjetja in države ter tako omogoča skupen jezik in skupno razumevanje.  

2.1.2 Vrednote in razsežnosti individualne odgovornosti 

Za implementacijo družbene odgovornosti v podjetje moramo večinoma motive iskati v 

osebnih vrednotah in prepričanjih posameznikov predvsem pri menedžerjih, ki največkrat 

oblikujejo etični okvir na ravni podjetja. Menedžerjeve osebne vrednote prispevajo k 

ustvarjanju in ohranjanju družbene odgovornosti v podjetjih (Duarte 2010, 355). Hemingway 

in Maclagan (2004) menita, da družbena odgovornost v tem smislu morda ni toliko odraz 

korporativne politike, ampak je posledica posameznikovih vrednot in njihovih aktivnosti, ki 

dejansko vplivajo na politiko neke organizacije. Mulej (2013) se strinja, da DOP temelji na 

osebnih vrednotah posameznika, pri čemer dodaja, da so podjetja in/ali organizacije v takem 

kontekstu le orodje ljudi, in jih lahko razumemo zgolj kot posrednike za udejanjanje 

individualnih pobud, ki v okolju dosežejo spremembe. 

 

Če izhajamo iz vprašanja, ki ga je Davis postavil že leta 1967 »Kaj podjetnik dolguje 

družbi?«, lahko razberemo pomen individualne obveze posameznika do družbe, zaradi česar 

bi bilo smiselno premisliti o alternativnem pristopu k obstoječemu dojemanju DOP, ki se tiče 

Carrollovega modela (1979). Alternativni pristop bi preučeval podjetja zgolj v smislu 

posrednika pri udejanjanju individualnih pobud, ki izhajajo iz osebnih vrednot in prepričanj 

posameznih menedžerjev (Schwartz in Carroll 2003, 504). 

 

Idejni oče gibanja DOP, Bowen, je podobno razmišljal, ko je se je v svojih delih osredotočal 

predvsem na odločitve posameznih menedžerjev. To je v nasprotju z današnjim 

razumevanjem DOP, ko večja podjetja nastopajo kot moralni agenti, pri katerih individualno 

odločanje posameznih vodij ni izpostavljeno. Carroll je s svojo klasifikacijo DOP in 

opredelitvijo te skozi štiri ravni naredil premik od menedžerjev k korporacijam: ekonomska, 

pravna in etična odgovornost so tri zavezujoče komponente, ki od vodilnih v podjetju 

zahtevajo izpolnjevanje njihove obveznosti. Pri četrti komponenti človekoljubnosti gre za 

prostovoljno dejavnost, ki ni podvržena zahtevam in pričakovanjem družbe (Buchholtz, 

Amason in Rutherford 1999, 168–169). Carroll (1991) filantropsko odgovornost postavlja v 
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ozadje in jo določa kot manj pomembno kot ostala tri področja, hkrati pa priznava, da v 

resnici pri razumevanju DOP povzroča zmedo in dodaja, da je v resnici »napačna« in da 

takšne dejavnosti zaradi njene prostovoljnosti ne moremo obravnavati kot odgovornost. 

 

KO v ospredje postavimo posamezne menedžerje in preučevanje vloge posameznikov pri 

udejanjanju etičnih in socialnih pobud, lahko izpostavimo, da posamezniki oziroma njihove 

osebne vrednote igrajo pomembno vlogo pri svojih odločitvah (Duarte 2010). Duarte meni, da 

menedžerjeve osebne vrednote lahko prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju družbene 

odgovornosti v podjetjih.   

 

Številne opredelitve vrednot v literaturi razkrivajo pet značilnosti, ki opisujejo formalne 

karakteristike vrednot in so skupne večini definicij. Vrednote predstavljajo (prav tam): a) 

koncepte oziroma prepričanja, b) glede želenega končnega stanja ali vedenja, ki c) presegajo 

specifične situacije, d) usmerjajo izbiro oziroma vrednotenje vedenja ali dogodkov in e) so 

razvrščene po relativni pomembnosti (npr. Maslow). 

 

Meglino in Ravlin (1998, 375) pri vrednotah z družbenim poudarkom govorita »o ljudeh z 

visoko skrbjo za druge«, kar nakazuje na kolektivistično usmerjenost ter nakazuje na 

pomemben doprinos področju družbeno odgovornih podjetnikov. Od družbeno odgovornih 

podjetnikov se pričakuje, da premorejo kolektivistične vrednote, ki spodbujajo razvoj 

družbene odgovornosti znotraj podjetij. Naše vrednote ne delujejo le na različnih ravneh v 

smislu individualističnih in kolektivističnih vrednot, temveč jih štejemo tudi kot gonilo 

našega vedenja. Različni avtorji menijo, da je posameznikovo vedenje posledica njegovih 

vrednot in stališč oziroma da vrednote zagotavljajo podlago za razvoj posameznikovega 

vedenja, ki vodi nadalje v specifično odločanje. Hemnigwayeva (2005, 241) navaja, da 

osebne vrednote služijo kot »merilo standardov ali preferenc« in da imajo vrednote 

kognitivne, emocionalne in usmerjevalne vidike, ki postanejo pri polni konceptualizaciji 

kriteriji za sodbo, preference in izbiro. Tako izbire obnašanja izhajajo iz konkretnih motivacij 

v specifičnih situacijah, ki so delno določene s predhodnimi prepričanji in vrednotami 

posameznika. 

 

Eno izmed ključnih vprašanj in izziv za raziskovalce je ugotoviti, katere vrednote delujejo kot 

katalizator družbeno odgovornega menedžerja.  Pogosto se vrednote izrazijo skozi njihove 

možnosti izvajanja diskrecijske pravice oziroma pravice do prostega preudarka, kar pomeni 

nekakšno pooblastilo za sprejemanje odločitev in ukrepov v dani situaciji (Hemingway in 

Maclagan 2004, 35–39). Ta pravica deluje kot spodbujevalec družbenih sprememb, saj 

posameznemu menedžerju omogoča, da zasnuje oziroma spremeni določene procese/ravnanja 

v skladu z njegovimi osebnimi vrednotami.  
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Pravica do prostega preudarka menedžerjev pri upravljanju podjetij se močno razlikuje v 

posameznih organizacijah, stopnja preudarka pa je odvisna od treh dejavnikov: zunanjega 

okolja, notranje organizacije in njihovih individualnih značilnostih. Brinovčeva (2014, 27) 

navaja, da našteti dejavniki skupaj ustvarjajo raven diskrecije, ki jo ima menedžer pri 

sprejemanju strateških odločitev. Večja kot je stopnja diskrecije, večja bo osebna vpletenost 

in odgovornost vodje pri odločitvah. Vrednote menedžerjev so torej osrednjega pomena za 

strategijo procesov, saj vplivajo na izbiro in določitve, ki jih ti sprejemajo. Miller in drugi 

(1982) v svojih raziskavah ugotavljajo, da vodstveni nadzor močneje vpliva v manjših 

podjetjih, kjer omogočajo menedžerjem večji nadzor in pravico do prostega preudarka, kar 

posledično pomeni odražanje menedžerjeve osebnosti v strategiji podjetja.  

 

Ko govorimo o naraščajočem pomenu strateške korporativne filantropije, se moramo dotakniti 

mnenj nekaterih raziskovalcev (Buchholtz, Amason in Rutherford 1999, 174), ki ugotavljajo, 

da se je na tem področju omejila povezava med menedžerjevimi vrednotami in 

človekoljubnimi odločitvami podjetja, ki se nanašajo na konkurenčni položaj podjetja. 

Strateška filantropija je tako namenjena večanju konkurenčne prednosti podjetja in ni nujno, 

da ustreza menedžerjevim vrednotam.  

 

Bourne in Jenkins (2005/06, 21) ugotavljata, da menedžerji večkrat prilagodijo vsebino in 

pomen organizacijskih vrednot, tako da se te bolj prilegajo njihovim osebnostnim 

prednostnim vrednotam. Organizacijske in strateške izbire so lahko tako redko določene z 

absolutnimi komercialnimi imperativi, ampak so odločitve samovoljne in morda odraz 

osebnih interesov posameznih menedžerjev (Maclagen 1998, 154). Obstaja torej temeljni 

konflikt med potrebami posameznikov in cilji organizacije (Hemningway 2005, 235) in se 

zato zdi verjeten pogled na »bimoralno družbo«, kjer imamo dva nasprotujoča si niza smernic 

za življenje (Hendry 2004, 2). Govorimo o »tradicionalni moralnosti« obligacij in »tržni 

moralnosti« lastnih interesov, kar pomeni, da nekateri sledijo občutku dolžnosti do podjetja in 

družbe, medtem ko drugi zasledujejo svoje lastne interese. 

2.1.3 Evropske pobude na področju DOP  

Nova definicija družbene odgovornosti, ki jo je EU prenovila oktobra 2011, opisuje družbeno 

odgovornost kot »odgovornost podjetij za njihove vplive na družbo«. EU poudarja, da se 

družbena odgovornost prične s spoštovanjem zakonodaje in splošnih dogovorov med 

partnerji. 

V prenovljeni strategij EU za področje družbene odgovornosti (European Commission 2011, 

5-7) morajo družbeno odgovorna podjetja v svoje poslovanje in temeljno strategijo 

enakovredno vključiti okoljsko in etično komponento, skrb za človekove pravice ter 
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spoštovanje pravic potrošnikov. Družbeno odgovorna podjetja morajo, poleg izboljšanju 

sodelovanja z deležniki, slediti ciljem: 

- izoblikovanje skupnih vrednot v podjetju z lastniki/delničarji in z drugimi deležniki ter 

tudi v širšem zunanjem okolju podjetja, 

- identificiranje, preprečevanje in ublažitev morebitnih škodljivih vplivov, 

- razvijanje priložnosti za nove inovativne proizvode, storitve in poslovne modele, ki bodo 

prispevali k povečanju družbenega blagostanja in bodo vodili k višji kakovosti in bolj 

produktivnim delovnim pogojem. 

Cilj evropske politike s strategijo Evropa 2020, ki vključuje družbeno odgovornost, je narediti 

podjetniško okolje bolj odporno za nove priložnosti, nove trge in povečati konkurenčnost 

evropskega gospodarstva, hkrati pa si s strategijo Evropa 2020 prizadeva ustvariti inovativno 

okolje za trajnostno in odgovorno rast. Glavni namen strategije je spodbujanje dolgoročnih 

odnosov z deležniki, ustvarjanje višje stopnje zaupanja med deležniki podjetja in državljani 

ter zagotavljanje okolja, v katerem bodo podjetja lahko razvijala družbeno odgovorne 

poslovne modele (European Commission 2011, 3–4). V omenjeni strategiji na osnovi 

pridobljenih izkušenj o razvoju družbene odgovornosti in trajnosti v Zeleni knjigi iz leta 2001 

ugotavljajo, da prostovoljna integracija družbene odgovornosti prinaša uspehe tako znotraj 

civilne družbe kot v podjetniškem okolju. Primere dobrih praks na področju prostovoljstva in 

družbene odgovornosti je potrebno spodbujati tudi znotraj podjetniškega okolja. 

V realnem poslovnem svetu družbena odgovornost odraža prizadevanja podjetij, da bi 

izpolnjevala pričakovanja družbe. Dodatna prizadevanja podjetja razumejo različno in se tudi 

v praksi različno odzivajo. Vsako posamezno podjetje aktivnosti družbene odgovornosti 

udejanja na svoj način, ki je predvsem odvisen od znanja, veščin, virov in interesov drugih 

udeležencev, kakor tudi kulturnih in drugih formalnih in neformalnih običajev, ki veljajo v 

prostoru, kjer podjetja delujejo (Kaučič 2013, 15).  

 

Podjetja so največkrat skoncentrirana na zakonske predpise in zagotavljanje minimalnih 

standardov, ki so določeni za področje družbene odgovornosti, prevečkrat pa za prostovoljno 

dolgoročno sodelovanje z deležniki, ki sicer prinašajo veliko prednosti, ne izkažejo dovolj 

zanimanja.  

2.2 Vrste in področja družbene odgovornosti 

Carroll (1979) glede na preučevano literaturo znotraj družbene odgovornosti opredeljuje tri 

skupine definicij pojma družbene odgovornosti, ki jih v posamezne skupine razvršča glede na 

implicitno pojavljanje različnih vprašanj: 

- 1. skupina: so tiste definicije, ki iščejo odgovor na to, kakšen razpon ekonomskih, 

zakonskih in prostovoljnih aktivnosti spada med odgovornosti nekega podjetja; 
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- 2. skupina: se bolj osredotoča na konkretna socialna vprašanja, pri katerih naj bi imelo 

podjetje svoj delež (varstvo okolja, skrb za zaposlene, varnost izdelkov ipd.); 

- 3. skupina: avtorje zanima, na kakšen način naj se podjetje odzove (proaktivno ali 

reaktivno) in se manj ukvarja s konkretnimi vsebinami dejanj. 

 

Avtorjeva osnovna opredelitev družbene odgovornosti izhaja iz tridimenzionalnega modela, v 

katerem zajame tudi večino pogledov drugih avtorjev, ki so jih oblikovali pred njim. Koncept 

družbene odgovornosti je večplasten in kompleksen, zato bomo v nadaljevanju predstavili 4 

modele družbene odgovornosti. 

2.2.1 Vrste družbene odgovornosti 

Pri definiciji pojma družbene odgovornosti je zelo pomembna osredotočenost na   

pričakovanja družbe o tem, kakšno vlogo naj bi imelo podjetje v družbi. Večina avtorjev se 

strinja, da bi moralo podjetje pri svojem delovanju upoštevati ekonomsko, zakonsko 

(legalno), etično in filantropsko dimenzijo družbene odgovornosti. Preprost model, imenovan 

Carrollova piramida (Slika 1) družbene odgovornosti, prikazuje omenjene 4 stopnje družbene 

odgovornosti, ki jo podjetja dosegajo. 

 

 

Slika 1: Carrollova piramida 

Vir: Prirejeno po Carroll 1991, 42. 

 

V sodobnem okolju Carollov štiridimenzionalni model gledamo celostno (Meško 2011). 

Ravni v piramidi so odsev razvoja na tem področju. Najprej je bilo težišče na ekonomskem 

vidiku s ciljem maksimiranja dobička, sledi stopnja, ki zajema upoštevanje zakonsko 

določene regulative. Na višji ravni je pozornost namenjena etičnim in filantropskim 

dimenzijam. Ravni se med seboj ne izključujejo, temveč pomagajo menedžerjem videti 

različne tipe obveznosti in odgovornosti, ki so v stalni tenziji druga z drugo.  
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Najpomembnejša, prva raven je ekonomska odgovornost, pri kateri poslovanje podjetja 

največkrat vključuje odnose z delničarji, zaposlenimi, strankami, distributerji, konkurenti, 

deloma tudi z lokalno skupnostjo in okoljem. Dolžnost podjetja je, da finančno uspešno 

posluje ter svojim investitorjem in lastnikom prinaša povratne dobičke, v lokalni skupnosti 

nudi zaposlitvene možnosti in s svojim delovanjem prispeva k razvoju gospodarstva.  

 

Zakonska odgovornost od podjetja zahteva, da spoštuje zakone in predpise, ki določajo, kaj je 

primerno oziroma odgovorno poslovno vodenje. Zakonodaja predstavlja le minimum zahtev 

po družbeni odgovornosti, saj ne more zajeti vse kompleksnosti javnih problemov in družbene 

odgovornosti. V realnosti se pričakuje, da je družbena odgovornost prostovoljna. V primeru, 

da potrošniki, interesne skupine ali drugi ekonomski subjekti ocenijo, da se podjetje s svojimi 

dejanji ali ravnanji vede neodgovorno, lahko s pritiski na pravne institucije dosežejo, da se 

vpelje novo pravilo ali celo zakon, ki bo omejevalo oziroma kontroliralo vedenje podjetja.  

 

Etična odgovornost je vezana na tiste aktivnosti in prakso, ki jo pričakuje družba, pa čeprav ta 

ni zapisana v zakonih. Med ekonomskimi in zakonskimi dimenzijami družbene odgovornosti 

se mora podjetje odločiti, kaj sprejema kot pravično in pravilno delovanje. Gre za dolžnost 

podjetja, da dela, kar je dobro, pravično in pošteno ter se izogiba škodovanju deležnikov 

podjetja. Poslovna etika se nanaša na principe in standarde, pri čemer so principi določeni in 

pričakovani od javnosti, vladnih regulacij, interesnih skupin, potrošnikov, ostalih članov 

industrije in posameznih panog. Najosnovnejši principi so uzakonjeni in zato za podjetje 

predpisani, drugi pa se največkrat izražajo v vrednotah podjetja. 

 

Carroll na vrh piramide uvršča filantropsko odgovornost. Aktivnosti v tem smislu so 

popolnoma prostovoljne in jih ne zahtevajo niti zakoni niti etični standardi. Od podjetja se 

pričakuje, da se vede kot dober državljan in prispeva k izboljšanju kakovosti življenja 

skupnosti, pri čemer gre za prostovoljne finančne in nefinančne donacije, razpolaganje s kadri 

in drugimi viri, ki jih podjetje lahko prispeva za dobrobit družbene in lokalne skupnosti. 

 

Mnogi so ob prvi predstavitvi piramide družbene odgovornosti predvidevali, da obstaja med 

štirimi nivoji družbene odgovornosti naravno napredovanje od ekonomske do filantropske 

odgovornosti. Danes velja prepričanje, da so vsi štirje nivoji med seboj pogosto povezani in 

integrirani. Podjetja v času svojega delovanja razvijajo različne oblike in stopnje družbene 

odgovornosti.  

 

Na premici kontinuuma družbene odgovornosti (Slika 2) McAlisterjeva (2005, 11) deli 

ekonomske subjekte na tiste z minimalno družbeno odgovornostjo in na tiste s strateško 

družbeno odgovornostjo. Delitev izhaja z nivoja družbene odgovornosti, ki ga podjetje 

izpolnjuje in do kakšne stopnje ga izpolnjuje. Podjetja z minimalno družbeno odgovornostjo 

se osredotočajo na pričakovanja svojih delničarjev in posledično na zadovoljevanje 
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ekonomskih in zakonskih regulacij. Strateška družbena odgovornost je prisotna v podjetjih, ki 

so uspela integrirati različne stopnje pričakovanj in želja deležnikov glede na njihove 

družbeno odgovorne vloge v dolgoročni strategiji poslovanja in sam proces načrtovanja. 

 

 

Slika 2: Premica kontinuuma družbene odgovornosti 
Vir: Kaučič 2013, 18. 

2.2.2 Modeli družbene odgovornosti 

Woermannova (2013, 131–132) govori o nekaterih slabostih Carrollove piramide, pri čemer 

se dotika dejstva, da kljub temu da Carroll izrecno navaja, da sta najpomembnejši dimenziji 

ekonomska in zakonska, lahko pri uporabi piramide za ponazoritev DOP kljub temu povzroči 

zmedo. Namreč upodobitev odgovornosti podjetij v smislu piramide kaže hierarhijo dimenzij 

DOP, pri kateri so filantropske odgovornosti najpomembnejše. Hkrati vključitev filantropskih 

odgovornosti povzroča zmedo, saj so te dejavnosti prostovoljne in zato ne spadajo pod 

domeno DOP. Poleg tega piramida ne omogoča prekrivanja dimenzij odgovornosti za podjetja 

in ne zagotavlja veliko razpravljanja o tem, kako lahko organizacije sodelujejo v več 

domenah. 

Tridelni model družbene odgovornosti (Slika 3) tako nastopa kot alternativa Carrollovi 

piramidi, v katerem Schwartz in Carroll (2003) filantropično kategorijo uvrščata med etične 

in/ali ekonomske odgovornosti. V tridelnem modelu DOP imamo tri glavne kategorije: 

ekonomsko, zakonsko in etično kategorijo. Model je predstavljen kot Vennov diagram, pri 

čemer ločimo naslednja področja: 

- ekonomsko/etično, 

- zakonsko/etično, 

- ekonomsko/zakonsko, 

- ekonomsko/zakonsko/etično. 
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Slika 3: Tridelni model družbene odgovornosti 
Vir: Pečnik 2014, 9. 

 

Model na sliki 3 tako sloni na treh področjih odgovornosti: ekonomskem, zakonskem in 

etičnem (Schwartz in Carroll 2003, 509), ki se med seboj prepletajo in prekrivajo (Meško 

2011, 12-13): 

- ekonomsko/etično področje vključuje dejanja, ki so etična in gospodarska, vendar niso v 

skladu z zakoni, 

- ekonomsko/zakonsko področje zajema dejanja, ki so gospodarska in vključujejo zakone, a 

se štejejo za neetična, 

- zakonsko/etično področje vključuje tista dejanja, ki so etična in upoštevajo zakone, vendar 

nimajo nobene ekonomske koristi, 

- ekonomsko/zakonsko/etično področje je področje, kjer se vse tri odgovornosti izpolnjujejo 

istočasno.  

Organizacije si prizadevajo, da se nahajajo znotraj tega zadnjega področja, kjer imajo dejanja 

istočasno ekonomsko korist, upoštevajo zakone in se štejejo za etične. 

 

Pri naslednjem modelu (Slika 4) gre za štiristopenjski model družbene odgovornosti, pri 

katerem menedžer na prvi stopnji zasleduje klasičen pogled na družbeno odgovornost in 

zadovoljuje interese lastnikov ob spoštovanju zakonov in pravil (Meško 2011, 13). Na drugi 

stopnji se menedžer osredotoča na ključne vidike uspešnega ravnanja s človeškimi viri, na 

tretji pa poveča svojo odgovornost do drugih deležnikov v določenem okolju.12 Zadnja 

stopnja predstavlja najvišjo družbeno-ekonomsko zavezanost in predstavlja podporo socialni 

pravičnosti, varstvu okolja, družbenim in kulturnim aktivnostim. 

 

                                                 
12 Drugi deležniki so najpogosteje stranke in dobavitelji, cilji družbene odgovornosti v tem primeru pa 
so poštene cene, visoka kakovost proizvodov in storitev, varni proizvodi, dobri odnosi z dobavitelji 

ipd. (Meško 2011, 13). 
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Slika 4: Štiristopenjski model družbene odgovornosti 
Vir: Meško 2011, 13. 

 

Koncept trojnega izida13 podarja, da se organizacije naj ne bi ukvarjale samo z 

dobičkonosnostjo, temveč naj svoje cilje povežejo s problemi družbe in zaščito okolja. Gre za 

enega izmed načinov operacionalizacije koncepta trajnostnega razvoja v poslovno prakso 

podjetja. Model, ki ga prikazuje Slika 5, se uporablja za merjenje uspešnosti poslovanja 

podjetja s pomočjo ekonomskih, okoljskih in družbenih kazalcev. Zu (2009, 29) pravi, da je 

paradigma tega koncepta, da ni odločilen uspeh organizacije merjen le s tradicionalno 

finančno učinkovitostjo, ampak tudi z družbeno/etično in okoljsko učinkovitostjo. 

 

Komponente koncepta trojnega izida so neločljivo povezane med seboj (Estes 2009): 

- socialni vidik (ljudje) pomeni zagotavljanje koristi od priložnosti in zagotavljanja enakosti 

za vse ljudi, 

- okoljski vidik (planet) pomeni ohranjanje naravnih kakovosti našega ekosistema v korist 

zdravja prihodnjih generacij, 

- ekonomski vidik (dobiček) pomeni uravnoteženje finančne rasti in ekološkega nadzora. 

 

 

Slika 5: Koncept trojnega izida 

Vir: Bertoncelj idr. 2011. 

 

Nekateri avtorji omenjene komponente poimenujejo kot oblike kapitala, pri čemer se: 

                                                 
13 Sredi devetdesetih v prejšnjem stoletju je John Elkington skoval izraz »triple bottom line«. 
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- družbeni kapital odraža v odnosu do zaposlenih in njihovih kompetenc, pomeni razvoj 

širšega družbenega okolja in se bori proti vsem oblikam diskriminacije; 

- okoljski kapital odraža v ohranjanju in skrbi za okolje, spoštovanju omejenosti zemeljskih 

naravnih virov in izboljševanju kakovosti okolja. Te vrste kapital je namenjen 

preprečevanju in zmanjševanju onesnaženosti okolja ter spodbujanju motiva okolju 

prijaznega delovanja; 

- finančni kapital odraža skozi maksimizacijo vrednosti in spodbuja uspešna sodobna 

gospodarstva, ki so inovativna, ekološko naravnana in bogata z znanjem. 

 

Bertoncelj in drugi (2011) navajajo, da uporaba modela trojnega izida podjetju prinaša več 

koristi: stroškovno učinkovitost, tržni položaj, širšo družbeno korist, strateški proces 

sprejemanja odločitev in odnos med delničarji podjetja. Ko govorimo o organizacijskih 

učinkih na okolje, se dotikamo treh ravni oziroma načinov, kako lahko podjetja učinkujejo na 

okolje: 

- osnovna raven se navezuje na spoštovanje zakonov in plačevanje davkov, 

- organizacijska raven se navezuje na spoštovanje zakonodaje in zmanjševanje negativnih 

učinkov, 

- družbena raven pa na pomoč organizacij pri odpravi družbenih problemov in odgovornosti 

organizacij za bolj zdravo družbo. 

 

Model 3C-SR,14 ki so ga razvili Meehan, Meehan in Richards (2006, 386–391), govori o 

konkurenčnih prednostih, doseženih prek družbenih virov. Model je namenjen menedžerjem, 

ki jih lahko služi kot pripomoček ali kot praktične smernice glede povezovanja z vse večjim 

številom etično zavedajočih potrošnikov ob hkratnem doseganju ekonomskih in družbenih 

ciljev. Omenjeni avtorji (Meehan, Meehan in Richards 2006, 392-393) opredeljujejo tri 

sestavine modela:  

- Etična in socialna predanost podjetja zajema etične standarde in socialne cilje podjetja, ki 

se kažejo v poslanstvu, strateških ciljih in programih, organizacijski politiki in kulturi. Ta 

predanost temelji na zakonski, ekonomski in etični kategoriji modela. 

- Povezava z vrednotami poslovnih partnerjev pomeni oblikovanje sistema vrednost, v 

katerem različni deležniki (dobavitelji, poslovni partnerji, zavezniki, stranke) sodelujejo. 

- Konsistentno vodenje se nanaša na vse vidike delovanja podjetja, saj je danes dosledno 

dolgoročno družbeno odgovorno vedenje in zaupanje do podjetij zelo pomembno za 

potrošnike. 

2.2.3 Področja družbene odgovornosti 

Družbena odgovornost podjetij zajema odnose z deležniki na različnih področjih. Aktivnosti 

družbene odgovornosti podjetij avtorji Zelene knjige delijo na notranjo in zunanjo dimenzijo. 

                                                 
14 Ang. competitive advantage trough »social resources«. 
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Slika 6: Dimenzije družbene odgovornosti 
Vir: Klukej 2012. 

Notranja dimenzija družbene odgovornosti 

Podnar in Golobova (2003b) navajata, da družbeno odgovorna praksa znotraj podjetja 

primarno vključuje zaposlene, saj so znanje, izkušnje in motivacija zaposlenih v podjetju 

izrednega pomena. Dobre prakse veliko pozornosti namenijo upravljanju s človeškimi viri, 

kakor tudi investicijam v človeški kapital, zdravju in varnosti zaposlenih, upravljanju s 

spremembami in upravljanju z naravnimi viri uporabljenimi v procesih proizvodnje.  

 

V kontekstu upravljanja s človeškimi viri je ključno vseživljenjsko učenje, opolnomočenje 

zaposlenih, izboljšanje pretoka informacij v podjetju oziroma boljše komuniciranje, 

ravnovesje med delom, družino in prostim časom, plačilne in lastniške sheme, problemi 

zaposljivosti in varnosti zaposlitve.  

 

V podjetjih uporabljajo različne pristope k razvoju zaposlenih. Učenje je eden izmed 

pristopov (formalni izobraževalni programi: tečaji, seminarji, izobraževalni in razvojni centri 

…), pri čemer je učenje proces, s katerim se podjetje prilagaja okolju. Z investicijami v 

človeški kapital in z razvojem zaposlenih si podjetje zagotavlja fleksibilnost in rast zaposlenih 

ter posledično rast in učinkovitost celotnega podjetja (Klukej 2012). Odgovorne prakse 

zaposlovanja, ki vključujejo predvsem nediskriminatornost, lahko prispevajo k zaposlovanju 

etičnih manjšin, starejših, žensk, nezaposlenih in oseb z zmanjšano opravilno sposobnostjo. 

Sposobnost komuniciranja zaposlenih je ena izmed najbolj zaželenih kompetenc pri 

zaposlovanju novih delavcev in kot izziv na poti pri izboljšavah pretoka informacij v podjetju. 

Kakovostno komuniciranje pozitivno vpliva na zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. 

Bolj, kot je odprt dialog med vodstvom in zaposlenimi, višja je stopnja zaupanja v procese 

sprememb in pristojnost vodstva. Nadohova (1999) poudarja, da so hkrati zaposleni prvi, ki 

predstavljajo kulturo in vrednote navzven, zato je pomembna njihova seznanjenost z 

dogajanjem in usmeritvami podjetja. 
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Tudi ravnovesje med delovnim in prostim časom15 pomembno vpliva na delovno 

učinkovitost. Nadalje Klukejeva (2012) povzema, da so študije pokazale, da iskanje oziroma 

zagotavljanje ravnovesja med delovnim in prostim časom pozitivno vpliva na podjetje: 

zadovoljstvo z delovnim časom in njegovo fleksibilnostjo povečuje lojalnost zaposlenih in 

zmanjšuje fluktuacijo, hkrati pa takšna podjetja pridobijo sloves prijaznega in prilagodljivega 

podjetja, kar posledično poveča interes pri iskalcih zaposlitev v takem podjetju. Na ta način 

podjetje pridobi večji nabor ustrezno izobraženega kadra. 

 

Področje enakih možnosti za zaposlovanje pomeni enakovredno obravnavo vseh zaposlenih, 

ne glede na spol, starost, narodno pripadnost, fizične omejitve, spolno usmerjenost, vero, 

ekonomski položaj in način življenja. Podjetja v poslovni proces naj vključujejo različne ljudi 

ter vsem zaposlenim omogočajo, da sodelujejo pri ustvarjanju in kreiranju uspeha podjetja. 

 

Zdravje in varnost sta tradicionalno obravnavana predvsem na osnovi zakonodaje. 

Delodajalec je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) dolžan zagotoviti varnost in 

zdravje delavcev v zvezi z delom. Delovno okolje se sicer zaradi razvoja novih tehnologij, 

spreminjajočih gospodarskih in družbenih razmer spreminja. Pomembno je, da podjetja s 

sistemskim pristopom, jasno definiranimi odgovornostmi ter programi sledijo spremembam 

na vseh področjih varnega in zdravega dela, saj predvsem zdravi delavci opravijo delo 

učinkovito. Vlaganja v zdravje zaposlenih veljajo za najboljšo investicijo (z etičnega vidika - 

zadovoljstvo zaposlenih; z ekonomskega vidika - ugled podjetja). Poleg usposabljanja z 

obveznim teoretičnim in praktičnim preizkusom usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 

ter požarne varnosti bi podjetja morala nameniti pozornost tudi ustreznim zaščitnim 

sredstvom, kakovostni prehrani, preventivnim zdravstvenim storitvam in vzpodbudam za 

redno rekreacijo ipd.  Na tak način podjetje zaposlenim nudi kakovostno, predvsem pa bolj 

zdravo in varno delo v podjetju (Klukej prav tam).  

 

Podnar in Golobova navajata: »Podjetja, vlade in panožne organizacije iščejo dodatne načine 

za promocijo zdravja in varnosti tudi tako, da jih uporabljajo za diferenciacijo med podjetji in 

promocijo njihovih izdelkov in storitev«. Kot se pozornost do varnosti in zdravja pri delu in 

do kakovosti izdelkov in storitev povečuje, enako narašča tudi potreba po merjenju, 

dokumentiranju in komuniciranju teh kakovosti v marketinške namene. Tako se varnost in 

zdravje kot kriterija vključujeta v različne označevalne in certifikatske sheme (Podnar in 

Golob 2003b).  

 

Področje prilagoditev spremembam temelji na družbeno odgovornem prestrukturiranju, kar 

pomeni, da se uravnoteženo upoštevajo interesi in deleži vseh tistih, na katere vplivajo te 

spremembe in odločitve. Gre predvsem za transparentno komuniciranje in posvetovanje. Vsi 

ukrepi za uspešno prestrukturiranje, ki izhajajo iz globalnega in vse obsežnejšega 

                                                 
15 Ang. »Work-life-balance«. 
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prestrukturiranja ter prispevajo k ekonomski, socialni in politični krizi, morajo biti skrbno 

premišljeni (Podnar in Golob 2003b). Poudarjata tudi, da se najboljši rezultati tovrstnih 

ukrepov dosežejo s sodelovanjem in skupnimi napori javnih ustanov, podjetij in 

predstavnikov zaposlenih (sindikati). Cilj teh procesov je, da se zaščitijo pravice delavcev in 

omogoči prekvalifikacije, kjer je to potrebno, da se modernizirajo produkcijska sredstva in 

procesi, spodbujajo javne in zasebne investicije in oblikujejo postopki informiranja, dialog, 

sodelovanje in partnerstva. Podjetja morajo prevzeti svoj del odgovornosti za zaposlitvene 

zmožnosti svojih zaposlenih. 

 

Avtorja (prav tam) znotraj odgovornih praks na področju upravljanja z naravnimi viri in 

vplivi na okolje pojasnjujeta, da gre predvsem za win-win odnose (imenovane daš – dobiš) 

oziroma v kontekstu okoljskih naložb lahko temu rečemo »dobro za okolje – dobro za 

podjetje«. Zmanjševanje porabe naravnih virov ali zmanjševanje onesnaženih emisij in 

odpadkov vpliva na zmanjševanje vplivov na okolje. Skrb za okolje lahko znižuje stroške 

energije, rešuje probleme shranjevanja in odstranjevanja odpadkov ter stroške sanacij okolja. 

Prav tako nekatera podjetja ugotavljajo, da manjša potrošnja naravnih virov pozitivno vpliva 

na dobičkonosnost poslovanja in konkurenčnost podjetja. 

Zunanja dimenzija družbene odgovornosti  

DOP sega v lokalno okolje in širše ter obsega odnose s širokim krogom različnih deležnikov. 

Danes zaradi globalnega delovanja podjetij družbena odgovornost sega izven meja države, 

kakor tudi izven Evrope.  

 

V Zelenem dokumentu Evropske komisije se avtorji osredotočajo na štiri teme:16 

- Lokalne skupnosti: Podjetja prispevajo k skupnostim (posebej lokalnim) tako, da 

zagotavljajo delo, plače in ugodnosti ter davčne prispevke, hkrati pa so tudi odvisna od 

stanja, stabilnosti in drugih dejavnikov v skupnosti znotraj katere delujejo. Na 

konkurenčnost podjetja vpliva ugled podjetja in podoba v okolju, ugled podjetja kot 

zaposlovalca in proizvajalca, kakor tudi pomembnega akterja v nekem lokalnem okolju. 

Razvijanje pozitivnih odnosov z lokalno skupnostjo krepi socialni kapital. 

- Poslovne partnerje, dobavitelje in potrošnike: Podjetja lahko s tesnim sodelovanjem s 

poslovnimi partnerji zmanjšajo negotovost poslovanja, znižujejo stroške in dvigujejo 

kakovost. Podjetja se morajo zavedati, da je njihova družbena odgovornost povezana z 

ravnanji s partnerji in dobavitelji skozi celotno produkcijsko verigo. Učinek DOP tako ni 

omejen zgolj na podjetje samo, pač pa vpliva na vse poslovne partnerje. Od družbeno 

odgovornih podjetij se pričakuje, da zagotavljajo izdelke in storitve, ki jih potrošniki 

potrebujejo in želijo na učinkovit, etičen in ekološko ozaveščen način.  

                                                 
16 Povzeto po Podnar in Golob 2003c. 
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- Človekove pravice: Podjetja se tam, kjer so sistematično kršene človekove pravice, 

velikokrat soočajo z različnimi izzivi, od tega, kako in kje postaviti mejo med lastnimi 

odgovornostmi in pristojnostmi države, kako nadzorovati dobavitelje in njihovo ravnanje 

v skladu z osnovnimi vrednotami, kako delovati v okoljih in kakšne pristope uporabljati. 

Človekove pravice so kompleksen pojem, ki vsebuje politične, pravne in moralne dileme. 

So močna komponenta družbene odgovornosti, še posebej v povezavi z mednarodnimi 

aktivnostmi in globalno dobaviteljsko verigo. Za to področje veljajo številni predpisi (npr. 

ILO – Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social 

policy MNE Declaration; smernice OECD in navodila za mednarodna podjetja). Podjetja 

in panožna združenja pod določenimi pritiski različnih nevladnih organizacij sprejemajo 

kodekse obnašanja. Gre za kodekse, ki obravnavajo delovne pogoje, človekove pravice in 

okoljske vidike. Ta početja so največkrat z razlogom izboljšati lastno korporacijsko 

podobo in zmanjšati nevarnosti negativnih odzivov potrošnikov. Kodeksi seveda niso 

alternativa nacionalnemu, EU ali mednarodnemu zakonu in obvezujočim pravilom. 

Pravila zagotavljajo obvezujoče minimalne standarde za vsa podjetja.  Kodeksi in druge 

prostovoljne iniciative dopolnjujejo in promovirajo višje standarde za tiste, ki jim jih 

predpisujejo. Kodeksi morajo biti izvajani na vsakem organizacijskem nivoju in 

proizvodni liniji. Popolna transparentnost delovanja podjetij je pomembna, vključuje pa 

tudi lokalne skupnosti in dialog z njimi, s poudarkom na »razvojnem pristopu«. Gre za 

nenehno napredovanje, izboljšave in dvigovanje kriterijev delovanja. Vpliv aktivnosti 

podjetja za človekove pravice njihovih zaposlenih in v lokalni skupnosti sega vsebinsko 

preko pravic, povezanih z delom.  

-  Globalni okoljski vidik: Zaradi različnih z okoljem povezanimi problemi in izrabe ter 

uporabe naravnih virov iz različnih delov sveta imajo podjetja pomembno vlogo tudi v 

smislu globalnega okolja, pri čemer si morajo prizadevati za družbeno odgovorno 

ravnanje v Evropi in drugod po svetu. Združeni narodi (ZN) so sprožili iniciativo »Global 

Compact«, pri čemer gre za pobuda za spodbujanje podjetij po vsem svetu, da sprejmejo 

trajnostne in družbeno odgovorne politike in poročajo o njenem izvajanju. Global 

Compact ZN postavlja pomemben okvir za podjetja, kjer se navaja deset načel s področja 

človekovih pravic, dela, okolja in za boj proti korupciji. 

2.3 Načela družbene odgovornosti 

V poslovni praksi je družbena odgovornost še vedno prepogosto razumljena kot donacije, 

sponzorstva in odnos do okolja. Načela družbene odgovornosti so veliko širša in tesno 

povezana z idejo korporativnega trajnostnega razvoja. Ta zagotavlja dolgoročno vrednost 

deležnikom z iskanjem priložnosti in upravljanjem tveganj, ki izvirajo iz ekonomskega, 

družbenega in okoljskega razvoja. 
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Pri uresničevanju družbene odgovornosti morajo podjetja upoštevati načela poštenega in 

enakopravnega obravnavanja zaposlenih (skrb za izobraževanje in kariero zaposlenih, 

zagotavljanje ustreznih pogojev dela in enakopravno obravnavanje vseh zaposlenih, 

zagotavljanje zdravstvenega varstva in upokojitvenega načrta, ustrezni plačilni  in 

nagrajevalni sistem, …), sistem etičnega in poštenega poslovanja (zagotavljanje varnosti 

izdelkov, zagotavljanje obljubljene kakovosti izdelkov ali storitev, izpolnjevanje jamstvenih 

in servisnih obveznosti, izogibanje nelojalni konkurenci, spoštovanje patentnih zaščit, redno 

plačevanje davkov in drugih obveznosti, …), spoštovanja temeljnih človekovih pravic, 

odgovornega ravnanja z okoljem (skrb za zmanjševanje obremenjevanja okolja in različnih 

virov) in skrbnosti v odnosu do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja 

(sodelovanje pri lokalnih in regionalnih razvojnih projektih, donacije in sponzorstva, tehnična 

pomoč lokalnim in regionalnim oblastem, …) (Drevenšek 2005, 8). 

2.4 Trendi razvoja družbene odgovornosti 

Korporacijski svet še naprej narašča v svoji moči, kar je že od preloma tisočletja predmet 

ostre kritičnosti dela javnosti, kakor tudi predmet strokovnih in znanstvenih razprav v 

akademskih krogih. Jančič (2004, 890) v svojem delu navaja, da gre za vprašanje vpliva 

politike na gospodarstvo, ki jo je v razvitem svetu zamenjalo obratno vprašanje, ko mnoge 

korporacije postajajo subjekti nad državami, o čemur priča trditev, da je »od 100 največjih 

»ekonomij« sodobnega sveta kar 51 korporacij«. 

Moč podjetij je opredeljena kot sposobnost manipulacije poslovnega okolja, katero rabe oz. 

zlorabe moči podjetij  Epstein razvršča na šest področij (Jančič 2004): 

1. Ekonomska moč zaradi posedovanja virov, lastnine, vplivanja na cene, distribucije itd. 

2. Družbeno-kulturna moč, ki se izraža v sposobnosti upravljanja na družbo, njene 

institucije, življenjske sloge, vrednote. 

3. Moč nad ljudmi, ki so povezani s podjetjem (zaposleni, delničarji, dobavitelji, člani 

lokalne skupnosti). 

4. Tehnološka moč skozi vplive na smer razvoja in posledice tehnologije. 

5. Ekološka moč, ki se kaže v vplivu na fizično okolje in splošni razvoj družbene skupnosti. 

6. Politična moč, izražena v sposobnosti vplivanja na politične odločitve in zakonodajo.  

 

Razsežnost in nedvomna moč korporacij mora biti uravnotežena z ustrezno odgovornostjo, 

posebej v razmerah, ko države po svetu slabijo svojo socialno vlogo in iščejo ustrezne 

partnerje, ki bi jim na tem mestu lahko pomagali. Druckerjevo (1992) zgodnjo tezo17 o 

nastajanju »družbe organizacij« lahko na osnovi tega vidika lažje razumemo.  

 

                                                 
17 »Družba organizacij« je družba, v kateri bodo korporacije morale prevzeti tudi del obveznosti do 
obče družbene blaginje, ki je bila doslej v izključni domeni nacionalnih držav (Jančič 2004). 
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V literaturi in praksi sta poznani dve osnovni gledanji glede razumevanja vloge in pomena 

DOP (Potocan in Mulej 2007, 130): 

- omejeni pogled, ki temelji na izhodišču, da mora biti delovanje legalno, vendar ne več kot 

to, socialna odgovornost namreč povzroča stroške in povišanje končne cene blaga, 

- neomejeni pogled opredeljuje poslovanje kot pomemben del delovanja družbe, ki ima na 

družbo velik vpliv, zato so gospodarski subjekti soodgovorni za razvoj družbe. 

 

»Če posplošimo lahko trdimo, da danes podjetja v večini primerov uporabljajo dva pristopa k 

družbeni odgovornosti, pri čemer družbeno odgovornost vidijo kot ščit pred kritikami 

deležnikov oziroma orodje marketinga za kratkoročno večanje prodaje in kot integrirani 

element celostne strategije podjetja,« navaja Pečnikova (2014, 14). 

 

V Slovenski korporativni integriteti (2014) zasledimo, da so razumevanja družbene 

odgovornosti v času krize različna, odvisno od poslovanja med gospodarskimi družbami. 

Medtem ko se vodstva nekaterih podjetij ukvarjajo s tem, kako čim lažje priti do lastništva 

podjetij in njihovih dobičkov ter jih preliti v svoje žepe, so drugi menedžerji in nadzorniki pri 

poslovanju svojih družb poleg uvajanja prisilnih predpisov ohranjala tudi etična načela. Skrb 

za zakonito in etično poslovanje v razmerju do svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in do 

okolja, v katerem poslujejo, postane del poslovne strategije. Pri teh podjetjih so evidentno 

boljši poslovni rezultati, večja učinkovitost in inovativnost zaposlenih, dobro poslovno 

sodelovanje s partnerji in manj vmešavanja prisilnega aparata države  

 

Dojemanje družbene odgovornosti se zadnja leta spreminja tudi pri porabnikih, ki od podjetja 

pričakujejo večjo transparentnost pri poslovanju. Podjetja, ki to zaznajo in se prilagodijo, so 

lahko dolgoročno uspešnejša. Turkova (2012) v svojem članku citira izjavo takratnega 

predsednika slovenske mreže za družbeno odgovornost: «Zdajšnja gospodarska kriza je, 

čeprav se sliši čudno, dobrodošla, ker daje razlog, vzvod in pravico, da zahtevamo spremembe 

v ravnanju vseh deležnikov v družbi, ker smo, če priznamo ali ne, po malem za krizo 

odgovorni vsi. Prevladujoča ekonomska paradigma je precenila trdnost svetovnega finančno-

gospodarskega ustroja, hkrati pa se je močno vpela v politični okvir.«  

 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje Manager, Združenje nadzornikov 

Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze Ljubljana so leta 2014 predstavili dokument, 

imenovan Slovenske smernice korporativne integritete. Gre za dokument, ki ponuja 

gospodarskim družbam v Sloveniji nabor usmeritev, kaj naj obsegajo njihovi lastni ukrepi in 

dejavnosti v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje (Slovenska korporativna 

integriteta 2014).  
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3 STRATEŠKI VIDIK DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ 

Pri uresničevanju družbene odgovornosti podjetja izhajajo iz svoje specifične situacije, 

zgodovine, dejavnosti, ekonomskih značilnosti, domačega okolja idr. Način, kako posamezno 

podjetje kombinira svojo konkurenčnost in odgovornost do družbe, pa je edinstven (Pečnik 

2014). Poleg urejenega proizvodnega procesa in korektnih odnosov s poslovnimi partnerji so 

pomembni tudi odgovorni odnosi do ožjega in širšega okolja ter odnosi z zaposlenimi. 

Drevenškova (2004, 5) navaja, da se koncept družbene odgovornosti veže na vedenje podjetja 

kot celote, na vedenje navznoter in navzven, v ožji in širši lokalni skupnosti, v nekaterih 

primerih tudi v globalni skupnosti . 

 

Pred desetletji so socialni, okoljski in ekonomski problemi narekovali drugačne pristope. 

Kopičenje problemov, ki so bili sicer navzoči že nekdaj, so zahtevali odkrito in takojšnjo 

obravnavo. Reševanje te problematike je sprožilo razvoj ideje o družbeni odgovornosti 

(Kaučič 2013). Govorimo lahko o treh razvojnih stopnjah: 

- Prva generacija družbene odgovornosti je najbolj tradicionalna in obenem najbolj 

razširjena. Družbeno odgovornost enači s prostovoljstvom in človekoljubjem kot odzivom 

na pričakovanja in ne kot anticipranje potreb ter sprožanje aktivnega reševanja. 

- Druga generacija družbene odgovornosti poudarja družbeno odgovornost kot dolgoročno 

strategijo, na katero navezuje družbeno poročanje, presojanje, dialog med udeleženci ter 

družbeno odgovorna vlaganja. 

- Tretja generacija družbene odgovornosti izpostavlja probleme revščine, socialne 

izključenosti in okoljske degradacije. Gre za strateško naravnanost družbene odgovornosti 

in njeno globalnost, zato govorimo o strateški in globalni družbeni odgovornosti. 

 

Tradicionalna oblika družbene odgovornosti se je nadgrajevala z vedno bolj ambicioznimi 

pristopi. Implementacija družbene odgovornosti na določeni stopnji je podjetja prisilila, da so 

pričela do koncepta družbene odgovornosti pristopati načrtno, integrirano in strateško. 

 

V DESUR (2014) navajajo, da je običajno koncept DOP povezan z velikimi podjetji, vendar 

podarjajo, da je koncept treba upoštevati tudi v malih in srednjih podjetjih. Gre za uporabo 

koncepta strateškega orodja za povečanje konkurenčnosti in ne zgolj obravnavo DOP  kot 

nesebično obnašanje podjetij ali kot promocijsko orodje temveč kot način upravljanja.  Kljub 

temu, da je DOP prostovoljna zaveza, zahteva skladnost z nacionalnim in mednarodnim 

pravom. Podjetja z drugimi prostovoljnimi ukrepi udejanjajo družbeno odgovorno ravnanje in 

uresničujejo izboljšanje kakovosti življenja svojih zaposlenih, skrbijo za izboljšanja v okolju 

delovanja ter v družbi kot celoti. Koncepta družbene odgovornosti zaradi odvisnosti od 

številnih dejavnikov ne moremo razumeti v smislu univerzalne in edinstvene strategijo. 

Odvisnost in vplivi se kažejo v različnih dejavnikih in področjih (npr. panoga, velikost, 

geografka lega). DOP se kaže pri vključevanju interesov ključnih deležnikov, ki so aktivno 
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vključeni v dejavnost in v upravljanje družbe. DOP ni modna muha, ampak nov način 

razumevanja vloge podjetja v družbi. 

 

»Ključ do razumevanja smeri razvoja koncepta družbene odgovornosti naj bi zajela definicija 

družbene odgovornosti, ki pravi, da družbena odgovornost ni to, kar podjetje naredi s svojim 

dobičkom, temveč način, kako ustvarja svoj dobiček oziroma kako podjetje posluje na 

vsakodnevni bazi. Zato je bistvenega pomena integracija družbene odgovornosti v dolgoročno 

poslovno strategijo podjetja«, ugotavlja Goršakova (2005, 27). Drevenškova (2005) poudarja, 

da je: »dolgoročno poslovno koristen in učinkovit le načrtovan pristop k družbeni 

odgovornosti. Ta zajema predvsem skrben razmislek podjetja o dejavnostih, značilnostih 

okolja, v katerem deluje, ključnih deležnikih ter njihovih vrednotah in pričakovanjih v odnosu 

do podjetja. Učinkovit pristop, ki je lahko v pomoč podjetjem, soočenim z vprašanjem, kako 

najbolj smiselno zastaviti svoj program družbene odgovornosti, je opredelitev dilem oziroma 

tem v njihovi verigi dodane vrednosti ali fazah življenjskega kroga izdelka.« Goršakova 

(2005, 27) navaja tudi: »Če je družbena odgovornost le predstava ali orodje, s katerim 

upravlja marketing, se nikoli ne bo uspešno integrirala v poslovno strategijo, zato sta njen 

obstanek in učinkovitost kratkoročna.« 

3.1 Opredelitev deležnikov 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se v razvitih državah pričela različna 

nasprotovanja Friedmanovi doktrini18 in začele so se pojavljati zahteve, da morajo biti 

podjetja odgovorna širši javnosti. Drucker je 1993 ekonomsko uspešnost podjetja označil kot 

osnovo, ki mu omogoča izpolnjevanje drugih odgovornosti: podjetje mora biti dober 

delodajalec, dober državljan in dober sosed (Goršak 2005, 15). Če podjetje priznava 

odgovornost tudi do drugih deležnikov,19 govorimo o deležniškem pristopu k upravljanju 

podjetja (Podnar in Golob 2002, 964). Klasična teorija upravljanja20 se ukvarja s štirimi 

najpomembnejšimi deležniki, poleg delničarjev še z zaposlenimi, dobavitelji in potrošniki. 

Teorija upravljanja z deležniki to skupino razširi še na vrsto drugih deležnikov, ki lahko s 

svojim delovanjem vplivajo na podjetje, prav tako pa podjetje s svojim delovanjem vpliva na 

te skupine. Bowie (1990, po Goršak 2005) vidi v deležniškem pristopu k upravljanju podjetij 

pozitivne poslovne učinke in pravi: »da podjetje, ki skrbi za dobrobit ostalih deležnikov, 

pridobi njihovo zaupanje in pogoje sodelovanja, kar posledično zmanjša stroške poslovanja 

                                                 
18 Friedman je v svojem slovitem članku iz leta 1970 v New York Timesu zapisal, da je: »primeren 
družbeni cilj za menedžerja podjetja ustvariti karseda veliko denarja, ob tem pa upoštevati osnovna 
družbena pravila, tako zakonska kot etična«. Zagovorniki Friedmanove doktrine trdijo, da upoštevanje 
nedelničarskih interesov zgolj zamegli primarni namen obstoja podjetja (Podnar in Golob 2002, 962). 
19 Ang. Stakeholder. 
20 Klasična teorija upravljanja sloni predvsem na proizvodnem, prodajnem in finančnem vidiku 
poslovanja podjetja (Podnar in Golob 2002).  
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in poveča produktivnost podjetja«. O pravi deležniški usmeritvi podjetja govorimo šele takrat, 

ko podjetje prepozna ključne deležnike. 

Freemanova (1984, 25), še danes aktualna, definicija deležnika pravi: »Deležniki so katera 

koli skupina ali posameznik, ki lahko vpliva ali pa je vplivan s strani podjetja, ko ta skuša 

doseči svoje cilje.« Obstajajo še drugačne, predvsem ožje in bolj omejene, definicije različnih 

avtorjev. Habergberg in Rieple (2008, po Golob 2014, 11) postavljata definicijo: »Deležniki 

so ljudje, ki se zanimajo za uspeh, poraz in aktivnosti organizacije ter imajo zato željo, da 

vplivajo na obnašanje te organizacije.« Grunig in Hunt (1984, po Golob 2014) opredeljujeta 

deležnike kot posameznike ali skupine, ki vplivajo na dejanja, odločitve, politiko, prakso in 

cilje prihodnosti organizacije in niso pod neposrednim upravljanjem podjetja. Grunig loči 

med pojmoma deležniki in javnosti,21 medtem ko Kotler22 oba termina enači.  

 

Freeman in Reed (1983, 91) sta uvrstila deležnike v dve obliki: razširjeno in ožjo. V ožjem 

smislu pod pojmom deležniki opisujeta skupine, ki so nenaklonjene (sovražne) ali naklonjene 

(prijazne) do podjetja: interesne skupine, protestniki, vladne agencije, obrtne zbornice, 

konkurenca, sindikati, zaposleni, potrošniki, delničarji in drugi. V širšem smislu pa gre za 

vsako skupino ali posameznika, od katerega je odvisen obstoj podjetja. Prepričana sta, da je 

primernejša širša definicija, saj lahko podjetje preživi le, če v svojo strategijo vključi širši 

koncept deležnikov, ki mu omogoča prepoznati poslovne zaveznike in sovražnike.  

 

McAlisterova (2005, 38–39) povzema delitev deležnikov na primarne in sekundarne. 

Primarni deležniki so ključni za delovanje in obstoj podjetja (delničarji, investitorji, zaposleni, 

potrošniki, dobavitelji in deloma tudi tako imenovani javni deležniki, kot sta vlada in lokalna 

skupnost). Sekundarni deležniki so tisti, ki imajo moč in sposobnost vplivanja na delovanje 

podjetja, prav tako podjetje vpliva na njih s svojimi aktivnostmi, vendar niso vključeni v 

direktne transakcije s podjetjem, niti niso ključnega pomena za obstoj podjetja (mediji, 

določene interesne skupine ipd.).  

 

Podjetja lahko delijo deležnike na več načinov, vendar se morajo ob tem zavedati, da med 

različnimi deležniki prihaja do povezovanja v tako imenovane deležniške skupnosti23 (Goršak 

2005, 18). Deležniško skupnost lahko definiramo kot mrežo odnosov med posamezniki in 

skupinami posameznikov, ki jih združujejo skupna prepričanja, zgodovina in identiteta. So v 

medsebojni interakciji in imajo skupne norme24 ter cilje glede določene teme (prav tam). Za 

primer lahko damo zaposlene kot primarne deležnike podjetja, ki so istočasno člani deležniške 

                                                 
21 Deležniki so pasivni, javnosti pa aktivne v odnosu do organizacije. 
22 Kotler opredeli pet skupin deležnikov, ki so pomembni za podjetje in njegovo uspešnost na trgu: 
porabniki, zaposleni, dobavitelji, distributerji in delničarji (Golob 2014, 12). 
23 Ang. Stakeholder community. 
24 Ferrell (2004) definira norme deležnikov kot sestav pravil in pričakovanj o primernem vedenju 
podjetja, s katerimi se strinja večina članov določene deležniške skupine. 
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skupine, npr. združenja za pravice delavcev, društva za zaščito živali ali društva za varstvo 

okolja. Deležniki tako lahko kažejo zanimanje in sledijo določenim skupinskim normami, tudi 

če niso člani formalne organizacije. Tukaj lahko damo primer potrošnikov, ki kažejo 

zaskrbljenost za onesnaženje, ki ga s svojimi dejavnostmi povzroča podjetje, in o tem 

razglabljajo z ostalimi deležniki in vključujejo svojo zaskrbljenost v nakupne odločitve, 

čeprav niso člani formalne organizacije za varstvo okolja. Deležniki se običajno zanimajo za 

teme, ki direktno vplivajo na njihovo dobrobit (potrošniki zahtevajo varnejše izdelke), in tiste, 

ki jih ne zadevajo direktno (potrošniki obsojajo otroško delovno silo). 

 

Osnovni pomen prej omenjene Freedmanove definicije deležnikov nakazuje njihov interes 

oziroma zanimanje za delež v delovanju podjetja ali zahtevo po lastništvu. Golobova (2014, 

13) povzema, da podjetja, ki želijo delovati družbeno odgovorno, morajo poleg zasledovanja 

lastnih interesov upoštevati tudi interese različnih deležnikov in deležniških skupin. Interese 

lahko razdelimo v tri skupine: interesi vrednot, ekonomski ali tržni interesi in interesi vpliva. 

Interese vrednot imajo tisti, ki imajo neposredno lastništvo v organizaciji (delničarji, 

menedžerji, mali lastniki delnic, katerih vrednost je premajhna, da bi dovoljevale vpogled v 

poslovanje).  Ekonomski interes imajo tisti, ki si obetajo ekonomsko ali ne lastniško korist 

(zaposleni, potrošniki, dobavitelji, konkurenca). Interes vplivanja imajo varuhi potrošnikov, 

okoljevarstveniki, gospodarske zveze in druge vladne skupine. 

 

Interese deležnikov se večinoma izkazuje v njihovem deležu v organizaciji. Weiss (2003, 34) 

delež definira kot: »katerokoli zanimanje, pravica, zahteva ali povračilo, ki jo ima posameznik 

ali skupina pri rezultatu poslovanja organizacije«. Deleži lahko temeljijo na zahtevi po 

legalnosti, na ekonomskem, socialnem, moralnem, tehnološkem, ekološkem, političnem 

interesu ali interesu moči. Od velikosti deleža v podjetju je odvisen vpliv deležnika na 

podjetje, pri čemer se je potrebno zavedati, da deleži niso vedno jasno razvidni in določljivi, 

saj lahko deležniki spregledajo določena dejanja organizacije, ki bi lahko vplivala na njihov 

interes (prav tam). Jančič (2004) pravi, da gre za neke vrste delež v podjetju, pri čemer ta ni 

nujno zgolj finančne narave, pač pa ima lahko lastnosti številnih drugih menjalnih vrednosti.  

 

Ferrell (2004) na osnovi ugotovitev raziskave, kakšna je povezava med močjo deležnikov in 

deležniških skupnosti na eni strani ter družbeno odgovornim podjetjem na drugi strani, navaja 

sledeča dejstva: 

- Z večanjem moči deležnikov ali deležniških skupnosti se veča pozitiven vpliv podjetja na 

določeno družbeno temo. 

- S skladnostjo norm o določeni družbeni temi med različnimi deležniki in deležniškimi 

skupnostmi se veča pozitiven vpliv podjetja na to družbeno temo. 

- Z večanjem prepletenosti in moči mreže različnih deležniških skupnosti se veča pozitiven 

vpliv podjetja na določeno družbeno temo. 
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- Z večanjem centralizacije podjetja znotraj mreže deležniških skupnosti se manjša 

pozitiven vpliv podjetja na določeno družbeno temo. 

 

Deležniški pristop je učinkovit način določanja in razumevanja raznovrstnih in pogosto 

nasprotujočih si političnih, socialnih, ekonomskih in moralnih zahtev različnih skupin. Weiss 

(2003) navaja, da je bistvo deležniške teorije25 v tem, da podjetja vplivajo na dejanja, 

odločitve, politike in prakse deležnikov. Vse dejavnosti, ki se izvajajo med podjetjem in 

njenimi deležniki, so namenjene obojestranskemu zadovoljstvu in nadaljnjem sodelovanju. 

 

Deležniški model strateškega upravljanja predpostavlja, da mora biti obravnavan kot 

legitimen potrošnikom in ostalim deležnikom. Legitimnost se ne nanaša zgolj na finančno 

odgovornost. Gre za vključevanje odgovornosti za delovanje podjetja v okolju – družbena 

odgovornost, njegovo vpletenost v skupnost in odgovornost do okolja na področju ekološkega 

delovanja (Cornelissen 2005).  

3.2 Družbena odgovornost kot konkurenčna prednost 

Podjetje si lahko zagotavlja obstanek v turbulentnem poslovnem okolju če v svojo vizijo in 

strategijo poslovanja uspešno integrira koncept družbene odgovornosti. Družbeno 

odgovornost vključi v načela celovitega obvladovanja kakovosti in poslovne odličnosti. 

Goršakova (2005, 24) navaja, da podjetje tako gradi svojo konkurenčno prednost, ohranja 

ugled, pridobiva zaupanje. Na naraščajoče zanimanje za družbeno odgovornost podjetij 

vplivajo tudi družbeni in potrošniški trendi.  

Lenssen in drugi (2006) ugotavljajo, da se po več desetletjih raziskovanj in razprav o družbeni 

odgovornosti pozornost čedalje bolj usmerja na povezavo med družbeno odgovornostjo in 

konkurenčnostjo na vseh ravneh ekonomij in držav, industrijskih sektorjev in dobavnih verig 

ter na ravni podjetij. Izhodišče raziskav in razprav postavlja udejanjanje družbeno odgovornih 

aktivnosti kot možnost za krepitev konkurenčnega položaja podjetij, lokalnih in regionalnih 

skupnosti, držav in nadnacionalnih skupnosti (kot je EU).  

 

Poslovni pomen družbene odgovornosti za podjetja se smatra kot investicija in ne strošek ter 

kot uspešna dolgoročna strategija preživetja in uspevanja podjetij. Podjetje se tako prilagaja 

željam in potrebam potrošnikov ter drugih deležnikov. Konkurenčna prednost na podlagi 

družbene odgovornosti se po mnenju avtorjev Zelenega dokumenta ustvarja tudi zaradi 

dolgoročne povezanosti s ključnimi deležniki (prav tam). O konkurenčni prednosti na podlagi 

družbene odgovornosti govorita Grayson in Hodges (2004, 11), ki sta za povezavo med 

                                                 
25 Po teoriji deležnikov ima podjetje zgrajene odnose z več skupinami hkrati, pri čemer odnose 
vzdržuje z upoštevanjem njihovih interesov in jih poskuša čim bolj uravnotežiti (Reynolds, Schultz in 
Hekman 2006, 285). 
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družbeno in okoljsko dejavnostjo podjetij in njihovimi finančnimi rezultati razvila izraz 

družbena priložnost podjetij.26  

 

Ključna ugotovitev štirih raziskav27 kaže na to, da obstaja povezava med družbeno 

odgovornostjo podjetij in njihovo konkurenčno prednostjo gledano na dolgi rok. Rustja (2009, 

37) družbeno odgovornim aktivnostim pripisuje pozitivno prispevanje h konkurenčnosti 

podjetij, zlasti z izboljšanjem neoprijemljivih virov podjetja, kot so ugled, zadovoljstvo 

zaposlenih ter korporativna kultura. Navaja tudi, da z družbeno odgovornimi inovacijami in 

aktivnostmi za varovanje okolja lahko podjetjem prinašajo merljive poslovne koristi tudi na 

kratek rok. 

 

Asoung (2007) navaja štiri glavna področja, kjer imajo trajnostno naravnana in s tem 

družbeno odgovorna podjetja konkurenčno prednost: 

- prihranki pri stroških: večina podjetij, ki zmanjšuje onesnaževanje in nevarne odplake, 

ponovno uporabljajo in reciklirajo materiale in delujejo z večjo energetsko učinkovitostjo 

lahko izkoristijo znatne prihranke pri stroških;  

- diferenciacija izdelkov: nekatera podjetja so sposobna ustvariti razlikovanje svoje 

blagovne znamke od drugih tako, da so se zavezale k trajnosti. Razvila so ogled z 

zagotavljanjem trajnostnih izdelkov in storitev ter tako pritegnila okoljsko osveščene 

kupce; 

- tehnološke inovacije: podjetja, ki izvajajo družbeno odgovorno strategijo ter se zavzemajo 

za trajnostno politiko poslovanja, so po navadi tehnološki voditelji, ki permanentno iščejo 

nove domiselne metode za zmanjševanje vplivov na okolje in povečanje učinkovitosti; 

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

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

učinkov podjetja na okolje. 

 

Pozitiven vpliv podjetij, ki ravnajo in delujejo družbeno odgovorno, se kaže na sedmih 

področjih, ta pa prinašajo lahko konkurenčno prednost pred drugimi (Dernovšek 2015): 

- graditev in ohranjanje pozitivnega ugleda organizacije (ugled je eden izmed 

najpomembnejših oblik premoženja podjetja); 

- dostop do kapitala (ugled podjetja pritegne kapital, kupce, poslovne partnerje in 

investitorje, ki se zavedajo pomembnosti družbene odgovornosti); 

- obvladovanje tveganj v dialogu z deležniki (z učinkovitim in aktivnim dialogom z 

deležniki lahko podjetje  spremlja in učinkoviteje upravlja potencialna tveganja ter omili 

negativne posledice in nastanek krize); 

                                                 
26 Družbena priložnost za podjetja predstavljajo vse komercialne aktivnosti, ki hkrati prispevajo k 
okoljski in družbeni trajnosti (Dernovšek 2015). 
27 Ena raziskava je izvedena na Danskem, druga v sedmih evropskih državah, tretja v  Španiji in četrta 
v Veliki Britaniji, vse v letih 2005 in 2006 (Rustja 2009, 37). 
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- človeški kapital (družbeno odgovorna dejanja podjetja vplivajo na pridobivanje, 

ohranjanje in motiviranje zaposlenih in zagotavlja stalnost zaposlenih); 

- investicije in intelektualni kapital (družbeno odgovorna podjetja skrbijo za motivacijo 

zaposlenih, kar pripomore k njihovi inovativnosti in kreativnosti ter s tem k povečanju 

intelektualnega kapitala); 

- nižanje stroškov poslovanja (optimizacija poslovanja, zniževanje stroškov poslovanja, 

višja produktivnost, večja kakovost izdelkov in storitev je prav tako posledica motiviranih 

zaposlenih in stalnih inovacij);  

- pravica do obstoja in delovanja (podjetja si z družbeno odgovornim ravnanjem in dejanji 

pridobivajo zaupanje javnosti in večajo ugled v družbi, kar je pomemben dejavnik za 

uspešno delovanje). 

 

V družbeni odgovornosti podjetja vidijo možnost za doseganje konkurenčne prednosti, ki jim 

lahko prinese notranje in zunanje koristi.28 Če izvajajo družbeno odgovorne aktivnosti, si s 

tem odpirajo dostop do novih trgov, novih priložnosti in novih odnosov, si zagotavljajo 

dolgoročno dobičkonosnost in hkrati povečujejo konkurenčnost skupnosti, v kateri poslujejo. 

Na drugi strani družbeno neodgovorna podjetja tvegajo izgubo tako imenovanega dovoljenja 

za poslovanje.29  

 

McIntosh in drugi (1998, 47–49) menijo, da bodo v prihodnosti konkurenčni uspeh ohranila le 

tista podjetja, ki se manj usmerjajo zgolj na finančna merila uspešnosti in poleg tega 

vključujejo v poslovanje vse odnose deležnikov in različne vrste kazalcev uspešnosti. Zato 

mora večina podjetij zgraditi bolj integrirane strategije, strukture in sisteme za vodenje 

deležnikov.  

 

Danes je uspešno torej tisto podjetje, ki se je sposobno prilagajati spremembam v okolju in 

hkrati ohranjati in izboljševati svojo pozicijo, ohranjanje konkurenčnosti pa je odvisno od 

prilagajanja na nove zahteve trga in družbe, v katerem posluje. Če so družbeno odgovorna 

dejanja podjetja skladna s pričakovanji potrošnikov ter če podjetje potrošnike prepriča v 

resničnost svojih dejanj, so potrošniki pripravljeni plačati ustrezno ceno za izdelek in storitev. 

Gergely (2008, po Pečnik 2014, 25) v knjigi Resnično odgovorno podjetje pravi: »Če hočete 

biti sposobni samo zato, da bi drugi videli, kako sposobni ste, sploh niste sposobni! Novica o 

tem, da poslujete odgovorno, se bo širila tudi, če jo ne boste oglaševali. Le verodostojna naj 

bo.« 

                                                 
28  Notranje koristi so povezane s strokovnim znanjem in izkušnjami (angl. Know-How) ter 

organizacijsko kulturo, ki so povezane z zaposlenimi. Zunanje koristi so povezane z ugledom 

organizacije (Gősslinger 2011). 
29 Dovoljenje za poslovanje je nenapisano dovoljenje za poslovanje, ki ga podjetju namenijo njegovi 

deležniki (Rustja 2009, 32). 
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3.3 Poslovne koristi družbeno odgovornega podjetja 

V Zelenem dokumentu avtorji izhajajo iz redefinicije pojma družbene odgovornosti, ki jo je 

Drucker razvil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in pravi, da mora biti družbena 

odgovornost razumljena kot poslovna priložnost (Podnar in Golob 2003a, 4). Drucker (1984, 

62) pravi, da prava družbena odgovornost podjetij spreminja družbeni problem v ekonomsko 

priložnost in korist, v povečanje produktivnosti, človeške potenciale, v nova delovna mesta in 

blaginjo.  

Poslovna priložnost družbene odgovornosti se v kasnejših razpravah označuje kot povezavo 

med družbeno in okoljsko dejavnostjo podjetij ter njihovimi finančnimi rezultati. Sedaj se 

izraz vse bolj uporablja za načine, s katerimi družbena odgovornost ustvarja vrednost in 

povečuje blaginjo podjetij na podlagi večje okoljske učinkovitosti in upravljanja z znanjem, 

inovacijami, novimi poslovnimi priložnostmi, močnejše identitete podjetja in večje 

pripadnosti in predanosti deležnikov.  

 

Način določanja družbeno odgovornih aktivnosti, s katerimi podjetja izkoriščajo družbene 

priložnosti, je odvisen od številnih faktorjev, kot so: sposobnosti, znanje, motivacija 

menedžmenta in zaposlenih ter konkurenčnosti okolja, v katerem podjetje posluje. Ustvarjanje 

novih idej je odvisen tudi od dinamičnih zmožnosti podjetja:30 

- integracija družbene odgovornosti v ključne poslovne aktivnosti (to pomeni oblikovanje 

strategije družbene odgovornosti, ki je tesno povezana s poslovno strategijo podjetja); 

- učenje o družbeni odgovornosti in o novih načinih poslovanja (usposabljanja so potrebna 

za pridobitev veščin, na podlagi katerih podjetje izkoristi priložnosti, ki izhajajo iz 

družbene odgovornosti; usposabljanje vključuje interno usposabljanje zaposlenih, pomoč 

zunanjih strokovnjakov, partnerstva in mreženje z ostalimi podjetji za širitev dobrih 

praks); 

- izkoriščanje prednosti družbene priložnosti (mala in srednja podjetja sicer težje vplivajo 

na svoje konkurenčno okolje kot v velikih podjetjih; zato se podjetja  združujejo v 

omrežja in sodelujejo, da imajo več priložnosti: skupaj proizvajajo, tržijo, prodajajo, 

razvijajo, informirajo in pridobivajo nove veščine). 

 

»Model poslovnih priložnosti na podlagi družbene odgovornosti omogoča podjetjem, da 

gradijo strategijo družbene odgovornosti od prvega koraka preko procesov učenja in 

mreženja, ali pa se vključijo na različnih stopnjah, odvisno od njihove velikosti in izkušenj z 

družbeno odgovornostjo,« navaja Rustja (2009, 35). Celoten model poslovnih priložnosti na 

                                                 
30 Podjetje z dinamičnimi zmožnostmi ustvarja inovativne rešitve kot odgovor na spreminjajoče se 
poslovno okolje. 
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podlagi družbene odgovornosti, ki je prikazan na sliki 7, je prilagojen 7-stopenjskemu 

modelu31 za mala in srednja podjetja (MSP).  

 

 

Slika 7: Model poslovnih priložnosti na podlagi družbene odgovornosti 
Vir: Jenkins 2006. 

 

Ko govorimo o koristih družbeno odgovornega poslovanja, lahko omenimo dva razloga za 

uvajanje družbene odgovornosti v podjetja: moralni in ekonomski razlog (Pečnik 2014, 26). 

Pečnikova (prav tam) navaja, da moralni razlog pomeni, da se podjetja zavedajo, da delujejo v 

soodvisni družbi in imajo poleg ustvarjanja dobička tudi odgovornost ustvarjati dodano 

vrednost za družbo ter prispevati k izboljšanju kakovosti življenja družbe. Ekonomski razlog 

pomeni, da dosegajo podjetja, ki izpolnjujejo družbeno odgovornost v podjetju, večji ugled, 

lojalnost med potrošniki, večjo privlačnost za vlaganje kapitala, večje zanimanje s strani 

iskalcev zaposlitve, s svojimi ravnanji zmanjšujejo onesnaževanje okolja in svoje lastne 

stroške. 

 

Kratkoročno gledano skorajda ni direktnih poslovnih koristi. Prav tako je pozitivne učinke, ki 

jih prinaša družbena odgovornost, težko definirati in zato tudi težko izmeriti. Goršakova 

(2005) pojasnjuje, da se je poleg tega potrebno zavedati, da tudi družbeno odgovorna praksa 

                                                 
31 7-stopenjski model, po katerem podjetja uspešno integrirajo družbeno odgovornost v svoje 
strategije,  sta razvila Grayson in Hodges (2004, 17). 
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za svoj obstoj potrebuje element finančne stabilnosti oz. podjetje mora z družbeno odgovorno 

prakso dosegati pozitivne finančne rezultate, če želi preživeti in napredovati na trgu.  

Koristi, ki jih prinaša družbeno odgovorno poslovanje podjetij, posredno prispevajo k 

povečanju konkurenčnosti podjetij (Pečnik 2014, 26): 

- skrb za zaposlene in s tem večanje zadovoljstva zaposlenih se odražata v večji 

učinkovitosti in kakovosti; 

- večji ugled, ki podjetju utrjuje poslovne povezave, zagotavlja zvestobo kupcev, omogoča 

kakovostno dobavno verigo, prinaša nove poslovne priložnosti; 

- zniževanje nekaterih stroškov, npr. v povezavi z zaposlenimi, skrbnim ravnanjem s 

surovinami in materialom ter povečanje prihodkov; 

- zaradi zvestobe kupcev, visoke kakovosti izdelkov in storitev ter okolju prijazne 

tehnologije  se izboljšuje poslovni izid podjetja; 

- h konkurenčnemu položaju pomembno prispeva zlasti vključevanje družbene 

odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere podjetje lažje dosega strateški 

položaj. Pri tem so mu v pomoč osvojeni standardi družbene odgovornosti, ki dokazujejo 

raven družbene osveščenosti podjetja in utrjujejo blagovno znamko. Obenem odpirajo 

podjetju več možnosti v primeru, ko drugi izbirajo poslovne partnerje na podlagi družbene 

odgovornosti podjetja; 

- inovativne rešitve skupnih problemov ter dobri odnosi s skupnostjo in oblastmi. 

 

Poglejmo še pozitivne učinke družbeno odgovore prakse (prav tam): 

- boljša pozitivna podoba in ugled podjetja v širši javnosti, 

- krepitev blagovne znamke, 

- večja sposobnost pritegniti kapital, partnerje in kupce, 

- večja prodaja in zvestoba potrošnikov, 

- boljši nadzor in obvladovanje kriznih situacij/tveganj, 

- večja lojalnost kadrov oziroma stalnost zaposlenih, 

- nizka fluktuacija zaposlenih, bolj zadovoljni ter kompetentni zaposleni, 

- hitrejše pridobivanje novih kadrov, 

- bolj kakovostna dobavna veriga, 

- zmanjševanje stroškov, 

- dobri odnosi in podpora lokalne skupnosti in oblasti, 

- inovativnost in nenehno prepoznavanje potreb strank in drugih deležnikov, 

- pravočasna uskladitev poslovanja z zakonodajo, ki zahteva družbeno odgovorno ravnanje, 

- večja privlačnost za vlagatelje kapitala itd. 

 

McAlister (2005) meni, da lahko podjetje, ki uspešno integrira koncept družbene 

odgovornosti v celostno poslovno strategijo, zgradi sloves zaupanja, poštenosti in integritete 

ter razvije dragocene vire, ki »vzgajajo« nove dimenzije uspešnosti poslovanja, vidne tudi na 

finančnih rezultatih. 
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3.4 Poročanje o družbeni odgovornosti 

Poročanje o DOP je prostovoljna praksa, kjer podjetja poleg poslovne enakovredno 

upoštevajo tudi dimenziji okolja in družbe. Golobova (2007) navaja, da poročanje o delovanju 

podjetja in s tem njegovem vplivu na širše okolje pomeni komuniciranje o vedenju, 

vrednotah, kulturi in politiki podjetja. Tako postane podjetje transparentno do okolja ter v 

družbi dosega učinek verodostojnosti in zanesljivosti. Za podjetje je poleg poročanja o DOP 

pomembno tudi komuniciranje o DOP: poročanje se nanaša predvsem na objavo letnih in 

drugih posebnih poročil o DOP ter na poročanje na spletni strani podjetja, komuniciranje pa 

temelji na dialogu med podjetjem in njegovimi deležniškimi skupinami.  

V informacijski dobi iščejo potrošniki, zaposleni, delničarji in lokalna skupnost jasne 

informacije, ki jim bodo pomagale razumeti določeno podjetje in njegova dejanja. Sedanje 

interesne skupine so veliko bolj organizirane in dejavnejše od prvotnih in ni več dovolj, da 

podjetje delujejo družbeno odgovorno, ampak je pomembno, da o tej odgovornosti tudi 

poročajo. Valentinčičeva (2008, 29) poleg navedenega pravi, da je delovanje podjetja pod 

vedno večjim nadzorom ozaveščene javnosti, ki od podjetja zahteva širšo družbeno 

odgovornost in ravnanje. Poročanje je tako ključni instrument v procesu komuniciranja 

organizacije z deležniki, ki zagotavlja večjo korporativno transparentnost in obenem boljše 

odnose z deležniki (prav tam). Avtorica dojema poročanje kot ključno orodje v odnosih z 

javnostmi, predvsem pri komuniciranju in oblikovanju skupnega razumevanja, pri upravljanju 

s potencialnimi konflikti ter pri doseganju legitimnosti.  

 

Poznamo tri oblike poročanja: obvezno, spodbujeno in prostovoljno poročanje. Obvezno 

poročanje zagovarjajo tisti, ki menijo, da mora poročanje regulirati država, da s tem pridobiva 

ustrezne informacije (Valentinčič 2008). Medtem ko je jedro za spodbujeno poročanje na 

zahteve specifičnih deležnikov po določenih informacijah, so prostovoljna poročanja najbolj 

razširjena oblika poročanja, s katerim podjetje na poljubne načine prikazuje svojo podobo. 

 

Poročanje o družbeni odgovornosti lahko zasledimo že v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, ko so podjetja razvila nekatere metode za poročanja temelječih na nefinančnih 

indikatorjih. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja pride do zatona poročanja družbene 

odgovornosti, v devetdesetih pa ponovno oživi, in sicer s poudarkom na okoljski 

odgovornosti. Danes je pri podjetjih opaziti trend rasti poročanja o finančnih, družbenih in 

okoljskih vplivih dejavnosti na deležnike in okolje, v katerem delujejo. Odločitev, ali poročati 

o družbeni odgovorni dejavnosti podjetja in na kakšen način, je večini prepuščen podjetjem 

samim.  

 

Poročanje in komuniciranje DOP se je razvilo iz prakse računovodstva, raziskovanje o DOP 

pa je vplivalo na oblikovanje nove percepcije o vlogi računovodstva. Tiling (2001) govori o 

nujnosti kontinuiranega dialoga med raziskovalci računovodstva, računovodji in družbeno 
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skupnostjo ter navaja: »Poročanje o družbeni odgovornosti podjetij je področje znotraj 

računovodstva, ki obsega tako prostovoljna kot obvezna razkritja podjetij, ki se nanašajo na 

vprašanja, pomembna za širšo skupnost, in ki niso zgolj ekonomskega značaja.«  

 

Carroll in Buchholtz (2000, 598) definirata poročanje družbene odgovornosti: »kot integralni 

del procesa strateškega menedžmenta, ki z redno uporabo in evalvacijo lahko izboljša 

družbeno delovanje organizacije in spodbuja kredibilnost poslovanja v očeh javnosti.«  Zanj 

je poročanje družbene odgovornosti tehnika, ki vključuje sistematično identificiranje, 

merjenje, spremljanje in evalvacijo delovanja organizacije z upoštevanjem njenih družbenih 

prizadevanj, ciljev in programov (prav tam). 

 

Pomembno orodje za informiranje ključnih deležnikov o izvrševanju družbeno odgovornega 

podjetništva so pravočasna in zanesljiva poročanja o finančnem, okoljskem in socialnem 

delovanju podjetja. Vedno večjih potreb deležnikov po informiranju podjetja ne zadovoljujejo 

več zgolj s finančnimi letnimi poročilo, saj se od njih pričakuje, da bodo ta dopolnila tudi z 

nefinančnimi indikatorji. Vključevanje deležnikov v pripravo poročila o družbeni 

odgovornosti je za poročanje ključnega pomena, saj zagotavlja večjo transparentnost 

delovanja podjetja in zagotavlja večjo stopnjo odgovornosti deležnikom (Goršak 2005, 50). 

Goršakova nadalje navaja, da participacija deležnikov omogoča boljše razumevanje prave 

dodane vrednosti, ki jo organizacija ustvarja in s tem zagotavlja večjo kredibilnost poročila. 

Poleg tega je uspešnost delovanja podjetja pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

ocenjena s strani deležnikov, ki v procesu aktivno sodelujejo (zaposleni, poslovni partnerji, 

investitorji, uporabniki oziroma potrošniki). Vključevanje deležnikov se zagotavlja z že 

uveljavljenimi metodami trženjskega raziskovanja, družboslovnega raziskovanja in drugimi 

participativnimi metodami. Avtorica (prav tam) povzema, da je bistvo poročanja družbene 

odgovornosti na eni strani v izkazovanju odgovornosti za tisto, kar organizacija počne in na 

drugi strani v zaznavanju in nadalje v upoštevanju mnenj različnih deležnikov za izboljšanje 

prihodnjega delovanja podjetja.  

 

Prav tako kontinuirano poročanje o nefinančnem delovanju omogoča menedžmentu lažji 

nadzor nad napredovanjem podjetja v implementaciji družbeno odgovornega koncepta v 

poslovno strategijo ter jim hkrati povečuje možnosti za iskanje potencialnih področij ter 

možnosti izboljšav. Ob enem se poročilo lahko izkoristi kot orodje za merjenje učinkovitosti 

menedžerskega sistema in za postavitev naslednjih ciljev delovanja.  

 

V okviru družbenega poročanja prihaja do razlik v pristopu k poročanju, v metodologiji in 

kategorijah družbenih poročil, zato ima razvoj standardov, ki zmanjšujejo različnost poročil 

družbene odgovornosti pomembno vlogo pri strukturiranem razvoju poročanja družbene 

odgovornosti podjetij. Goršakova (2005) govori v glavnem o dveh tipih standardov32 

                                                 
32 O mednarodnih standardih govorimo v poglavju 3.4.2. 
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poročanja družbene odgovornosti: (1) procesni standardi, ki se osredotočajo na proces, kako 

priti do poročanja družbene odgovornosti in predpisujejo vsebine poročila, ki se spreminjajo 

glede na to, katerega deležnika želi podjetje nagovoriti, (2) vsebinski standardi, ki določajo 

vsebino poročila družbene odgovornosti.  

 

Tiling (2001) navaja, da poleg razkritja družbeno odgovornih aktivnosti podjetja poročanje 

družbene odgovornosti: 

- ocenjuje vplive, ki jih imajo te aktivnosti na družbo in okolje, 

- meri učinkovitost in uspešnost družbenih programov, 

- predstavlja notranji informacijski sistem, ki dopušča celovito analizo sredstev in 

družbenih vplivov podjetja.  

 

V literaturi se navajata dve skupini različnih motivov, da podjetja pričnejo poročati o družbeni 

odgovornosti, ki se med  seboj sicer ne izključujeta (Kolarec 2013, 20): 

- skupina 1: podjetja se za takšna dejanja odločijo zaradi svojih temeljnih vrednot, s 

katerimi želijo seznaniti druga podjetja in svoje potrošnike ter s tem prispevati k 

povečanju družbene odgovornosti podjetij in posameznikov nasploh. Poročanje o družbeni 

odgovornosti tem podjetjem pomeni predvsem neke vrste nadzorna funkcija, s pomočjo 

katere neprestano preverjajo in zagotavljajo, da je njihovo ravnanje v skladu z lastno 

zapisanimi vrednotami; 

- skupina 2: gre za oportunistično skupino motivov z različnimi motivi, ki predstavljajo 

koristi od poročanj o družbeni odgovornosti podjetij. Med te koristi najpogosteje 

prištevamo: povečanje ugleda podjetja v lokalni, regionalni in drugi skupnosti; doseganje 

boljšega razumevanja poslovnega okolja, s pridobivanjem boljšega ugleda med finančnimi 

institucijami; privabljanje in zadrževanje najboljših kadrov; s poročanjem podjetje lahko 

preprečuje krize in konflikte s skupinami pritiskov. 

 

Drugi motivi zaradi katerih začnejo podjetja razkrivati svoje družbene in okoljske informacije 

so še (prav tam): 

- izpolnjevanje zakonskih zahtev, 

- »ekonomska racionalnost« v smeri uresničevanja pravih stvari, ki podjetju prinašajo 

konkurenčno prednost, 

- prepričanje, da je poročanje o družbeni odgovornosti dolžnost podjetja, 

- izpolnjevanje zahtev posojilodajalcev, ki zahtevajo razkritje različnih podatkov o družbeni 

in okoljski politiki ter uspešnosti posojilojemalcev, 

- poročanje o družbeni odgovornosti kot orodje za zagotavljanje legitimnosti podjetja 

(izpolnjevanje sklenjene »družbene pogodbe« s skupnostjo), 

- obvladovanje določenih interesnih skupin, 

- privabljanje investicijskih skladov, z namenom pridobivanja vse pomembnejših »etičnih 

investicij«, 
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- izpolnjevanje panožnih zahtev in posebnih kodeksov ravnanja (kot npr. kodeks ravnanja z 

okoljem), 

- preprečevanje sprejetja strožjih predpisov v zvezi z vsebino družbenih poročil s strani 

vlade; 

- pridobitev nagrade za dobro družbeno poročilo, kar posledično prinese podjetju večjo 

prepoznavnost in ugled. 

 

Bertoncelj in drugi (2011) navajajo štiri teorije, ki skušajo pojasniti razloge, zaradi katerih 

podjetja poročajo o družbeni odgovornosti: 

- Teorija iger: podjetja prostovoljno razkrivajo informacije, da bi maksimirala vrednost 

čistega premoženja po odštetju pričakovanih političnih stroškov33 (npr. inšpekcijski 

pregledi, pritiski strožjih zakonskih zahtev, bojkot proizvodov). 

- Teorija deležnikov: računovodsko poročanje služi tistim, ki so v podjetja vložili kapital in 

so upravičeni do donosov, poročanje o družbeni odgovornosti pa služi drugim 

pomembnim interesnim skupinam. Poročati njim pomeni ustvariti in utrjevati dolgoročna 

razmerja in iz tega izhajajoče koristi. 

- Teorija legitimnosti:34 podjetja imajo z družbo sklenjeno t. i. družbeno pogodbo, kar 

pomeni, da se strinjajo z izvajanjem različnih družbeno zaželenih dejanj, v zameno pa jim 

družba odobri delovanje, koristi in njihov obstoj. Podjetje zato ne sme kršiti družbenih 

vrednot in norm, saj lahko preveliko neskladje med cilji podjetja in družbenimi 

vrednostmi sistem ogroža legitimnost (upravičenost) preživetja podjetja. 

- Teorija politične ekonomije:35 motiv poročanja o družbeni odgovornosti je mnogo manj v 

legitimiziranju obstoja podjetja ali informiranju različnih interesnih skupin, kot v poskusu 

menedžerjev, da ohranijo svoj primat. 

 

Mednarodne smernice za pripravo trajnostnega poročila je razvila neprofitna organizacija 

Global Reporting Initiative – GRI. Smernice GRI podjetjem omogočajo, da v trajnostno 

poročilo sistematično zajamejo svoje družbeno odgovorne dejavnosti, po drugi strani pa jih 

                                                 
33 Poročanje o družbeni odgovornosti se je v svetu razvilo na samo pobudo multinacionalk in pod 
pritiskom nevladnih organizacij in gibanj. Še v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so nekatere 

multinacionalke v državah tretjega sveta nedopustno kršile družbene norme, ki veljajo v njihovih 
matičnih državah glede odnosa do zaposlenih (npr. zaposlovanje otrok) in ravnanja z okoljem. Sledile 
so družbene sankcije, kot so: bojkot izdelkov, stavke zaposlenih, protest različnih gibanj in poostritev 
zakonodaje. Gre za pojav t. i. družbenih oz. političnih stroškov, ki nenazadnje zmanjšujejo vrednost 
premoženja lastnikov. Nekatera podjetja so posebej izpostavljena verjetnosti, da bodo pretrpele 

politične stroške ob slabem okoljskem in družbenem ravnanju (Finance 1/2005). 
34 Pojav družbene odgovornosti podjetij ter poročanje o njej se razlaga tudi s teorijo, da ima podjetje 
za svoje poslovanje mandat družbe, ki mu ga lahko družba odvzame ob kršitvi »sprejemljivega« 

vedenja. Če cilji podjetja niso v skladu s širšim družbenim vrednostnim sistemom, lahko to pomeni 
grožnjo za legitimnost obstoja, ki se uresniči v pravnih, ekonomskih in družbenih sankcijah (Finance 
1/2005). 
35 V teoriji politične ekonomije poznamo dve različici: klasična in buržoazna. Po klasični teoriji so 
družbena poročila le orodje za vzdrževanje legitimnosti (Gray, Oven in Adams 1996). 
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spodbuja k merjenju različnih učinkov, kar v daljšem obdobju poročanja daje vpogled tako 

podjetju kot deležnikom, kam jih družbeno odgovorno ravnanje vodi. Glavna značilnost 

smernic GRI je, da so: primerne za poročanje vseh vrst organizacij ne glede na njihovo 

velikost, lokacijo ali lastniško strukturo; so poročila, pripravljena po smernicah GRI, 

mednarodno priznana in primerljiva, saj na jasen, transparenten in merljiv način podajajo 

informacije svojim deležnikom in širši javnosti; so orodje za vključevanje trajnostne 

komponente in družbene odgovornosti v strategijo poslovanja in vodenja organizacije 

(Ekvilab 2013). 

 

Deloitte  (Kaučič 2013) izpostavlja izzive na področju trajnosti, trajnostnega razvoja in 

družbene odgovornosti podjetij v integrirano poročanje.36 Ta oblika poročanja vključuje vse 

dimenzije podjetja. Družbeno odgovorno in trajnostno poročanje je velikokrat izključevalo 

osnovno dejavnost podjetja, integrirano poročanje pa bo vključevalo poročanje o poslovnem 

rezultatu podjetja. Takšno integrirano poročilo bo vsebovalo vse dele sedaj ločenih poslovnih 

poročil in bo podalo celostno sliko operacionalizacije podjetja na področju trajnosti, 

trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in koncepta trojnega izida skupaj s poročilom o 

poslovnem uspehu podjetja. 

 

Torej, če hoče podjetje imeti korist od tega, da ima odgovoren odnos do različnih interesnih 

skupin, potem mora o tem poročati. Ne gre prezreti nekaterih bolj kritičnih pogledov, da je 

družbeno odgovorno poročanje bližje trženjski strategiji z namenom povečati dobičkonosnost 

podjetja kot pa posledica predane skrbi za družbo in okolje ali pa »mehek« način poročanja 

omogoča pripovedovanje zgodb, ki jih ustvarjajo menedžerji, in prvenstveno ne sledi 

namenom poročanja v zvezi z legitimiziranjem obstoja podjetja in informiranjem različnih 

interesnih skupin. Dejstva kažejo na to, da pri poročanju ni v ospredju vprašanje, ali sodobni 

kapitalizem lahko zagotovi trajnostni razvoj, ampak je v ospredju vprašanje, kako poročati, da 

bo imelo podjetje od tega čim večje koristi. Nemalokrat so prostovoljna razkritja le orodje za 

spreminjanje zaznav javnosti ali odvračanje pozornosti od problemov s poudarjanjem 

dosežkov na drugih družbeno pomembnih področjih. 

  

Obstaja veliko pristopov in komunikacijskih orodij, ki spodbujajo vključevanje družbene 

odgovornosti v poslovno prakso. Med pomembnejša standarda in vodili štejemo ISO 26000 in 

standard AA1000 za področje družbeno odgovornega računovodskega poročanja. K 

vsebinsko povezanim standardom z družbeno odgovornostjo lahko dodamo še: ISO 14001 

(ravnanje z okoljem), ISO 9001 (kakovost), OHSAS 18001 (varnost in zdravje pri delu) ter 

druga orodja, kot so OECD vodila za mednarodna podjetja, GRI (uresničevanje trajnostnega 

razvoja), UN Global Compact (načela na področju človekovih pravic, dela, okolja in 

protikorupcije).  

 

                                                 
36 Ang. Integrated Reporting. 
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Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je leta 2010 objavila Napotke za družbeno 

odgovornost37 ISO 26000, namenjeni organizacijam v javnem in zasebnem sektorju, ki 

spodbujajo prostovoljno zavezanost družbeni odgovornosti. Omenjeni standard ni namenjen 

certificiranju.38 Standard poskuša, z razliko od večine drugih globalnih standardov za 

družbeno odgovornost, združiti na enem mestu temeljna pričakovanja organizacije glede 

njihove odgovornosti do družbe.  

 

Standardizacija podjetjem omogoča lažje in učinkovitejše preverjanje doseženega na področju 

družbene odgovornosti. Podjetje, ki s standardom potrdi svojo družbeno odgovorno 

poslovanje, lahko doseže prepoznavno prednost v primerjavi s svojimi konkurenti predvsem v 

dejavnostih, kjer deležniki družbeno odgovornost prepoznajo kot pomemben atribut podjetja. 

Hari (2009, po Kaučič 2013) navaja, da se tudi ugled podjetja, ki je pridobilo standard 

družbene odgovornosti, poveča. Prav tako ta podjetja na mednarodnih razpisih za 

pridobivanje kapitala lažje sodelujejo, ob enem pa so tudi pogoji pridobivanja kapitala za 

družbeno odgovorna podjetja ugodnejši kot za preostala podjetja (prav tam).  

3.5 Merjenje družbenega vpliva 

Vprašanje merljivosti učinkov družbene odgovornosti je še vedno ena izmed problematičnih 

tem, čeprav je v zadnjem desetletju prišlo do premikov tudi na tem področju. Vedno znova se 

postavlja vprašanje ugotavljanja uspešnosti podjetij v povezavi z družbeno odgovornostjo. 

Raziskovalcem največje težave predstavljajo relevantne spremenljivke merjenja družbene 

odgovornosti in pomanjkanje splošno sprejete definicije družbene odgovornosti. Večina 

raziskav se usmerja na kvalitativne analize družbene odgovornosti in njenega vpliva na 

ustvarjanje poslovnih priložnosti, zmanjševanje stroškov, obvladovanje kriz in podobno 

(Pečnik 2014). 

Slabost merjenja poslovne uspešnosti le s finančnimi količniki je v tem, da so ti zelo ozko 

osredotočeni in naravnani samo na pretekla poslovna dogajanja, hkrati pa z njimi ne moremo 

meriti zaupanja, zadovoljstva in lojalnosti potrošnikov, zavzetosti in motivacije zaposlenih, 

intelektualnega kapitala in potenciala podjetja, ugleda in kompetenc menedžmenta ali 

izgubljenih priložnosti. Različni avtorji navajajo mnenja o povezavah uspešnosti poslovanja 

in družbene odgovornosti (prav tam): 

- McAlister je prepričan, da lahko podjetje, ki uspešno integrira koncept družbene 

odgovornosti v celostno poslovno strategijo, zgradi sloves zaupanja, poštenosti in 

integritete ter razvije dragocene vire, ki »vzgajajo« nove dimenzije uspešnosti poslovanja, 

vidne tudi na finančnih rezultatih; 

                                                 
37 Ang. Guidance on Social Responsibility. 
38 Certificiranje: postopek, s katerim pooblaščena organizacija (javna ali zasebna) oceni in prizna, da je 
izdelek/storitev ali organizacija dosegla v naprej določene pogoje ali zahteve standarda (DESUR). 
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- Kline je prepričan, da podjetje z ustvarjanjem dobička ob sočasnem zadovoljevanju 

kriterijev etičnega vodenja v očeh javnosti dosega ugled, ki pomeni njegovo edinstveno 

konkurenčno prednost pred tekmeci. Ocenjuje tudi, da je ugled podjetja njegovo veliko, 

čeprav zgolj neotipljivo, bogastvo; 

- Podnar in Golobova menita, da podjetje s prevzemom družbene odgovornosti prispeva k 

boljšemu okolju, razvoju skupnosti in človekovih pravic ter naredi družbo in svet 

prijaznejši, bolj človeški. 

 

Poskusi merjenja in poročanja vplivov podjetij na širšo družbo so se do sedaj osredotočali 

predvsem na okoljevarstvene problematike, tako na primer računovodstvo ekologije 

predstavlja novo kategorijo računovodstva, ki poskuša meriti vplive podjetja na okolje in 

poleg finančnih informacij obravnavati tudi fizične enote (Goršak 2005, 51). 

 

Gregoričeva (2010) se v članku Družbena odgovornost podjetja dotika problema, da 

menedžerji v večini primerov še vedno ne znajo predvidevati ugodnih finančnih učinkov 

različnih družbeno odgovornih aktivnosti in ne razumejo, da so te lahko strateški dejavniki 

uspešnosti poslovanja. Navaja, da je temeljita ocena vseh stroškov in koristi družbene 

odgovornosti podjetja kritičnega pomena za poslovno odločanje, posebej v primerih, ko je 

potrebno izbirati med različnimi ali celo izključujočimi možnostmi.  

 

Poročanje družbene odgovornosti razvija alternativne kriterije za ocenjevanje uspešnosti 

podjetij in upošteva odnose s širšim spektrom deležnikov. Model trojne bilance poslovanja 

podjetjem omogoča, da ocenjujejo uspešnost svojega dela v odnosu do treh koristi oziroma 

odgovornosti: družbene, okoljske in ekonomske. V nadaljevanju predstavljamo kazalce 

uspešnosti poslovanja, povzete po modelu trojne bilance (Goršak 2005, 53): 

1) Ekonomski kazalci: Ekonomski vplivi, ki jih ima organizacija na svoje deležnike in 

ekonomski sistem na lokalni, nacionalni in globalni ravni, so lahko direktni ali posredni, 

pozitivni ali negativni. Tradicionalni finančni kazalci merijo predvsem dobičkonosnost 

podjetja oziroma spremembe finančnih pogojev znotraj podjetja z namenom informiranja 

njihovih menedžerjev in delničarjev, ekonomski indikatorji pa se osredotočajo na različne 

oblike vplivanja podjetja na njegove deležnike, s katerimi imajo direktne ali posredne 

ekonomske interakcije. Cilj ekonomskih kazalcev je ugotoviti, kako se ekonomsko stanje 

deležnikov spreminja zaradi interakcije s podjetjem. Ekonomski kazalci direktnih vplivov 

merijo vse monetarne pretoke med podjetjem in njegovimi deležniki ter prikazujejo, kako 

podjetje vpliva na njihovo ekonomsko stanje.39 Ekonomski kazalci posrednih vplivov 

                                                 
39 Vključujejo plače in ostala izplačila, ki jih prejemajo zaposleni (zavarovanja, prispevki za 

pokojnino, bolniška, dopust, nagrade ipd); vse transakcije izvedene med potrošniki in podjetjem za 
plačilo nakupa oziroma storitve ter med podjetjem in njegovimi dobavitelji ter ostalimi poslovnimi 
partnerji; davki in davčne olajšave ter morebitne donacije skupnosti in nevladnim organizacijam 

(Goršak 2005). 
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merijo tiste vplive na skupnost, ki niso direktno zaznane v monetarnih transakcijah. 

Podjetja načeloma sama izbirajo primarne kazalce40 glede na njihove interne analize. 

2) Okoljski kazalci: Ti kazalci zajemajo vpliv podjetja na žive in nežive naravne sisteme, 

med drugim na ekosisteme, zemljo, zrak in vodo, mednje pa spadajo tudi vplivi izdelkov 

ali storitev na okolje (poraba energije, vode in ostalega proizvodnega in pisarniškega 

materiala; uporaba nevarnih materialov; vplivi na ekosistem). Podjetje pri razkrivanju 

informacij o okoljskem poslovanju oziroma vplivih vključuje absolutne številke, na 

osnovi katerih oblikujejo lestvico velikosti oziroma porabe, ki omogoča umestitev 

rezultatov znotraj večjih sistemov (npr. poraba vode v litrih, energije v Joulih, materiala v 

kilogramih) in normativne meritve, s katerimi ilustrirajo učinkovitost podjetja in 

omogočajo primerjavo med podjetji različnih velikosti (npr. poraba vira na enoto na 

velikost proizvodnje).  

3) Družbeni kazalci: Ti se nanašajo na vpliv podjetja na družbeni sistem, znotraj katerega 

deluje. GRI grupira družbene kazalce v tri skupine: skrb za zaposlene (npr. skrb za zdravje 

in varnost zaposlenih), človekove pravice (npr. otroška delovna sila) in širše družbene 

tematike, ki zadevajo potrošnike, lokalne skupnosti in ostale deležnike. Večina od 

družbenih kazalcev je težko kvantitativno merljiva, zato GRI predlaga uporabo 

kvalitativnih informacij in deskriptivnih metod opisovanja situacije, kjer je to primerno. 

 

V DESUR-jevem41 (2014) priročniku Družbena odgovornost podjetij: dobre prakse in 

priporočila na osnovi opredeljenih dobrih praks različnih evropskih podjetij opredeljuje 

ukrepe in metodologije za uvajanje in merjenje družbene odgovornosti v mala in srednja 

podjetja. Izhaja iz razvrstitve tematskih področij družbene odgovornosti (Slika 8):  

- okolje: zajema politike, ki jih podjetja uresničujejo za zmanjševanje okoljskih vplivov 

njihovih dejavnosti; 

- delovna praksa/človeški viri: gre za interne politike in procese, usmerjene k doseganju in 

zagotavljanju varnega in zdravega okolja za osebje, za spodbujanje enakih možnosti, za 

spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, za uresničevanje potreb 

po usposabljanju, sodelovanju in dialogu, katerih cilj je trajnostni razvoj; 

- družbeno delovanje: zajema sodelovanje podjetij pri socialnih, kulturnih in športnih 

projektih; 

                                                 
40 Vključujejo lahko inovacije v smislu novih patentov in partnerskih zvez, ekonomski prispevek 
podjetja k napredku lokalne skupnosti ali nacionalne konkurenčnosti, sposobnosti pritegnitve novih 

investicij v regijo ipd. (Goršak 2005). 
41 DESUR: Developing Sustainable Regions Trough Responsibile SMEs, projekt razvoja trajnostnih 

regij s pomočjo odgovornih malih in srednjih podjetij, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj v okviru programa INTERREG IVC. Cilj projekta je izboljšati regionalne politike spodbujanja 
inovativnosti v malih in srednjih podjetjih (MSP) s pomočjo izmenjave izkušenj med projektnimi 
partnerji. MSP pogosto nimajo dovolj sredstev in znanja za sprejemanje trajnostnih praks, kot so 

upoštevanje naravnega okolja, premoščanje ovir in neenakosti, vseživljenjsko učenje, rast 
produktivnosti, učinkovita raba virov, boljša kakovost življenja zaposlenih, itd. 
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- dobra administracija: obravnava sklop pravil in praks, usmerjenih k ustreznem odločanju 

v podjetju (konsenz, odgovornost, učinkovitost, preglednost, sodelovanje in skladnost z 

zakoni), da se upošteva interese celotne organizacije in družbe. 

 

 

Slika 8: Tematska področja družbene odgovornosti 

Vir: DESUR 2014. 

 

Uvajanje opredeljenih dobrih praks v omenjenem priročniku podjetjem in drugim deležnikom 

omogoča zadostiti štiri temeljna načela: (1) vključitev ključnih deležnikov, (2) vključitev DOP 

v strategije in odločitve, (3) sporazumevanje na pregleden in objektiven način in (4) napredek 

skozi analizo dobljenih rezultatov.  

 

Opredeljene dobre prakse so izbrane na podlagi upoštevanja osnovnih zahtev: (1) 

razpoložljivost: na razpolago so metodologije, orodja za realizacijo, (2) trajnost: praksa ima 

lahko vpliv na strategijo in/ali na način dela, saj vzpostavlja spremembe, ki so lahko 

dolgoročne, če so v podjetje uvedene sistematično, (3) potreba: praksa zajema osnovne in 

pogoste potrebe podjetij ali ključnih deležnikov, (4) sodelovanje: spodbujanje sodelovanja pri 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju dobre prakse, (5) prenosljivost: dobre prakse pomeni 

enostavno uvajanje v različne vrste podjetij, (6) rezultati: če ima praksa pozitiven vpliv na 

podjetje jo je mogoče meriti z rezultati, pridobljenimi s pomočjo predlaganih indikatorjev. 

3.6 Vpetost koncepta družbene odgovornosti v podjetju 

Kritiki koncepta družbene odgovornosti trdijo (Goršak 2005), da je glavni prispevek podjetja 

pri reševanju družbene problematike v tem, da zagotavlja zaposlenost in ustvarja bogastvo, in 

da imajo podjetja že sama dovolj problemov, zato se naj ukvarjajo z izboljševanjem oziroma 

ohranjanjem lastnega konkurenčnega položaja, namesto da se osredotočajo na družbene 

dejavnosti, za reševanje katerih podjetja niso usposobljena. Poleg tega menijo, da lahko 
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družbeni stroški slabijo konkurenčno moč podjetja in da je družbena odgovornost zgolj 

modna muha, pri čemer opozarjajo na dvoličnost uporabe koncepta, saj večina podjetij 

koncept razume kot orodje, s katerim promovirajo in izboljšujejo svoj ugled v družbi, malo pa 

je takih, ki jim družbena odgovornost predstavlja ključni kriterij uspešnosti poslovanja. 

Nekatera podjetja se koncepta družbene odgovornosti poslužujejo zgolj v okviru reaktivnih 

strategij ob krizi, kot posledica izgube ugleda, sama narava poslovanja pa velikokrat ostaja 

nespremenjena. Večinoma kritiki družbene odgovornosti razumejo koncept kot orodje v rokah 

marketinga in odnosov z javnostmi, ki skozi filantropske dejavnosti predstavljajo svojo 

družbeno odgovornost.  

Zagovorniki družbene odgovornosti večinoma menijo, da se kritiki družbene odgovornosti 

bojijo predvsem transparentnosti poslovanja in računovodstva, kot ga predvideva koncept 

družbene odgovornosti ter se posledično bojijo soočenja s finančnimi in zakonskimi težavami, 

ki se lahko skozi transparentnost poslovanja in deležniškega upravljanja dejansko pokažejo, in 

s tem vplivajo na slabšanje njihovega ugleda. Zagovorniki pogosto izpostavljajo kot posledico 

družbeno odgovornega ravnanja podjetja njegov ugled, ki je sicer kvantitativno težko 

dokazljiv, ter izboljšan intelektualni in človeški kapital, ki pa podjetju prinaša vir marketinške 

vrednosti in konkurenčne prednosti. 

 

Podjetja pri svojih poslovnih odločitvah ravnajo večinoma glede na odzive okolja in glede na 

spremembe, ki v njem potekajo, zato je tudi evidentno več podjetij, ki uporabljajo družbeno 

odgovornost kot vir diferenciacije. Podnar in Golobova (2002, 966) navajata, da večje število 

družbeno odgovornih podjetij na trgu istočasno pomeni, da bo družbena odgovornost vedno 

manjši vir konkurenčne prednosti. Kupci in drugi deležniki družbeno odgovornost postopoma 

jemljejo kot nekaj samoumevnega in tako postane družbena odgovornost neke vrste novi 

standard poslovanja, ki mu podjetja morajo slediti in se mu prilagoditi.  

3.7 Koncept družbenega marketinga 

Znotraj marketinga se je pojem družbene odgovornosti najprej začel pojavljati z vprašanji o 

odgovornosti za varnost potrošnikov, očitni potrebi po regulaciji nekaterih marketinških 

aktivnosti v skladu z »novimi« vrednotami in poskusom vkomponiranja družbene 

odgovornosti v marketinške procese in aktivnosti (Robin in Reidenbach 1987; Kotler in Levy 

1969). Da koncept družbene odgovornosti zares sodi v marketing, dokazujejo argumenti, da je 

marketing integralni in neločljivo povezan del družbenih procesov (Sweeney 1972), 

pomemben in produktiven element družbe (Robin in Reidenbach 1987) oziroma mejna 

ploskev med poslovno sfero in družbo (Choundhury 1974). Razumevanje družbene 

odgovornosti je odvisno od razumevanja marketinga samega: ali ga razumemo z 

upravljavskega vidika kot aktivnosti ali pa kot družbeni proces oziroma poslovno usmeritev 

(filozofijo). 
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Golobova (2004) omenja, da Lazer v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izraža prepričanje, 

da ker marketing predstavlja vez med podjetjem in družbo, je ta tudi delno odgovoren za 

dogajanja v družbi in da je družbena odgovornost pravzaprav odgovornost marketinga. V 

tistem obdobju so kritiki takratnega »harvardskega« marketinškega koncepta, ki je bil po 

naravi tehničen,42 v marketing postopoma uvedli družbene in moralne vidike. Crane in 

Desmont (2002, po Golob 2004) sicer postavita novo paradigmo, da je družbeni marketing z 

vkomponiranjem družbeno odgovornega vedenja uspel preiti iz t. i. psihološkega egoizma in 

racionalne preračunljivosti lastnega interesa k etičnemu egoizmu. Praktiki vsak po svoje 

implementirajo koncept družbenega marketinga v praksi (s spreminjanjem izdelkov, ki 

postanejo ekološko bolj sprejemljivi, s komunikacijskimi kampanjami o družbeni 

odgovornosti, sponzorstvi in donacijami). Tako se koncept marketinga izogne moralnim 

odgovornostim na praktični in teoretski ravni in je v svojem bistvu zelo utilitaristično 

naravnan, ukvarja pa se predvsem s praktičnimi aplikacijami in dejstvi, kaj naj bi marketing 

bil. Dejstvo, da če so določena družbena vprašanja vpeta v marketinško prakso, še ne pomeni, 

da gre v resnici za bolj moralen pristop k marketingu. V istem delu Golobva (2004) pravi, da 

vključevanje družbenih skrbi v polje marketinga je eno, vprašanje intrinzične morale same po 

sebi pa je druga zgodba, saj težko pripišemo določen moralni status, ki je drugačen od drugih, 

s katerimi se ukvarja marketing.  

 

Nekateri avtorji (prav tam) so si enotni, da se družbena odgovornost znotraj marketinške 

paradigme uporablja bodisi kot nova strateška usmeritev marketinga, drugi vidijo družbeno 

odgovornosti kot orodje marketinga. Murray in Montanari družbeno odgovornost vidita kot 

sistematično udejanjanje družbenega marketinga in jo poskušata predstaviti kot produkt,43 ki 

ga podjetje implicitno ponuja različnim javnostim in je zato predmet menjave med podjetjem 

in družbo. Tisti avtorji, ki družbeno odgovornost predstavljajo kot orodje v marketingu, jo 

največkrat poimenujejo s t. i. marketingom z družbenim namenom oziroma marketinškimi 

aktivnostmi, usmerjenimi v dobrodelne namene.44 

 

Sweeney (1972) družbeno odgovornost ne obravnava več kot marketinško orodje, temveč kot 

osnovno bistvo marketinga. Njegovo razmišljanje o marketinški identiteti je aktualno še 

danes, ko se za »miselno prevlado« še vedno borita dve nasprotni struji: prva verjame v 

marketing kot upravljavsko orodje na relaciji podjetje-potrošnik, druga pa ugotavlja, da je 

marketing prisoten v vseh družbenih odnosih. Iz tega vidika velja, da je marketing prva vez 

med podjetjem in družbo ter da je družbena odgovornost odgovornost marketinga. Jančič 
                                                 
42 Obstoječi marketinški koncept se je ukvarjal z individualnim potrošnikom, ni pa ga zanimalo, 
kakšne so družbene posledice marketinških aktivnosti (Choundhury 1974). Kotler in Levy (1969) sta 

med prvimi skušala marketing aplicirati na družbeno področje, hkrati pa v teorijo marketinga vpeljati 
družbeni vidik. 
43 Zanj oblikujeta celo marketinški splet v obliki štirih P-jev, kjer izdelek predstavlja aktivnosti znotraj 

družbene odgovornosti (Kotler in Levy 1969). 
44 Pri tem imajo v mislih marketinške aktivnosti s socialno dimenzijo oziroma aktivnostmi, ki niso 
čisto neposredno povezane s pridobitniškimi nameni (Golob 2004). 
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(2004) koncept celostnega marketinga označuje kot primerne način za razumevanje 

deležniške narave podjetja in s tem povezave nove družbene odgovornosti, pri čemer se opira 

tudi na Sweeneyjevo razmišljanje o tem, da je marketing filozofija, usmeritev podjetja in 

družbeni proces. 

 

Bronn Simcic in Vrioni (2001, po Golob 2004) trdita, da za podjetja predstavlja družbena 

odgovornost nekaj, kar privlači potrošnike, ki so zaradi tega pripravljeni pri podjetju kupovati 

izdelke ali storitve, pri čemer lahko govorimo o družbeni odgovornosti kot načrtnem gradniku 

konkurenčne prednosti podjetja. Tudi Crane in Desmond (2002, po Golob 2004) v 

marketinških praksah ne vidita moralnega motiva, ampak prej skrb za ugled podjetja oziroma 

doseganje segmenta potrošnikov, ki so bolj občutljivi na družbena vprašanja in v nasprotnem 

primeru nebi kupili njihovih izdelkov ali storitev. Šele drugačno razumevanje marketinga v 

smislu družbene odgovornosti lahko vnese normativno in celostno razumevanje družbene 

odgovornosti kot usmeritve podjetja. Jančič (2004) izpostavlja koncept celostnega marketinga 

in ga definira kot proces vzpostavitve marketinškega odnosa podjetja z njegovim notranjim 

okoljem, relevantnimi deležniki in družbenim ter naravnim okoljem. Sweeney (1972) še 

navaja, da družbena odgovornost ni več nuja, ki je marketingu vsiljena, ampak je neločljivi 

del marketinga, zato lahko na družbeno odgovornost podjetja gledamo kot na dimenzijo 

marketinške filozofije oz. dimenzijo marketinga kot družbenega procesa. Pri tem ne gre za 

vprašanje tehnik in družbeno odgovornih prijemov s strani podjetja, temveč gre za vprašanje 

sodelovanja v procesu marketinga.  

 

Še nedolgo nazaj so vodilni v podjetjih družbeno odgovornost razumeli predvsem kot 

nadležno zavezo, danes v njen vidijo številne (poslovne) priložnosti, zaradi česar jo čedalje 

pogosteje povezujejo z različnimi področji in aktivnostmi znotraj podjetij. Pričakovanja o 

družbeno odgovornem ravnanju podjetij v sodobni družbi so čedalje večja, kar pomeni, da 

morajo podjetja pri svojih aktivnostih čedalje bolj upoštevati tudi pritisk javnosti, ki ni več 

zadovoljna le z navidezno čustveno navezo, temveč zahteva dokaze o družbeno odgovornem 

ravnanju podjetja (Golob in Kimavec 2009). Družbena odgovornost znotraj marketinga se v 

praksi najpogosteje uporablja kot marketinška strategija ali kot marketinško orodje, čeprav bi 

z razumevanjem marketinških strokovnjakov kot »premoščevalcev meja med podjetjem in 

raznimi javnostmi in deležniki v okolju«, moral ravno marketing (kot celostni koncept) biti 

tisti, ki bi se ukvarjal z družbeno odgovornostjo podjetij. 

 

Združevanje marketinga in družbene odgovornosti največkrat označujemo z imenom 

»marketing z namenom.«45 Njegovo bistvo temelji na teoriji družbene menjave, s katero 

pridobijo vse vpletene strani, torej profitna in neprofitna organizacije, deležniki in družba. Ko 

gre za enakovredno partnerstvo, ki temelji na viziji dolgoročnega razvoja in vzajemne 

                                                 
45 Ang. Cause Related Marketing (CRM); nekateri slovenski avtorji, ki se ukvarjajo s tem konceptom, 

zanj uporabljajo tudi termin »trženje s hkratno podporo dobrodelnih namenov«. 
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pomoči, ekvivalentni in dolgoročni menjavi, lahko govorimo o družbeno odgovornem 

marketinškem programu, katerega rezultati so širše družbene koristi, ki pripomorejo k 

družbeni blaginji. Golobova in Kimavčeva (2009) navajata, da gre za uspešno prepletanje 

ekonomskih marketinških strategij z »marketingom z namenom« ali »razsvetljenim 

kapitalozmom«, čemur nekateri avtorji pravijo »Marketing s socialno dimenzijo.«  

 

Različni avtorji uporabljajo različne izraze,46 strinjajo se, da je marketing z namenom 

marketinška aktivnost, pri čemer pa se sprašujejo koliko (in ali sploh) je povezana s 

pospeševanjem prodaje, s prostovoljnimi prispevki podjetja, s sponzorstvom, z odnosi z 

javnostmi itd., sama definicija »marketinga z namenom« pa  se posplošuje v dve skupini (prav 

tam): 

1) Marketing z namenom je definiran kot uvedba družbene odgovornosti podjetja v njegove 

marketinške aktivnosti in komunikacije. Pri tem gre ponavadi za strateško sodelovanje z 

neprofitno organizacijo. 

2) Marketing z namenom je definiran kot marketinško orodje, s pomočjo katerega se 

povežeta profitna in neprofitna organizacija, tako da potrošniki pri nakupu izdelka 

profitne organizacije prispevajo določeno vsoto od nakupa tudi v neprofitne namene. 

 

Varadarajan in Menon (1988) menita, da je pri marketingu z namenom po drugi definiciji 

bistveno, da gre za nekakšno povezanost med prostovoljnim dejanjem podjetja in 

razsvetljenim poslovnim interesom, s čimer pridobi tako podjetje kot neprofitna organizacija. 

Neposredna navezava na nakup izdelka ni njegov bistven element, saj priznavata, da veliko 

podjetij marketing z namenom uporablja le taktično (kratkoročno, v svoj interes) ali kvazi 

strateško (kjer je končni cilj le pomoč pri pospeševanju prodaje in je še vedno ključen 

dobiček). Adkins (1999, po Golob in Kimavec 2009, 116) isto definicijo na delu podarjenega 

določenega odstotka od prodaje neprofitnemu delu naveze zavrača in dopolnjuje: »Marketing 

z namenom je koncept povezovanja profitne z neprofitno organizacijo, da obe vpleteni strani 

pridobita. Ker mora biti rezultat povezovanja vzajemna korist, sodelovanje med njima ne 

more biti vezano le na prodajo, temveč tudi to, da lahko vsaka stran drugi ponudi kaj 

vrednega.« Ključni elementi takšnega procesa so partnerstvo, dolgoročnost, poštenost in 

transparentnost potez. 

 

                                                 
46 Angleški izrazi, kot so social marketing, chairty markeing, corporat/strategic philantrophy, social 

investment, responsible marketing, green marketing, enlightend marketing, affinity marketing, public 

purpose marketing, cause branding, sponsorship, …Vsi so izrazi za marketing z namenom, lahko pa se 

samostojni koncepti v okviru družbene odgovornosti med seboj različni in mu kot taki stojijo celo 
nasproti. 
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Slika 9: Cilji marketinga z namenom za profitno organizacijo 

Vir: Golob in Kimovec 2009. 

 

Varadarajan in Menon (1988) sta prepričana, da so prakse marketinga z namenom uspešne, jih 

mora najprej usvojite in posvojiti vodilni menedžment podjetja, nato pa spodbujati vse 

zaposlene, da ga vključijo v svojo organizacijsko kulturo.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

Filozofija raziskovanja bo temeljila na socialnem konstruktivizmu, pri čemer bomo izhajali iz 

kvalitativne paradigme, opredelitve raziskovalnega problema, namena, cilja in izbiri 

kvalitativnih tehnik. Pri raziskovalnem delu bomo uporabili kvalitativno metodo zbiranja in 

analiziranja primarnih in sekundarnih podatkov. Povečanje veljavnosti bomo zagotovili s 

triangulacijo, tako bomo dosegli različne perspektive na isti raziskovalni problem.   

4.1 Metodologija raziskave 

Proces kvalitativne analize podatkov z utemeljitveno analizo47 bomo izvedli na osnovi 

transkripcije zvočnih zapisov polstrukturiranih intervjujev, s čimer prispevamo k zanesljivosti 

raziskave, saj se bomo izognili napačnim zapisom pogovorov. Pred izvedbo intervjujev ne 

bomo preučevali sekundarnih podatkov, dokumentov in informacij o podjetjih, da se bomo 

izognili vsiljevanju naših lastnih referenčnih okvirjev ter našemu morebitnemu vplivanju na 

oblikovanje intervjuvančevih pojasnil ter na odgovore na postavljena vprašanja. V 

obravnavanih podjetjih bomo opravili individualne polstrukturirane intervjuje s tremi 

intervjuvanci (vršni, srednji in operativni menedžment oz. z odgovornimi predstavniki za 

različna področja v podjetju).48 Slednje bo zagotavljajo triangulacijo virov. S 

polstrukturiranim intervjujem bomo intervjuvancu dopustili nekaj fleksibilnosti, kar nam bo 

omogočalo spoznati njegova stališča.   

Vsakemu intervjuvancu bomo postavili štiri temeljna vprašanja, pri čemer so v naprej 

pripravljena tudi podvprašanja, ki služijo kot vodilo za vodenje intervjuja. Poskušali bomo 

dobiti široke in bogate opise razumevanja in videnja intervjuvanca za posameznega področja. 

Pogovore bomo v splošnem zapisali49 v knjižni slovenščini.   

 

V okviru kvalitativne raziskave bomo imeli večji obseg nestrukturiranega besedila in zbranih 

podatkov, ki jih bomo s pomočjo kodiranja uredili v pomensko zaključene celote. Na podlagi 

pomena kod bomo prepoznali širše teme, ki imajo vsebinski pomen za celoten skupek kod, ki 

jih opredeljujejo identificirane teme. Povezali in združili bomo vsebinsko usklajene skupine. 

Na osnovi identifikacije teme in organizirane tematike bomo oblikovali pregled posameznih 

širših tem. Podatke in razlage bomo pripravili v poročilo. 

 

                                                 
47 Pri utemeljitveni analizi bomo iz podatkov izluščili običajne in kontradiktorne teme, vzorce in 
kategorije in jih uporabili kot temelj za interpretacijo.  
48 Intervjuji se bodo snemali, izvedla se bo transkripcija intervjujev, ki jih bomo uporabili za urejanje 

podatkov v pregledne tematske skupine s pomočjo kategoriziranja in kodiranja. Tako oblikovani 
podatki so priloga magistrski nalogi. Tonski posnetki intervjujev in transkripti so namenjeni samo 

avtorici magistrska naloge.  
49 Zapisi intervjujev se hranijo v arhivu avtorice. 
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Pregledali in analizirali bomo tudi sekundarne vire: razpoložljive dostopne dokumente in 

sekundarne podatke (letna poročila, druga poslovna poročila, interni časopisi oz. mediji 

internega komuniciranja, vsebine na spletni strani) ter javno dostopne statistične in finančne 

podatki o podjetju na različnih spletnih portalih (bonitete.si). Na ta način bomo vključili še 

dodatno obliko preverjanja, da bomo lahko bolj objektivni pri interpretiranju ugotovitev. 

 

Pri izvajanju intervjujev v izbranih podjetjih bomo izpostavili pomembnost raziskave in jim 

ponudili povzetek rezultatov, ko bomo v celoti zaključili magistrsko nalogo. Pri izvedbi 

intervjujev bomo spoštovali osnovna etična načela in vključenim zagotovili anonimnost.  

4.2 Opis vzorca 

Raziskavo bomo izvedli na vzorcu šestih podjetij na območju izbrane statistične regije, katera 

bomo izbrali namensko, glede na organizacijsko obliko. Na tak način bomo zagotovili 

heterogenost vzorca, s čimer bomo dosegli različne perspektive na isto raziskovalno vprašanje 

ter tako zagotovili triangulacijo virov. V raziskavo bomo na osnovi organizacijskih oblik 

podjetij vključili tri skupine udeležencev: zadruga (z. o. o.), družba z omejeno odgovornostjo 

(d. o. o.) in delniška družba (d. d.).   

 

Opis vzorca: 

- statistična regija: Savinjska; 

- velikost vzorca: 6 podjetij; 

- organizacijske oblike podjetij: dve (2) z. o. o., dva (2) d. o. o. in dve (2) d. .d; 

- velikost podjetja: eno (1) majhno, tri (3) srednja in dva (2) velika; 

- poreklo kapitala: pet (5) domači kapital50, eno (1) tuji kapital 

- druge pomembne značilnosti: eno (1) podjetje je družinsko; eno (1) podjetje je del 

mednarodne korporacije; eno (1) podjetje je mednarodna korporacija; razlike v 

dejavnostih podjetja: tri (3) so v delovno intenzivni panogi, dve (2) delujeta na področju 

posredništva in prodaje, eno (1) deluje na področju inženiringa; dve (2) podjetji delujeta 

samo na domačem trgu, štiri (4) podjetja so mednarodno tržno usmerjena, od tega pri treh 

(3) predstavlja ustvarjen promet na tujih trgih več kot 90%. 

 

 

 

 

                                                 
50 Domači kapital, vendar so lahko v lastniški strukturi tudi tuji lastniki. 
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Preglednica 1:  Pregled obravnavanih podjetij 

Obravnavano 

podjetje A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Organizacijska 

oblika 
z. o. o. z. o. o. d. o. o. d. o. o. d. d. d. d. 

Leto vpisa 1976 1979 1991 1992 1976 1993 

Dejavnost G 46.110  G 46.110 C 22.290 C 27.510 C 27.510 M 71.129 

Velikost podjetja Srednje Majhno Srednje Veliko Veliko Srednje 

EU velikost podjetja 
50 do 99 

zaposlenih 

20 do 49 

zaposlenih 

50 do 99 

zaposlenih 

nad 1000 

zaposlenih 

nad 1000 

zaposlenih 

150 do 199 

zaposlenih 

Poreklo kapitala Slo  Slo Slo Slo  Slo Slo 

Sektor 11002  11002  11002  11003  11002  11002  

Plačilni indeks za 

januar 2016 

73 Podjetje 

plačuje od 8 

do 15 dni po 

valuti. 

77 Podjetje 

plačuje od 1 

do 7 dni po 

valuti. 

79 Podjetje 

plačuje od 1 

do 7 dni po 

valuti. 

87 Podjetje 

plačuje pred 

valuto 

računa. 

68 Podjetje 

plačuje od 16 

do 30 dni po 

valuti. 

89 Podjetje 

plačuje 

pred valuto 

računa. 

Legenda:  

11002 -  Nacionalne zasebne nefinančne družbe, 11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom 

4.3 Potek raziskave 

V izbranih podjetjih bomo opravili polstrukturirane intervjuje s tremi osebami, ki imajo v 

podjetjih različne položaje, tako glede na področje dela, kakor tudi glede na hierarhično 

lestvico v podjetju. Podjetjem, ki jih bomo vključili v raziskavo, bomo zagotovili anonimno 

obravnavo, zato jih ne bomo poimenovali po nazivu podjetja in imenu ter priimku 

intervjuvanca, ampak jih bomo označili s črkami, ki bodo označevale organizacijsko obliko in 

zaporednimi številkami 1 ali 2, ki bodo označevale konkretno podjetje, posamezen 

intervjuvanec v podjetju pa bo označen z zaporedno številko od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 

najvišja raven in 3 najnižja raven v kadrovski strukturi  podjetja (podjetje A1-1, A1-2, A1-3, 

podjetje A2-1 … A2-3, podjetje B1-1 … B1-3, podjetje B2-1 … B2-2, podjetje C1-1… C1-3, 

podjetje C2-1 … C2-3).51 

Po izvedenih intervjujih bo sledila transkripcija intervjujev. Iz podatkov bomo izluščili teme 

in vzorce, ki jih bomo nadalje uporabili za interpretacijo. Z izsledki analize bomo izvedli 

primerjalno analizo, najprej znotraj istih organizacijskih oblik, nato bomo primerjali še 

podatke med oblikami organizacijskih oblik. Postopek bomo izvedli v naslednjih korakih: 

- identifikacija posameznih dogodkov (urejanje zapiskov, določanje kategorij in tem), 

- razvrščanje kategorij in njihovo povezovanje v konceptualno celoto, 

- analiza dokumentov (letna poročila, domača spletna stran podjetja, baze podatkov, 

objavljeni članki ipd.), 

                                                 
51 Zaradi istega razloga ne bodo navedeni naslovi spletnih strani podjetij na seznamu literature in 

virov, ampak bo navedeno npr. Spletna stran podjetja A1 itd. 
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- analiza podatkov in oblikovanje sklepov.  

Zaključni del naloge bomo izvedli z metodo komparacije. Primerjali bomo teoretična 

izhodišča in rezultate naše raziskave. Na podlagi rezultatov bomo opredelili ključne 

ugotovitve in predstavili odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja oziroma podali 

ugotovitve raziskave ter izrazili mnenja in morebitna priporočila za prakso.  
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

V nadaljevanju poglavja bomo zaradi različnih organizacijskih oblik obravnavanih podjetij 

izdelali vsebinsko analizo za vsako organizacijsko obliko posebej. 

5.1 Analiza podatkov 

Analizo bomo izvedli v treh samostojnih korakih, v katerih bosta vključeni in med seboj 

primerjani po dve podjetji iste organizacijske oblike. V vsakem koraku bomo vsebinsko 

analizo izvedli v štirih vsebinskih sklopih, v katerih bomo obravnavali: 

- razumevanje in pomen koncepta družbene odgovornosti, 

- predstavili področja družbene odgovornosti, 

- opredelili deležnike, 

- pojasnili vidike filantropske odgovornosti. 

 

V sklopu interpretacije podatkov bomo povzeli mnenja in stališča intervjuvancev ter 

predstavili ključne ugotovitve.   

5.1.1 Družbena odgovornost v zadrugah 

V nadaljevanju bomo najprej navedli nekaj osnovnih značilnosti delovanja zadrug in njenih 

posebnosti, da bomo dobljene podatke lažje razumeli in jih nadalje tudi analizirali ter 

interpretirali.  

Zadruge kot posebne vrste organizacij opredeljujejo in urejajo pravni predpisi. Slovenski 

Zakon o zadrugah (ZZad-UPB2, Ur. l. RS, št. 97/2009) opredeljuje zadrugo kot organizacijo 

vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih 

članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju 

in upravljanju članov. Zadruge se razlikujejo od t. i. klasičnih podjetij. Kanjuo-Mrčela (1999) 

zadruge opisuje kot organizacijsko obliko, utemeljeno na kolektivni lastnini nad sredstvi za 

proizvodnjo. Poleg te univerzalne definicije zadrug je med drugimi pogosta tudi ta, ki pravi 

(prav tam): »Kooperativa (zadruga) je samostojno združenje posameznikov, ki so se 

prostovoljno povezali zato, da bi zadovoljili svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge 

potrebe ali težnje. Kooperativa je podjetje, katerega lastniki so člani sami, ki ga demokratično 

vodijo in nadzirajo.« 

Horvat  (2013) v članku Zadruge v svetu na pohodu navaja, da je za vse oblike zadrug 

značilno, da skrbijo za ohranitev kapitalskih deležev v zadrugi, za investicije in razvoj pa se 

odločajo na strokovnih podlagah v pristojnih organih in na skupščinah. Večji del ustvarjenega 

dobička praviloma investirajo v nove razvojne programe. Vsaka izmed zadrug opravlja svoje 

poslanstvo skladno z naravo poslovanja in možnostmi.  
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Večina zadrug v Sloveniji deluje na področju kmetijstva in obrtnih dejavnosti. Najpogosteje 

gre za skupno nabavo reprodukcijskih materialov in skupno prodajo proizvodov. Osnove 

zadrug so bile zastavljene ob njihovem nastanku v drugačnih družbenih pogojih in 

okoliščinah kot so današnji. Slovenske zadružne oblike so nastajale sočasno z nastajanjem 

prvih zadrug po svetu in so prav zato nastale v okvirih in v podporo kmetijstvu kot podporni 

mehanizem skupnega načina delovanja. Nekatera mnenja zadrugam pripisujejo posebno 

ranljivost, druga posebno odpornost, dejstva pa kažejo, da so v krizah zadruge nastajale in jih 

prebrodile z manjšimi izgubami delovnih mest kot klasična kapitalska podjetja. 

 

Način organiziranosti zadrug, načini njihovega delovanja in predvsem načini povezovanja 

posameznikov s cilji skupnega delovanja, kakor tudi povezovanje zadrug, zagotavljajo 

njihovo dobro delovanje ter njihovo trajnost, predvsem pa trajnost  in varnost delovnih mest v 

zadrugah (Bajo in Roelants 2015). Razloge za njihovo drugačnost najdemo predvsem v 

njihovih osnovnih principih delovanja in v zadružnih načelih, katere upoštevajo zadruge in 

zadružne banke. Zadruge so v prvi vrsti vezane na človeka in ne na kapitalsko lastnino in iz 

tega izvirajočimi zahtevami po profitu. Medtem ko je zadrugam dobiček sredstvo za 

doseganje boljšega življenja članov in s tem skupnosti, v okviru katere ti živijo, je kapitalskim 

podjetjem končni cilj čim višji profit. Dober razvoj zadrug je torej vezan na donosnost posla, 

ki predstavlja osnovno dejavnost zadruge. 

Kratka predstavitev podjetij in pregled poslovanja od 2010 – 2014 podjetja A1 in A2 

A1: Zadruga se je skozi razvojna obdobja ukvarjala z odkupom živine, mleka, lesa, žit, 

pridelkov poljedelstva, vrtnin, sadja (jabolk), hmelja, medu, ribeza … Danes se ukvarja z 

odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim 

reprodukcijskim materialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo. Trgovinsko dejavnost  

izvajajo v svojih petih kmetijskih trgovinah. Članom zadruge nudijo tudi ostale usluge; 

računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. 

Zadruga je razvila lastno blagovno znamko ED, leta 2014 pa je ustanovila tudi zavod za 

pridelavo in predelavo pečkastega in koščičastega sadja, ki deluje kot socialno podjetje 

(Spletna stran podjetja A1 b. l.). 
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Preglednica 2: Kategorije A1 

Opazovane kategorije A1 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid obračunskega 

obdobja 27.241 12.064 16.650 14.826 16.745 

Povprečno število zaposlencev na 

podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 43,80 43 46 57 61,33 

Dodana vrednost na zaposlenega 27.785,21 22.946,05 22.429,65 22.883,42 22.984,98 

Vir: Bisnode b. l.52 

 

A2: Zadruga se ukvarja z odkupom in prodajo živine in mleka, pridelavo in predelavo hmelja 

ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim reprodukcijskim materialom, 

kmetijskimi stroji in mehanizacijo. V svojih treh kmetijsko preskrbovalnih centrih izvaja 

zadruga tudi trgovinsko dejavnost za ostale kupce.  

Preglednica 3: Kategorije A2 

Opazovane kategorije A2 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid obračunskega 

obdobja 24.730 6.837 8.399 4.514 6.301 

Povprečno število zaposlencev na 

podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 28,21 27,56 27,55 25,47 24,71 

Dodana vrednost na zaposlenega 32.244,35 26.804,10 26.958,91 27.510,91 29.015,99 

Vir: Bisnode b.l. 

5.1.2 Družbena odgovornost - primer z. o. o. 

V tem delu bomo analizirali koncept družbene odgovornosti v dveh kmetijskih zadrugah, pri 

čemer obe zadrugi poslujeta že od poznih 70. let prejšnjega stoletja. Lastniška in 

organizacijska struktura, upravljanje in vodenje ter namen delovanja podjetja se precej 

razlikujejo od siceršnjih podjetij. Prav zaradi tega se primarni podatki, pridobljeni iz 

intervjujev, delno razlikujejo od ostalih dveh obravnavanih organizacijskih oblik. 

Razumevanje in pomen koncepta družbene odgovornosti  

V obeh podjetjih pripisujejo konceptu družbene odgovornosti pomembno vlogo in na samem 

začetku izpostavijo etični vidik družbene odgovornosti v podjetjih oz. vidik etičnega 

upravljanja podjetja. Obstaja prepričanje, da se največ težav na slovenskem gospodarskem 

področju pojavlja predvsem zaradi neodgovornega ravnanja vodstvenih kadrov. »Mislim, da 

                                                 
52 Do podatkov je mogoče dostopati le z geslom. 
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marsikdo na vodilnem mestu čuti premalo odgovornosti. V osnovi bi morala biti pri 

vodstvenem kadru prisotna večja odgovornost, tako za firmo, kot za zaposlene,« izrazi svoje 

stališče intervjuvanec A2-1. Pri obravnavanih podjetjih je torej etični vidik družbene 

odgovornosti pomemben dejavnik, katerega lahko povežemo s teoretičnimi izhodišči, ki 

pravijo, da menedžerjeve osebne vrednote prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju družbene 

odgovornosti v podjetjih ter potrdimo dejstvo, da je lahko družbena odgovornost posledica 

posameznikovih vrednot in njihovih aktivnosti, ki dejansko vplivajo na politiko neke 

organizacije. 

Podjetji sta v glavnem skoncentrirani na zakonske predpise in zagotavljanje minimalnih 

standardov, ki so določeni za področje družbene odgovornosti in v manjši meri vidimo 

prostovoljno izvajanje nekaterih drugih družbeno odgovornih aktivnosti. V obeh primerih je 

opredelitev družbene odgovornosti precej splošna in pomeni vedenje vsakega posameznika v 

družbi, do sočloveka, do organizacije in njegovo skrb za okolje. Pri družbeno odgovornem 

ravnanju mislijo na ustrezno ravnanje v prostoru, v katerem podjetje deluje. To ravnanje se 

tiče tako področja urejenih finančnih in nefinančnih razmerij z vsemi deležniki. »Družbena 

odgovornost pomeni, da čutimo pripadnost podjetju in državi. Družbena odgovornost je  

povezana tudi z varovanjem okolja in pomeni, da kot posameznik in kot podjetje ravnaš 

odgovorno in imaš skrb za to, kaj bomo pustili našim zanamcem,« izrazi svoje videnje A1-2.  

 

Podjetji razumeta vlaganja v družbeno odgovorno delovanje kot naložbo v prihodnost (A1-1): 

»Vse aktivnosti in vložena sredstva, ki jih namenjamo v družbeno odgovornost, smatramo kot 

naložba, saj če ne investiraš in ne vlagaš dovolj sredstev, potem ni prihodnosti. Na področju 

ekoloških proizvodov smo orali ledino in prvi razvili ekološko blagovno znamko ED, sedaj pa 

smo v tem segmentu glavni.« V tem primeru gre sicer za poslovne odločitve, povezane s 

trženjsko politiko podjetja, ki sledi trendom na trgu in zahtevam potrošnikov. Slovenskim 

kupcem pod blagovno znamko ED zagotavljajo domače, kvalitetno in ekološko pridelano 

goveje meso, ki prihaja izključno iz slovenskih kmetij in omogoča popolno sledljivost izvora 

govedine. V danem primeru lahko povezujemo družbeno odgovorno oblikovanje ponudbe in 

skrb za kupce ter investiranje v proizvodne procese in v prodajne kanale tudi kot način 

ustvarjanja konkurenčne prednosti. A1-2 navaja: »Če počneš stvari, ki jih drugi ne počnejo, je 

lahko to naša konkurenčna prednost.« V A1 se  zavedajo, da brez investicij in zadostnega 

vlaganja ne morejo pričakovati razvoja in stabilnosti za prihodnost, zato niso zanemarljiva 

vlaganja na področju izobraževanja zaposlenih, pri čemer A1-1 navaja: »Pri nas težimo k 

temu, da ima vsak zaposleni letno 42 ur izobraževanj za različna področja.«  

 

Na področju certifikatov in standardov podjetji v glavnem sledita predpisanim obveznostim 

ter skladno s predpisi pridobivata ustrezna dovoljenja in skrbita za ohranjanje teh. »V 

pridobivanje dodatnih certifikatov ne vlagamo naporov, niti jih ne nameravamo v prihodnje, 

saj raznim certifikatom za kakovost ne pripisujemo velikega pomena in zagovarjamo stališče, 

da je strokovnost izvajanja našega dela tista oblika družbene odgovornosti, ki je pomembna 
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tako za nas, kot za naše člane in kupce. Vračanje in zadovoljstvo kupcev po našem mnenju to 

tudi potrjuje,« navaja A2-1, med tem ko A1-1 pove: »Imamo vrsto priznanj iz področja 

kakovosti za naše proizvode, kar dokazuje, da delamo na kakovosti, se pravi, da na trg 

dajemo izdelke, ki so vredni, da so na trgu.« A1-3 potrjuje navedbo: »Imamo različne 

certifikate in nagrade, kar nam je v zadovoljstvo, ker na tak način nekako vemo, da delamo 

prav.« Prejeti certifikati in nagrade poleg potrditve pravilno zastavljenega poslovanja 

podjetja, doprinašajo tudi k prepoznavnosti blagovne znamke in ugledu podjetja. 

 

Učinke družbeno odgovornega ravnanja podjetja je zelo težko meriti, obstaja pa prepričanje, 

da zagotovo družbeno odgovorno ravnanje pomembno vpliva na številna področja. V A1 

menijo, da so učinki družbeno odgovornega ravnanja zelo različni, nekateri učinki so vidni 

prej, drugi kasneje; nekateri prinašajo kratkoročne učinke, drugi dolgoročnejše; prav tako so 

lahko ti učinki ekonomskega značaja, drugi ne. »Naše družbeno odgovorno ravnanje se izraža 

v tem, da smo uspešno podjetje, kateremu je na evropskem nivoju uspelo doseči visoko mesto 

med inovativnimi in odgovornimi zadrugami v Evropi, prav tako pa tudi visoko mesto v 

natečaju za slovenski naj agrobiznis podjetja,« opredeljuje vpliv njihovega družbeno 

odgovornega ravnanja sogovornik A1-1. Prav tako podjetje svoj ugled na trgu povezuje z 

dejstvom, da so zrelo in urejeno podjetje, ki deluje konkurenčno na trgu prav zato, ker imajo 

razvito družbeno odgovornost. Z razliko od podjetja A1, pri katerem vidimo, da je tržno 

naravnano podjetje, se podjetje A2 ravna predvsem v skladu s poslanstvom zadruge. A2-2 

zato izraža nekoliko drugačno stališče glede ugleda, pri čemer navaja: »Zadrugo vidimo kot 

del sistema, ki pomaga pri ustvarjanju pogojev za delovanje podjetja in za člane, hkrati pa 

potrjuje svoj obstoj s tem, ko je krog delovanja sklenjen in se člani ter drugi deležniki vedno 

znova vračajo k njim,« ter dodaja, da: »Ugled zadruge ni na prvem mestu. Nam največ pomeni 

to, da je podeželje poseljeno, da se vzdržuje krajina, da ljudje ustvarjajo prihodek in imajo 

možnost preživetja.« Na temelju pridobljenih informacij v obeh podjetjih lahko potrdimo 

teoretični okvir ki pravi, da vsako posamezno podjetje družbene odgovornosti udejanja na 

svoj način, ki je predvsem odvisen od znanja, veščin, virov in interesov drugih udeležencev, 

kakor tudi kulture in drugih običajev, ki veljajo v prostoru, kjer podjetja delujejo. 

Področja družbene odgovornosti 

Na področjih družbene odgovornosti v podjetjih intervjuvanci na vseh nivojih največ 

pozornosti namenjajo skrbi za okolje. V podjetju A1 že sama vizija in koncept zadruge temelji 

na ekologiji in na sonaravnem delovanju. V sklopu skrbi za okolje podjetje izvaja ter načrtuje 

izvajanje različnih praks za prihodnje. V odnosu do okolja podjetje skrbi za razvoj 

proizvodnje in predelave lastnih ekoloških izdelkov (sonaravno sadjarstvo, pridelava 

ekološkega mesa, pripravlja se na trženje ekološke zelenjave lastne predelave in drugih 

ekoloških pridelovalcev, na področju pridelave mleka pa so pobudniki v projektu »seneno 
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mleko«53); vzpostavlja ekološko verigo dostave kmetijskih izdelkov po Sloveniji, s katero 

bodo odpravili logistične probleme in iz ekološkega vidika prispevali k zmanjševanju emisij v 

ozračje. A1-3 navaja: »Ekologija je pri nas na prvem mestu in tudi kupcem svetujemo, da 

zatiranje raznih bolezni izvajajo na okolju prijazen in sprejemljiv način.« Tudi A2-3 podobno 

navaja ravnanja zaposlenih do kupcev: »Kar se okolja tiče, moramo sploh delati na tem, saj 

smo v taki službi, v kateri se moremo odgovorno vesti. Stranke moramo učiti, predvsem pa jim 

moramo mi prvi pokazati našo odgovornost do okolja. Strankam moramo biti vzgled. 

Ekologija nam veliko pomeni, zato se prvenstveno obnašamo kot svetovalci.« V obeh 

podjetjih člane zadruge in druge kmete osveščajo in spodbujajo za ekološko kmetovanje, pri 

čemer A2-1 izrazi svoje stališče: »… čeprav tukaj težje dosegamo uspehe in rezultate, ker smo 

na eni strani Slovenci premalo ozaveščeni in na drugi strani premalo finančno sposobni ali 

pripravljeni plačati ceno za ekološke proizvode, ki imajo največkrat bistveno višjo ceno od 

tistih, ki so kupcem ponujeni v hipermarketih.« Kljub vsemu se zavedajo pomena okoljsko 

pridelane hrane, zato v eko projektu »PB« kmete spodbujajo k paši živine na prostem v 

neokrnjeni naravi. V sklopu okoljskih aktivnosti A2-2 pove, da: »Skrbimo predvsem za to, da 

narave ne izkoriščamo, ampak jo ohranjamo takšno, kot smo jo dobili od prednikov.« V 

podjetju A1 kot primer dobre prakse na področju varovanja okolja in ravnanja z odpadki 

predstavijo družbeno odgovoren projekt zbiranja odpadkov za širšo okolico: »Organizirali 

smo zbiranje odpadnih folij od baliranja, ne samo za člane zadruge in kupce, kdorkoli jih 

lahko prinese, saj želimo, da se okolje čim manj obremenjuje s tovrstnimi odpadki. Vsak, ki 

prinese odpadne folije ga nagradimo z zabojem jabolk,« pove A1-3. Skrb za odpadno 

embalažo poteka tudi na področju z dobavitelji, s katerimi se dogovarjajo, da bi v prihodnje 

čim bolj zmanjšali odpadno transportno embalažo in uvedli že reciklirane materiale oz. 

materiale, ki se jih lahko reciklira.  

Na področju skrbi za človeške vire v podjetju A1-1 izpostavlja dejstvo, da se je v zadnjih dveh 

letih obseg zaposlovanja v zadrugi povečal za okrog 30 %. Do nedavnega je direktor sam 

vodil kadrovske zadeve, sedaj pa v sklopu kadrovanja uvajajo nove pristope. »Da bomo 

povečali odstotek pravilne izbire kadrov, ustrezno uredili profiliranje za posamezna delovna 

mesta, uredili vse delovne procese in na nek način izvedli kadrovsko konsolidacijo, smo najeli 

zunanje strokovnjake,« razkrije načrte A1-1. Z namenom povečanja zadovoljstva zaposlenih, 

njihove pripadnosti podjetju, uspešnega in učinkovitega dela si A1-1 postavlja vprašanje in ob 

enem odgovori na dilemo:  »Kako zaposlenim pomagati, da se bodo vedli na delovnem mestu 

tako, kot od njih pričakujem? Z zaposlenimi bomo opravili razgovore ter tako lahko odkrili 

skrite potenciale posameznikov. Te potenciale bodo lahko zaposleni na svojem delovnem 

mestu udejanjili, kar bo za podjetje predstavljalo dodano vrednost.« Ko v podjetju A2 

govorijo o področjih družbene odgovornosti je vidik skrbi za človeške vire precej preprosto 

zastavljen in tako tudi razumljen, A2-1: »Vedno gledam znotraj podjetja  zaposlene  kot na 

                                                 
53 Standard »Seneno mleko/Seneno meso«© je nov zasebni in prostovoljni standard IKC – Inštituta za 
kontrolo in certifikacijo UM. Izdaja standarda je posledica novih trendov v kmetijstvu in živilstvu in 
predstavlja eno najvišjih dodanih vrednosti v kmetijstvu. 
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sodelavce in ekipo, ki služi svojemu namenu in sledi zagotavljanju normalnega poslovanja.« 

V podjetju se zavedajo, da je pomembno osredotočenje na delo, za katerega je vsak zadolžen 

in ga je treba opraviti.  Pri tem se zaposleni čutijo odgovorne, da to delo opravijo in si tudi 

med seboj pomagajo, da dosežejo pričakovane rezultate. Obe podjetji v odnosu do zaposlenih  

izpolnjujeta vse zakonsko predpisane zahteve na področju zdravja in varstva pri delu (redni 

zdravniški pregledi, varstvo pri delu, HASAP,…), urejenih delovnih pogojev  in plač. A1-2 

pove: »Imamo dobre pogoje dela, zadruga dobro skrbi za nas in čutimo pripadnost podjetju,«  

A2-3 pa navaja: »V trgovini imamo zelo dober odnos, smo predani eden drugemu in si 

pomagamo. Klimo in pogoje na delovnem mestu si ustvarjamo sami. Ustvarili smo si tako, da 

radi prihajamo v službo, imamo prijetne medsebojne odnose, smo dober kolektiv, ki je veder 

ter ima odprt in strokoven odnos do strank. Zaposleni menimo, da smo zaradi tega uspešnejši 

in delujemo v korist podjetja.« V A2 so na področju izobraževanja aktivnosti usmerjene 

predvsem na strokovna izobraževanja, katerih se udeležuje ožji krog zaposlenih, ki so 

specializirani za posamezno področje, naloga teh v nadaljevanju pa je, da poskrbijo za interna 

izobraževanja za ostale sodelavce. Za izobraževanje in usposabljanje za korektno svetovanje v 

zvezi s specifično ponudbo v zadružnih trgovinah običajno poskrbijo dobavitelji sami z 

organiziranimi raznimi predstavitvami in delavnicami.  

 

Skrb za lokalno okolje se v obeh podjetjih odraža skozi aktivnosti ozaveščanja in 

izobraževanja članov zadruge glede usmerjanja v ekološke pridelave in uporabo naravi 

prijaznih gnojil in škropiv ter kupcev v trgovinah s strokovnim svetovanjem. S projektom 

zbiranja odpadkov podjetje A1 vplivajo tudi na ozaveščanje kmetov na področju pravilnega 

ravnanja z odpadki, posredno pa vplivajo k boljšemu izgledu kraja in širše okolice ter s tem 

dosegajo širše družbene učinke v smislu ustvarjanja pozitivnih vtisov ob prihodu turistov v 

dolino (vezano na pomembne turistične točke in destinacije za turiste v Šaleški in Zgornji 

Savinjski dolini). Z aktivnostmi doniranja in podpore lokalnim društvom pripomorejo k boljši 

kvaliteti življenja lokalnega prebivalstva: »Največji delež sredstev namenimo gasilcem  in 

pomagamo raznim društvom. Veliko prispevamo z izdelki, nekaj pa prispevamo tudi finančnih 

sredstev. Na tak način smo pomagali pri nakupu bolnišničnih postelj v bolnišnici T,« navaja 

A1-1. Podjetje A2 se poskuša čim bolj vključevati v lokalno okolje tako, da opazuje potrebe 

lokalne skupnosti in poskuša poiskati čim boljše odgovore nanje ter ponuditi konkretne 

rešitve. Primer takšnega udejanjanja skrbi za lokalno okolje je na območju občine V, kjer so 

pred leti videli, da občina potrebuje dodatne prostorske kapacitete, v katerih bi vzpostavila 

delovanje nujno potrebnih storitev za občane (A2-1): »Občina sama tega ni bila sposobna 

realizirati, zato smo se odločili zgraditi poslovni center, v katerem imamo poleg svoje velike 

kmetijske trgovine in ostalih najemnikov (trgovine, lokali) sedaj še zdravstveno ambulanto in 

otroški vrtec za 70 otrok.« Zelo pomembno vlogo pripisujejo sodelovanju z društvi in 

krajevnimi skupnostmi ter tudi vključevanju v občinsko politiko (A2-2): »Z društvi in 

krajevnimi skupnostmi, kjer delujemo, imamo razvite zelo dobre odnose. Naš predsednik 

aktivno sodeluje z občino V in mislim, da se je v letih, ko je bil občinski svetnik, na področju 
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kmetijstva zelo veliko naredilo.« V obeh primerih lahko sklenemo, da z vključevanjem 

podjetij v lokalno okolje prispevajo h koristim, ki jih takšno družbeno odgovorno ravnanje na 

tem področju prinaša: boljša pozitivna podoba in ugled podjetja v lokalni javnosti in dobri 

odnosi in podpora lokalne skupnosti. 

Opredelitev deležnikov  

V sklopu obravnave deležnikov se kot notranji deležniki opredeljujejo zaposleni v zadrugi in 

člani zadruge. A1-1 navaja: »Za člane zadruge moramo dobro poskrbeti v smislu, da smo za 

njih dober servis, na eni strani na prodajnem in na drugi strani na odkupnem področju. 

Vedno se trudimo za doseganje »win-win« situacije.« Udejanjanje družbene odgovornosti na 

tem področju se izkazuje predvsem v izvajanju osnovnega poslanstva zadruge, to je 

zagotavljanje dobrega servisa in podpore skozi svetovanja in izobraževanja za člane zadruge 

ter oblikovanje ustrezne politike sodelovanja iz vidika odkupnih in prodajnih pogojev. 

Pomemben vidik in ravnanje podjetja v odnosu do deležnikov, to je članov zadruge, se pokaže 

v različnih kriznih situacijah, kot A1-2 navaja: »Sedaj, v mlečni krizi, ko so izredno nizke 

odkupne cene za mleko,  se trudimo in razmišljamo, kako bi kmetom pomagali v tej težki 

situaciji.« Zadruga mora skrbeti za dobre poslovne rezultate, vendar ne v smislu doseganja 

velikih dobičkov. Osnovni namen zadruge je, da se bori za kmete, za vsak cent, tako na 

področju odkupa njihovih tržnih viškov, kot na področju prodaje reprodukcijskih materialov 

za opravljanje njihove dejavnosti, na način, da ves čas za njih ustvarja najboljše kupo-

prodajne pogoje in cene. Kljub temu, da veliko zadrug s svojimi člani in drugimi kmeti želi 

poravnavanje obveznosti urejati z medsebojnimi kompenzacijami, A2-1 temu načinu 

poslovanja jasno nasprotuje: »Jaz tega ne dovolim in zahtevam, da se upoštevajo plačilni 

roki.«  Za dobrobit okolja in kmeta (izhajajoč iz članov zadruge) se v A2 trudijo z 

usmerjanjem v pravilno kmetovanje. Ko so ugotovili, da kmetje ne upoštevajo kolobarjenja, 

da ne sejejo ustreznih semen in ne vključujejo na obdelovalne površine posevkov metuljnic in 

detelje, so v sodelovanju z občinami oblikovali nekatere finančne vzpodbude, (A2-1): »… 

zato smo oblikovali vzpodbude in jih tako »prisilili« v pravilno ravnanje. Trdim, da je bil na 

tem področju dosežen velik uspeh in da so bile vzpodbude učinkovite. To lahko dokazujemo 

tudi s tem, da smo v obdobju krize med letoma 2000 in 2005, ko se je pričelo opuščanje kmetij 

in so se začele površine zaraščati, na našem območju beležili najmanj takšnih površin. Drugje 

je v tem času stalež živine padal, mi pa smo imeli približno 1 % porast.«  Oblikovanje takšnih 

ukrepov v sodelovanju z lokalno skupnostjo in udejanjanje v praksi ocenjuje za zelo družbeno 

pomembno in koristno udejstvovanje podjetja.  

Vključevanje zaposlenih v družbeno odgovorno ravnanje temelji na oblikovanju vrednot, 

raznih izobraževanjih in usposabljanjih posameznikov za strokovno opravljanje delovnih 

obveznosti in udejanjanja filozofije prodaje. Podjetje A2 odnose do zaposlenih skozi način 

vodenja in upravljanja gradi na temeljih zaupanju do zaposlenih, jasno opredeljenimi 

odgovornostmi posameznika in omogočanja samostojnega dela brez posebnega nadzorovanja. 
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»Moj moto pri zaposlenih je, da moramo biti ekipa. Zato vzpodbujam vsakega k odgovornemu 

opravljanju del in nalog in jim poskušam zaupati. Jaz postavljam politiko podjetja in nimam 

časa za nadzorovanje zaposlenih. Oni to vejo in sem vesel, da imam zanesljivo ekipo,« pove 

A2-1 in pojasni, da rezultate redno spremlja in v kolikor se pojavijo kašne težave, se takoj 

vključi v proces razreševanja teh. Zaposleni kot deležniki so v tem podjetju samostojni in 

odgovorni, kar doprinaša k dobremu počutju na delovnem mestu in kvalitetno opravljenemu 

delu.  

 

V skupini zunanjih deležnikov so v obeh zadrugah omenjeni ostali kmetje, ki niso člani 

zadruge, ki pa jih obravnavajo enakovredno kot člane. »Tudi njim so bili ukrepi v omenjenem 

obdobju namenjeni in so dosegali enake rezultate,« pove A2-1. Na področju družbeno 

odgovornega ravnanja z dobavitelji izkazujeta obe podjetji odgovornost z rednim plačevanjem 

obveznosti, kar se odraža v dolgoročnem grajenju lojalnih medsebojnih odnosov. A2-3 

navaja: »Z dobavitelji imamo zelo dobre odnose. Plačniški sistem pri nas je dober in naši 

dobavitelji nas imajo radi.« To smatrajo kot pozitiven učinke ravnanja, saj so si ustvarili 

dobro ime pri dobaviteljih, posredno pa lahko kupcem permanentno zagotavljajo potrebne 

izdelke in ponujajo ustrezno blago, po pravi kvaliteti in pravi ceni. V A1 skupaj z dobavitelji 

udejanjajo družbeno odgovorna ravnanja na področju iskanja skupnih rešitev za odpravljanja 

obremenjenosti okolja z odpadnimi transportnimi embalažami. Pri izbiri dobaviteljev in 

vključevanju njihove ponudbe v prodajane programe zadružnih trgovin se daje nekoliko 

prednosti domačim dobaviteljem, A1-1: »Na področju dobaviteljev dajemo prednost 

domačim. Ni vedno merilo cena, je pa pomemben ugled dobavitelja. Če ugotovimo, da je 

kakšen dobavitelj sporen, se odpovemo sodelovanju z njim.«  

 

V odnosu do kupcev se v obeh podjetjih družbeno odgovorna ravnanja izražajo v filozofiji 

prodaje. »Kupcu je treba najprej svetovati in za tovrstna svetovanja so potrebne izkušnje in 

dolgoletno nabiranje znanj,« opredeli vlogo zaposlenih v kmetijskih trgovinah A2-3. »Naši 

trgovci imajo na priponkah napisano »svetovalec – prodajalec«, pove A1-1 in še doda, da je 

pri njih zaposlenih več, kakor je to sedaj običajno, zato se strankam lahko bolje posvetijo. To 

dejstvo smatrajo tudi kot ene vrste konkurenčno prednost. V odnosu do kupcev poudarjajo 

dve področji: eno je osveščanje in izobraževanje v zvezi z uporabo škropiv in gnojil, na drugi 

strani pa skozi prodajo ekoloških in kakovostnih proizvodov iz lastne proizvodnje vplivati na 

njihovo zdravje in kvaliteto življenja. S proizvodnjo ekološke hrane in s prodajo te v javne 

ustanove (šole in vrtci) v A1 prav tako vpletajo najmlajše v družbeno odgovorne vsebine, saj 

jih po eni strani izobražujejo, po drugi strani pa jim zagotavljajo zdrave prehrambne 

proizvode. Kupcem ekoloških izdelkov lastne blagovne znamke omogočajo informiranje in 

preverjanje izvora oz. porekla izdelkov: »Naše proizvode imamo označene z QR kodami za 

sledljivost blaga. Te omogočajo kupcem, da lahko preverijo, kje je bil njegov izdelek 

proizveden«, pove A1-3. 
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Na osnovi pridobljenih podatkov o vključevanju deležnikov v legitimno in družbeno 

odgovorno ravnanje podjetja lahko potrdimo teoretični okvir, da v podjetjih z vpetostjo v 

skupnost in finančno odgovornostjo ter odgovornostjo v smislu ekološkega delovanja, prinaša 

pozitivne učinke na področju pripravljenosti deležnikov za sodelovanje s podjetji (večja 

sposobnost pritegniti partnerje in kupce; zvestoba potrošnikov; večja lojalnost kadrov in bolj 

zadovoljni ter kompetentni zaposleni).  

Filantropska odgovornost  

Na področju filantropske odgovornosti se podjetja A1 udejstvuje na različne načine. Vse 

aktivnosti sicer izhajajo iz marketinškega področja, vendar oblike izvajanja teh aktivnosti na 

nek način potrjujejo, da gre za prostovoljna ravnanja, ki v glavnem niso povezana z 

oglaševanjem. «Mislim, da teh stvari ne počnemo zaradi reklamiranja, predvsem je naš cilj, 

da pomagamo. To je naša prioriteta, reklama je večkrat le posledica nekaterih aktivnosti. Tak 

primer je bila donacija Pediatrični kliniki Ljubljana,« izrazi svoje mnenje A1-2. Večinoma se 

omenjajo donatorske oblike, sponzorskih aktivnosti v glavnem ne izvajajo. 40 % sredstev 

namenjenih za marketing porabijo za področje donacij, v glavnem humanitarnim ustanovam 

ali drugim neprofitnim organizacijam. Glede na vsebine in skupine prejemnikov donacij 

prevladujejo zdravstvene ustanove (Pediatrična bolnišnica Ljubljana in Bolnišnica T, ter razna 

društva z delovanjem in s poslanstvom na področju zdravljenja bolezni, kot so društvo za 

rakava obolenja, društvo diabetikov, …). Med druge prejemnike donacij se uvrščajo v 

največji meri gasilska društva ter druga lokalna društva. Oblike donacij so različne: finančne 

in prispevki z izdelki. Nekatere aktivnosti doniranja so vezane tudi na poslovni model, kjer z 

v naprej določeno vrednostjo namenjajo sredstva za izbrano aktivnost. Primer je aktivnost, 

kjer se 1 % od prodaje ekološkega mesa nameni pediatrični kliniki. V tem primeru lahko 

govorimo o marketingu z namenom, pri čemer potrošnik pri nakupu izdelka prispeva 

določeno vsoto od nakupa v neprofitne namene. Nadalje je primer, ko podjetje A1 en cent od 

odkupljenega starega kruha (od Žita odkupujejo star kruh in ga porabijo za krmljenje lastne 

živine, prav tako ga z enakim namenom uporabe odprodajajo ostalim kmetom; hkrati pa je to 

humano ravnanje v odnosu do hrane in zagotavljanje neke vrste ponovne rabe) namenijo v 

fond za druge humanitarne namene. «Veliko raje pomagamo kakšni ciljni skupini, kot da se 

poslužujemo suhoparnega oglaševanja. Seveda tudi oglašujemo, vendar smo prepričani, da 

noben cent, ki ga namenimo v humanitarne namene ni izgubljen denar in vsako takšno 

marketinško angažiranje pomeni, da so vložena sredstva padla na plodna tla,« pojasni A1-1 

in še izrazi prepričanje, da se dobro z dobrim vrača in napove, da bodo aktivnosti v taki obliki 

izvajali tudi v prihodnje.  

V podjetju A2 prispevke ali donacije ne razumejo kot oglaševanje ali marketinške aktivnosti, 

niti o teh ne razmišljajo kot o delu družbene odgovornosti. Pri udejstvovanju na teh področjih 

gre bolj za odnos do lokalne skupnosti in njenih društev, ki se na zadrugo obrača s prošnjami 

za prispevke ob raznih dogodkih, ki jih organizirajo. Večinoma se odzovejo z izdelki, ki jih ti 
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vključijo v srečelove in na ta način pridejo do finančnih sredstev, katera jim omogočajo 

nadaljnje delovanje. Imajo načelo, da nobeno društvo ne zavrnejo, saj vedo da vsaka oblika 

pomoč prejemnikom veliko pomeni, ne glede na višino. V nekoliko večji meri podpirajo 

govedorejsko društvo, A2-1: »Najbolj podpiramo društvo govedorejcev, saj so v njem aktivni 

naši člani.« Že iz vidika, da zadruga ni profitna organizacija je razumljivo, da veliko sredstev 

za tovrstna finančna angažiranja nimajo. A2-2 v teh okvirih izpostavi področje pomoči 

kooperantom v primeru raznih nesreč: »Smo izredno solidarni in v primeru, da se pri kakšnem 

kooperantu zgodi nesreča, vedno takoj priskočimo na pomoč. Ne gre za finančno pomoč, 

ampak gre za takojšnjo prisotnost na kraju nesreče in izvajanje v tistem trenutku potrebnih 

aktivnosti.« To obliko pomoči lahko obravnavamo bolj kot solidarnostna pomoč in 

odgovornost do sočloveka.  

 

Filantropska odgovornost v danih primerih potrjuje teoretično opredelitev, ki v sklopu 

Carrollove piramide za tovrstne aktivnosti izhaja iz dejstva, da se od podjetij pričakuje, da 

prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja skupnosti, pri čemer gre za prostovoljne finančne 

in nefinančne donacije.  

 

Med zbiranjem podatkov s pomočjo intervjuja so se izpostavili še nekateri drugi vidiki in 

dejstva, ki jih lahko označimo kot zunanje ovire pri udejanjanju družbeno odgovornega 

ravnanja podjetja in so lahko, če se z njimi podjetje ne zna ali ne zmore spopasti, tudi usodne 

za nadaljnjo poslovanje: 

- plačilna nedisciplina na območju celotne države in na vseh področij lahko ohromi 

delovanje. Odgovornost za takšno situacijo v zadrugi pripisuje pravnemu sistema in 

drugim regulativam države; 

- na nivoju celotne države se zdi, da tako posameznikom, kakor podjetjem in ustanovam, še 

precej manjka družbeno odgovornega ravnanja (kriza vrednot). Gre za dvostranski vidik 

od posameznika navzven in od države do posameznika; 

- glede na dejavnost zadruge in vrsto ponudbe na področju prehrambnih izdelkov, ki 

predvsem temeljijo na ekološki pridelavi, obstajajo problemi oz. ovire pri trženju teh, saj 

so tovrstni izdelki zaradi načina pridelave in predelave precej dražji. Težava nastane pri 

kupcih iz vidika neozaveščenosti tako v zvezi z zdravim načinom prehranjevanja, kakor v 

zvezi s pomanjkanjem zavesti podpiranja domačega gospodarstva in kmetijstva, ali pa iz 

vidika omejenih finančnih zmožnosti, zaradi česar si izdelkov preprosto ne morejo 

privoščiti. Hkrati je potrošniška kultura v Sloveniji v veliki meri podvržena 

nizkocenovnim ponudbam, popustom, ki jih nudijo trgovci, kuponskim oblikam 

pospeševanja prodaje, zaradi česar kupec ni pripravljen plačati višje cene za okoljske in 

ekološko pridelane izdelke. Sicer se opažajo premiki na bolje, vendar zelo majhni in 

(pre)počasi. Bolj bi morali znati podpirati domače okolje in domačega kmeta, sicer se 

bodo zaradi ekonomskega vidika okoljski pridelovalci eko izdelkov prisiljeni vračati h 
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konvencionalni pridelavi in predelavi oz. se posledično iz ekonomskega vidika ekološke 

pridelave tudi kmetje z zadržanostjo lotevajo tovrstnega kmetovanja.    

5.1.3 Družbena odgovornost v družbah z omejeno odgovornostjo 

V tem delu analize bomo obravnavali družbi z omejeno odgovornostjo. Gre za dva različna 

primera, zato nekaj opredelitev: 

Podjetje B1 je družinsko podjetje, pri katerem je potrebno razumeti nekaj pomembnih dejstev: 

družinsko podjetje je po svoji strukturi in medsebojnih odnosih zapletena organizacija, v 

kateri kombinirano delata dva zelo različna sistema. Na eni strani deluje družinski sistem, ki 

temelji na čustvih in družinskih vrednotah, na drugi strani pa racionalen poslovni sistem. 

Definicij za družinsko podjetje je več in težko bi našli definicijo, ki vključuje vse vidike 

specifičnosti družinskega podjetja: vidik lastništva in vodenja podjetja, vidik vpletenosti 

družinskih članov in način prehoda med generacijami. Načeloma bi lahko rekli, da o 

družinskem podjetju govorimo takrat, ko podjetje obvladujejo člani ene same družine. 

Družinski člani naj bi imeli večinski delež v podjetju, prav tako pa obstaja interes, da se 

vodenje in lastništvo prenese na naslednjo generacijo družine (Šnofl 2010). Pri razumevanju 

družinskih podjetij in njihove narave imajo zelo pomembno mesto družinske vrednote. Tudi 

interesi in oblike vodenja družinskih podjetij v veliki meri izhajajo iz njegovih družinskih 

vrednot. 

 

Podjetje B2 je del mednarodne skupine podjetij, katere razvojno in proizvodno mrežo 

sestavlja 42 tovarn v 13 državah. Družba izdeluje visoko kakovostne G aparate, ki jih trži po 

vsem svetu. Skupina, katere del je B2, zaposluje več kot 53.000 ljudi in ustvari letno 11 

milijard evrov prihodka. S tem se uvršča med tri vodilne družbe v svoji panogi, na 

zahodnoevropskem trgu pa prepričljivo vodi (Spletna stran podjetja B2, b. l.). 

Kratka predstavitev podjetij in pregled poslovanja od 2010 – 2014 podjetja B1 in B2 

B1: Podjetje je družinsko in razvojno usmerjeno podjetje s tradicijo, med vodilnimi 

proizvajalci nalivnih peres, rolerjev, črnilnih vložkov ter drugih pisal v Evropi. Poslanstvo 

podjetja je v razvoju in pridobivanju novih tehnologij ter njihovi uporabi pri vsakodnevnem 

reševanju problemov izdelave konkurenčnih, človeku in okolju prijaznih izdelkov iz umetnih 

mas. Njihov razvoj temelji na dobrih poslovnih odnosih, inovativnih idejah, kakovosti in 

fleksibilnosti (Spletna stran podjetja B1 2016).  
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Preglednica 4: Kategorije B1 

Opazovane kategorije B1 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 36.455 183.484 53.850 227.233 166.769 

Povprečno število zaposlencev 

na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 74 73 79 76 79 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 33.853,82 34.923,48 27.456,62 31.026,21 30.540,94 

Vir: Bisnode b. l. 

 

B2: Skupina B2 je v Sloveniji navzoča od leta 1993, ko je prevzela proizvodnjo malih 

gospodinjskih aparatov na motorni pogon, ki so se proizvajali tu že od sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Njihovo preteklo uspešno poslovanje je omogočilo, da danes razvojni in 

proizvodni program podjetja obsega tudi druge aparate za pripravo hrane in napitkov. V 

zadnjem desetletju se je tovarna iz proizvodnega obrata razvila v sodoben center za razvoj in 

proizvodnjo vseh motoričnih malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane ter tehnološko 

zahtevnejših termičnih aparatov za pripravo napitkov z višjo dodano vrednostjo. Vključena je 

v razvojno in produktno mrežo skupine B2 in zanjo veljajo enake smernice in standardi kot za 

vse ostale proizvodne lokacije znotraj skupine. Razvoju in proizvodnji se je leta 2003 

pridružil oddelek prodaje, marketinga in servisa, ki skrbi za trženje in servisiranje malih in 

velikih gospodinjskih aparatov njihovih blagovnih znamk na devetih evropskih trgih: v 

Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Kosovu, 

Albaniji in Bolgariji. Letno tovarna izdela skupno več kot 7 milijonov aparatov. (Spletna stran 

podjetja B2 b. l.). 

Preglednica 5: Kategorije B2 

Opazovane kategorije B2 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 6.196.398 30.902.447 30.171.534 32.234.936 7.358.472 

Povprečno število zaposlencev 

na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 1.066,75 1.068 1.069 1.279 1.215,05 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 36.495,99 71.276,63 71.996,97 64.421,47 42.450,18 

Vir: Bisnode b. l.  

5.1.4 Družbena odgovornost družb z omejeno odgovornostjo 

Obe obravnavani podjetji sta s svojim proizvodnim programom mednarodno naravnani, kar se 

odraža tudi v razumevanju in udejanjanju družbene odgovornosti v podjetjih.  
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Razumevanje in pomen koncepta družbene odgovornosti  

V podjetju B1 poudarjajo, da so družinsko podjetje in da so vse vrednote, ki jih imajo in jih 

gojijo, velikega pomena za zaposlene in njihove družine. »Družbeno odgovorno ravnanje je 

vgrajeno že v kulturo podjetja, dejansko nas tako vzgajajo že ves čas,« pove B1-2. B1-3 

družbeno odgovornost razume kot odgovornost do okolja, sodelavcev, podjetja, v katerem si 

zaposlen, materialov, izdelkov, strojev, … Konceptu družbene odgovornosti pripisujejo velik 

pomen in ga povezujejo s trajnostnim razvojem. Družbeno odgovorno ravnanje podjetja 

opredelijo kot vedenje posameznika in podjetja v korist družbe. »Pomeni, da podjetja 

prostovoljno upoštevajo predpise in sledijo standardom. Ne samo tistim, ki jih zahteva 

okoljevarstvena ali druga zakonodaja, ampak prostovoljno razvija to področje in ustrezno 

izvaja različne ukrepe,« opredeli razumevanje družbene odgovornosti B1-2. V podjetju 

nimajo sprejete lastne definicije družbene odgovornosti, kot ima to podjetje B2, vendar B1-1 

pove: »Nimamo sprejetega svojega koncepta družbene odgovornosti, ampak se trudimo 

obnašati družbeno odgovorno do podjetja, do okolja, do same lokalne skupnosti na način, da 

delujemo v skladu s pričakovanji, zahtevami  in normami družbe.« Družbeno odgovorna 

ravnanja in izvajanje različnih ukrepov se v podjetju odražajo tako v dejanjih posameznika, 

kot tudi v postopkih in procesih delovanja podjetja. Za podjetje B1 lahko zapišemo, da 

koncept družbene odgovornosti razume skladno s Ferrellovo trditvijo, da podjetje 

prostovoljno sledi tistim ciljem in sprejema tiste odločitve ter izvaja tiste aktivnosti, ki so v 

skladu s pričakovanji in vrednotami družbe. 

V podjetju B2 se zavedajo, da je podjetje ali kakršnakoli organizacija vedno vpeta v okolje, v 

katerem deluje, in ima tak ali drugačen vpliv na to okolje. »Vemo, da podjetje kot subjekt sam 

po sebi ne more živeti, zato mora imeti posluh za dogajanje okoli sebe, posebej v okolju, v 

katerem delujejo in v okoljih, od koder prihajajo njihovi zaposleni,« pove B2-1. Svoje 

družbeno odgovorno ravnanje udejanjajo s stalnim dokazovanjem razvitosti procesov, 

razvitostjo produkcijskih procesov, z ustreznimi kadrovskimi procesi, sistemi kakovosti in z 

doseganjem poslovnih rezultatov. Samo družbeno odgovornost povezujejo s trajnostnim 

razvojem, pri čemer B2-1 opredeli »rdečo nit« družbene odgovornosti na način: »Deluj tako, 

da boš zagotovil normalno življenje in delovanje, ne samo za sebe, ampak tudi za naslednje 

generacije.«  

B2-1 pove, da imajo na nivoju koncerna razvito definicijo družbeno odgovornega ravnanja, 

kar poimenujejo kot ustvarjanje dodane vrednosti za družbo. O družbeni odgovornosti 

koncern enkrat letno tudi poroča. Povzemamo objavljeno vsebino definicije družbene 

odgovornosti, ki je dostopna na spletni strani koncerna/podjetja B2: družbeno odgovorno 

ravnanje je opredeljeno kot ravnanje, ki pomeni prispevanje k boljšim delovnim pogojem in 

življenjskih standardov po vsem svetu. V državah, v katerih družba posluje, se koncern sooča 

z raznolikostjo trgov, kultur, navad, gospodarskih in političnih sistemov, … Spoštovanje 

minimalnih okoljskih in socialnih standardov ni le stvar odgovornosti podjetij, s spoštovanjem 
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in upoštevanjem vseh predpisov, zakonov in ukrepov varuje tudi ugled podjetja. Ker družbena 

odgovornost in vsa ravnanja v povezavi z udejanjanjem ukrepov ni samo stvar, ki se odvija za 

zaprtimi vrati podjetja, ima koncern možnost, da s svojim vplivom oblikuje  modele v 

različnih državah. Stabilni trgi so bistvenega pomena za dolgoročni uspeh podjetja. Na 

območjih, kjer ni političnega ravnotežja ter socialne in gospodarske stabilnosti, morajo 

podjetja za doseganje uspeha na takih trgih sama pomagati vzpostaviti takšne pogoje. To 

pomeni vzdrževanje minimalnih okoljskih in socialnih standardov po vsem svetu, pri čemer 

sem spadajo primerne plače, spodbujanje izobraževanja in preprečevanje korupcije. S 

podpisom UN Global Compact in na osnovi CECED kodeksa, je koncern sprejel jasna stališča 

glede usklajevanja globalnih pogojev proizvodnje. Uspeh teh pravil obnašanja, lastnih 

smernic in poslovnega vedenja koncerna je v veliki meri odvisen od nabavne strategije 

koncerna. Gre za odnos do dobaviteljev, dolgoročno sodelovanje z njimi in s tem prizadevanja 

za izboljševanje lokalnih pogojev zaposlovanja in življenjskega standarda. Pomemben del 

koncepta družbene odgovornosti v podjetju B2 predstavlja mednarodni vidik, v katerem je v 

sklopu koncerna prepovedano podjetjem  poslovati s podjetji, ki imajo nepoštene prakse 

(zaposlovanje otrok, različne oblike izkoriščanja,…). Glede na razsežnost definicije in 

globalno delovanje podjetja B2 lahko sklenemo, da v tem primeru obravnavamo podjetje, ki 

do koncepta družbene odgovornosti pristopa načrtno, integrirano in strateško.   

Tudi podjetje B1 je z več kot 99 % proizvodnje prisotno s svojimi izdelki na tujih trgih. V 

sklopu družbene odgovornosti v podjetju dajejo velik poudarek na varnosti in kakovosti 

izdelkov. »Varnost izdelkov je v naši dejavnosti zelo pomembna. Izdelujemo pisala, in smo 

prisotni tudi na področju izdelave pisal za otroke. Nekatera pisala se uvrščajo med igrače, ki 

so podvržene zelo strogim predpisom. Za zagotavljanje ustreznosti in neoporečnosti izdelkov 

smo zato pridobili vse ustrezne mednarodno veljavne certifikate: (TIP, LGA, EAN 71),« pove 

B1-1.  

»Imamo večino certifikatov, ki se nanašajo na ISO standarde na področju kakovosti in 

varovanja okolja. V prejšnjem letu smo prejeli certifikat za izobraževalni menedžment, letos 

pa pričenjamo s pridobitvijo certifikata ISO 50000, ki ureja upravljanje z energijo. Zaenkrat 

ne načrtujejo pridobivanja drugih certifikatov, saj imamo zaradi stalnega nadzora znotraj 

podjetja in koncerna že veliko lastnih ukrepov, ki dobro funkcionirajo ter ji po potrebi 

izboljšujemo,« pove B2-1. Dodatno pridobivanje certifikatov vidijo trenutno zgolj kot 

nepotreben strošek. Morda bodo v prihodnje razmisli o sodelovanju na natečajih Zlata nit in 

Horus ali pa na evropskem nivoju za Top employer na področju zaposlovanja. »Pred leti smo 

se prijavili za najvišje državno priznanje v okviru poslovne odličnosti. Ko smo prišli do nivoja 

srebrnega priznanja, smo se odločili, da na tem področju ne bomo več sodelovali, saj 

zahtevajo vsi potrebni postopki, da prideš do rezultata, preveč vloženega časa, energije in 

sredstev, » pove B2-2. Posebnih koristi od doseženega drugega mesta ne vidijo. Imajo tudi 

številna priznanja in nagrade: okolju prijazno podjetje, kadrovski menedžer leta, nagrada za 

mladega menedžerja, nagrada za najboljšo prakso na področju energije. Tovrstne nagrade 
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pripomorejo k ugledu in prepoznavnosti podjetja. Ves čas prejemajo tudi številne nagrade za 

inovacije. Na tem področju se jim zdi tekmovanje smiselno, saj imajo v podjetju izredno 

dobro bazo, dobre strokovnjake in stalno razvijajo rešitve, ki predstavljajo novitete na trgu. Iz 

tega vidika lahko sklenemo, da podjetje odraža svojo družbeno odgovornost skozi 

inovativnost in nenehnim prepoznavanjem potreb kupcev in drugih deležnikov. 

V B1 ne poročajo o družbeni odgovornosti. Glede merjenja učinkov družbene odgovornosti 

B1-1 izrazi svoje mnenje: »Zelo dobro bi bilo, če bi našli dober koncept za merjenje učinkov 

družbene odgovornosti, predvsem zaradi naše prisotnosti na tujih trgih. Zato bi bilo za nas 

dobro, da bi našli ustrezno orodje in o tem poročali. To bi bil dokaz, da delujemo dolgoročno 

in bi si s tem pri kupcih ustvarili ali povečali zaupanje. S pomočjo merjenja in poročanja bi 

lahko preverjali tudi sami sebe. Poročilo bi bilo koristno za poslovne partnerje in tudi za 

potencialne sodelavce, ki bi se preko tega seznanili o podjetju in o kulturi v podjetju.« 

Merjenje družbene odgovornosti in poročanje o udejanjanju te bi za podjetje predstavljalo 

ključni instrument v procesu transparentnega komuniciranja z deležniki. V danem primeru 

lahko rečemo, da podjetje dobro razume pomen poročanja o družbeno odgovornem ravnanju 

ter ob enem povežemo dejstva s teoretičnim okvirjem, ki poročanje o družbeni odgovornosti 

smatra kot tehniko, ki vključuje sistematično identificiranje, merjenje, spremljanje in 

evalvacijo delovanja organizacije z upoštevanjem njenih družbenih prizadevanj, ciljev in 

programov. 

Merjenje družbeno odgovornih učinkov je v podjetju B2 še v povojih. V podjetju še nimajo 

vzpostavljenega sistema, ki bi pomagal učinke meriti v denarnih enotah. Izvajajo neke vrste 

meritve na področju izobraževanja, in sicer kakšne so koristi izobraževanja oz. kaj bi 

pomenilo, če bi se nekdo ne udeležil izobraževanje. »Posredno ocenjujemo, da so učinki 

pozitivni, predvsem glede na to, da rezultati zaposlenih konstantno rastejo na vseh področjih, 

predvsem tisti rezultati, ki so bili nekaj let nazaj še nizki,« pove B2-1. Poročanje o družbeni 

odgovornosti na korporativni ravni se izvaja enkrat letno, B2-2: »O družbeni odgovornosti 

poročamo v letnem poročilu, v katerem zajamemo posamezne segmente družbeno 

odgovornega ravnanja, predvsem tistih, ki so potrebni iz vidika varstva okolja, porabe 

energije ipd.« Ocenjujemo, da v tem primeru podjetje poroča o družbeni odgovornosti na 

osnovi njihovih temeljnih vrednot, s katerimi želijo seznaniti druga podjetja in svoje 

potrošnike. Poročanje v takem primeru lahko pomeni neke vrste nadzorna funkcija, s pomočjo 

katere preverjajo in zagotavljajo, da je njihovo ravnanje v skladu z zapisanimi vrednotami 

podjetja. 

V obeh podjetjih vlaganja v družbeno odgovorno ravnanje razumejo kot naložbo v 

prihodnost. B1-1 navaja: »Sredstva, ki jih namenjamo za delovanje in razvoj družbeno 

odgovornega ravnanja iz računovodskega stališča opredeljujemo kot strošek, sicer pa vložke 

smatramo kot naložba za prihodnost.« Tudi v prihodnje bo podjetje nadaljevalo z 

udejanjanjem družbeno odgovornih praks, še posebej se usmerja v postavitev trdnih temeljev 
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poslovanja, organizaciji dela in izboljšavah pri izvajanju procesov. Še vedno ostajata 

pomembni področji izobraževanje in skrb za zdravje zaposlenih. Med konkretnimi 

kratkoročnimi cilji podjetja je poiskati partnerja, s katerim bo realiziral napredek na področju 

ravnanja z odpadki (reciklaža plastike). B2-2 o vidiku vlaganj v družbeno odgovorno ravnanje 

pove: »Če govorimo o naložbi na področju zaposlenih, lahko rečemo, da gre za naložbe v 

njihovo zadovoljstvo, motivacijo in pripadnost. Ko govorimo o dolgoročnih naložbah 

govorimo o zadovoljstvu širše skupnosti in če govorimo o naložbah v dobavitelje, pomeni to 

dvig nivoja kakovosti in delovanja podjetja v širšem okolju.«  Investiranje obeh podjetij v 

družbeno odgovornost lahko razumemo kot dolgoročno strategijo preživetja in uspevanja 

podjetij. 

B1-2 glede pozitivnih učinkov družbeno odgovornega ravnanja pove: »Dosledno družbeno 

odgovorno ravnanje podjetju pomaga, da procesi potekajo hitreje, bolje, z manj stroški, z 

manj stresa in na koncu z večjim zadovoljstvom in uspehom vseh. Če se upoštevajo pravila, 

katera imamo v podjetju določena in če se upošteva osebni in poslovni bonton, takšno 

ravnanje pozitivno vpliva na zaposlene, kupce in dobavitelje ter tako omogoča prihodnost za 

zaposlene.«  Prepričani so, da takšno ravnanje v praksi dejansko prinaša pozitivne učinke, saj 

ravno temu med drugim pripisujejo napredek na področju strateških odnosov s kupci. Gre za 

preskok iz njihovega statusa proizvajalec/dobavitelj v status razvojnega partnerja. »Seveda se 

je to zgodilo zaradi inovativnosti, kvalitete in razvoja proizvodnje in proizvodnega progama, 

ampak našteto je med drugim tudi posledica družbeno odgovornega ravnanja podjetja,« pove 

B1-1. B1-2 opiše še en primer, katerega povezuje z dolgoročnim upoštevanjem standardov in 

kvalitete ter učinek pripisuje družbeno odgovornemu ravnanju: »Soočamo se s kupci, ki smo 

jih pred leti izgubili, ker so iskali dobavitelje po kriteriju najnižje cene. Takrat se je večina 

usmerila na kitajski trg. Počasi se kupci vračajo nazaj k nam, saj so ugotovili, da cena ni 

edini faktor, ki ga je treba upoštevati.« Te učinke lahko povežemo z vključevanjem družbene 

odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere se je okrepil strateški položaj podjetja, ki 

je pomembno vplival tudi na konkurenčen položaj na trgu. Konkurenčno prednost po 

teoretskih okvirjih lahko povežemo z diferenciacijo izdelkov in tehnoloških inovacij. Podjetje 

je uspelo ustvariti razliko od drugih tako, da se je zavzelo k trajnosti, razvilo svoj ugled in 

tako pritegnilo okoljsko osveščene kupce. Z iskanjem novih metod in naprednih tehničnih 

rešitev pa dosegajo ekološke standarde in povečujejo učinkovitost.  

Ko govorimo o učinkih in koristih družbeno odgovornega ravnanja B2-2, izpostavi: 

»Zaposleni so naš največji kapital, zato jim pomagamo, da se razvijajo.« Posledično se ne 

spopadajo s fluktuacijo, so odzivni in fleksibilni. Vložena sredstva za ta področja smatrajo kot 

naložbo v zadovoljstvo zaposlenih, v njihovo motivacijo in pripadnost. Zaposleni s svojimi 

sposobnostmi predstavljajo hkrati tudi prednost pred ostalimi podjetji v koncernu. Družbeno 

odgovorno ravnanje zagotovo vpliva tudi na kompetentnost podjetja, B2-1 navaja: »Dejstvo 

je, da če vodstvo koncerna ne bi verjelo v nas,  bi po spremenjeni strategiji ne prenesli treh 

glavnih področij delovanja koncerna ravno na našo lokacijo.« Pozitivni učinki v zvezi s tem 
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so dolgoročna zagotovitev, da bo njihova lokacija še naprej kompetenčni center za koncern in 

se bo lahko tudi razvijala. Za podjetje B2 lahko povzamemo, da njihovo strateško družbeno 

odgovorno ravnanje prinaša koristi v smislu ugleda, lojalnosti, privlačnosti za vlaganje 

kapitala, večje zanimanje s strani iskalcev zaposlitve, hkrati pa s svojim ravnanjem 

zmanjšujejo onesnaževanje okolja in optimizirajo lastne stroške.   

Področja družbene odgovornosti  

Ključni področji družbene odgovornosti v podjetju B1 sta skrb za človeške vire in skrb za 

okolje. Zelo podobno dojemanje in udejanjanje družbene odgovornosti vidimo tudi v podjetju 

B2. 

V odnosu do zaposlenih podjetje B1 izpostavlja inovativnost, ki je bila od nekdaj temeljna 

značilnost podjetja. Prizadevanje vodstva je usmerjeno v to, da postane inovativnost značilna 

kultura vseh zaposlenih. Inovativnost podpira tehnološko in ekonomsko odličnost njihovih 

izdelkov. Z nenehnim usposabljanjem kadrov za razvoj in izdelavo vrhunskih izdelkov 

zagotavljajo ohranjanje kupcev in širitve na novih trgih. »Za razvoj zaposlenih skrbimo z 

različnimi oblikami izobraževanj in usposabljanj. Nastale stroške izobraževanj povezujemo z 

zagotavljanjem napredka in razvoja, prav tako vložene napore v zavedanje zaposlenih o 

pomenu takšnih ravnanj, ki posredno zagotavljajo varna in trajnostna delovna mesta,« pove 

B1-1 ter doda: »Spremembe se ne zgodijo čez noč, še posebej, ko delaš z ljudmi. Če nimaš 

potrpljenja, če nisi vztrajen, lahko zelo hitro obupaš.« Izraz kakovost se ne povezuje zgolj s 

proizvodnjo izdelkov, ampak zajema tudi odnos do zaposlenih, ki vključuje različne 

vzpodbude za dobro počutje na delovnem mestu in njihov razvoj, B1-2: »Pri nas sledimo 

ciljem na področju kakovosti in na področju ravnanja z zaposlenimi. Gre predvsem za dobre 

odnose, varne pogoje dela, možnosti izobraževanja in napredovanja.« V podjetju veliko 

pozornosti posvečajo vrednotam ter medsebojni komunikaciji. Pomemben faktor zadovoljstva 

zaposlenih izpostavi B1-2: »Na delovnem mestu nismo pod pritiskom, zato menim, da so iz 

tega vidika delovna mesta v podjetju zdrava delovna mesta. Lahko razmišljamo s svojo 

glavo.« Vsak predlog za izboljšavo, ki ga prispevajo zaposleni je nagrajen v obliki izplača 

nagrade v simboličnem znesku. Če se izkaže predlog za uporabnega in ga je možno aplicirati 

kot izboljšavo v dejanski proces je avtor potem še dodatno nagrajen. Pomembno obliko 

komunikacije predstavlja interni časopis, katerega soustvarjajo zaposleni. Avtorji člankov v 

časopisu so za vključevanje pri ustvarjanju vsebin nagrajeni. Običajno gredo skupaj na ogled 

kakšne predstave, kar jim predstavlja dodatno motivacijo in priložnost za druženje in 

sprostitev izven delovnega okolja. Skrb za zdravje zaposlenih presega zakonsko določene 

zahteve in ukrepe. »Skrbimo za varnost in zdravje naših zaposlenih. Ne gre zgolj za zakonsko 

določene zahteve, ampak se poslužujemo tudi drugih oblik. To se nam zdi izredno pomembno, 

saj to vpliva na počutje zaposlenih in če so zaposleni zdravi, so inovativni, motivirani, bolj 

uspešni in bolj zadovoljni,« pojasni B1-1. Z namenom zmanjševanja bolniške odsotnosti 
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imajo v podjetju razvit motivacijski pristop, ki se izvaja na dva načina: na mesečnem nivoju, 

kjer je vsak zaposleni, ki ni bil odsoten zaradi bolniške, nagrajen z dodatkom k plači in 

polletni, ko med vsemi, ki v tem obdobju niso bili odsotni zaradi bolniške, izžrebajo 

nagrajenca, ki dobi za nagrado vikend paket za dve osebi.  

Tudi vodstvo in strokovne službe v podjetju B2 se zavedajo, da rezultate ustvarjajo z ljudmi, 

zato skrbi za človeške vire namenjajo veliko pozornosti. Zelo je pomembno, kako so 

zaposleni informirani, kako so vključeni v procese v podjetju, da razumejo delovanje podjetja, 

pomen določenih ravnanj ter da dobro poznajo svojo vlogo. Za čim boljše doseganje 

rezultatov in spremljanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju izvajajo med zaposlenimi vsaki 

dve leti anketiranje, B2-1 pojasni: »Na osnovi rezultatov anketiranja in ugotovitev nato 

pripravimo ustrezne ukrepe, o katerih zaposlene  tudi informiramo in jih vključujemo v nove 

aktivnosti. S pomočjo orodja na intranetu (monitoring tool), kamor beležimo vse ukrepe, 

spremljamo uvajanje in realizacijo teh ukrepov. Dobre prakse zbiramo in jih delimo z 

ostalimi družbami v okviru koncerna.« Na področju komuniciranja z zaposlenimi se usmerjajo 

v informiranje preko internega časopisa ter preko sindikata in sveta delavcev, s katerimi imajo 

razvite zelo dobre odnose in orodja za spremljanje dogajanja in stanja pri zaposlenih. Na 

področju varovanja človekovih pravic in razvijanje poštenega odnosa z zaposlenimi imajo v 

podjetju pooblaščenca za ugotavljanje mobinga. Takšen princip je tudi del »leadership 

principov«, katere imajo v podjetju zapisane in določajo, kako naj vodja udejanja svojo vlogo 

v odnosu do zaposlenih ter kako naj komunicira z njimi. Prav tako imajo dobro razvito 

delovanje na področju varovanja zdravja. Veliko pozornosti namenijo osveščanju o pomenu 

skrbi za lastno zdravje, B2-1 pove: »Organizirano imamo posebno delovno skupino, ki deluje 

v okviru službe za varstvo in zdravje pri delu, katere naloga je, da na letnem nivoju 

pripravljajo aktivnosti za zaposlene.« Izvajajo program »zanesljivi delavec«, pri čemer se po 

postavljenih kriterijih zanesljivemu delavcu omogoči za nagrado in kot vzpodbudo eno 

tedensko dopustniško bivanje z družino. V podjetju so zaradi doseganja konkurenčne pozicije 

in ohranjanje poslovanja bili prisiljeni ustvariti fleksibilne pogoje dela ter se posvetiti iskanju 

rešitev glede odzivnosti na trgu, B2-2 pove: »To nam je uspelo s prilagoditvijo delovnega 

urnika znotraj letnega obdobja glede na sezono (delovno manj intenzivna prva polovica leta 

in delovno zelo intenzivna druga polovica leta). Tak način je postal dobra praksa, zaposleni 

se pomena takih ukrepov zavedajo in so model delovanja tudi sprejeli.« V sklopu ravnanja s 

človeškimi viri se je izpostavila še kolektivna oblika ravnanja, za katero so vzpodbude nastale 

ob preteklih naravnih nesrečah (poplave), v katerih so zaposleni oz. njihovo imetje bili 

ogroženi ali oškodovani. Takrat se je odkril solidarnostni duh med zaposlenimi, njihova 

odgovornost in pripadnost do tistih, ki so se znašli v težavah. »Pred dvema letoma smo 

ustanovili lastno humanitarno fundacijo, v kateri zbiramo sredstva za podobne primere v 

prihodnosti. V fundacijo v dveh letih redno prispeva sredstva že 800 članov (zaposleni v 

podjetju),« ukrep predstavi B2-1.  
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Skrb za zaposlene v obeh primerih vpliva na povečanje zadovoljstva zaposlenih, kar se odraža 

v večji učinkovitosti zaposlenih. Pozitivni učinki so na področju lojalnosti in stalnosti kadrov 

ter kompetentnosti zaposlenih. Skozi zadovoljne zaposlene se veča pozitivna podoba in ugled 

podjetja v lokalnem in tudi širšem okolju.  

V obeh podjetjih skrb za okolje tesno povezujejo s trajnostnim razvojem. V podjetju B1 

zaradi narave proizvodnje in uporabe številnih kemikalij iz ekološkega vidika veliko vlaga v 

razvoj novih tehnologij, ki predstavljajo za okolje prijazne postopke in procese. S tem 

prispevajo tudi h kakovosti življenja zaposlenih ter tudi na lokalno in regionalno okolje. V teh 

okvirih skrb za okolje lahko pripišemo  tudi specifični situaciji, v kateri podjetje kombinira 

svojo konkurenčnost in odgovornost. Pri odnosu do okolja podjetje izvaja ustrezno ravnanje z 

odpadnimi kemikalijami, ima lastno čistilno napravo in zbiralnik vode.  Tudi pri ravnanju z 

ostalimi odpadki poskušajo delovati čim bolj odgovorno, B1-1 o tem: »Za nastale odpadki 

skušamo v največji meri zagotavljati ustrezne pogoje za reciklažo.« Z odgovornim ravnanjem 

in skrbjo za okolje želijo dajati vzgled ožji in širši okolici in se tudi vključujejo v razne 

nacionalne projekte. »Ker imamo v programu tudi lesene izdelke smo se odločili, da iz vidika 

varovanja gozda, pridobimo certifikat PEFC54 za sledljivost lesa,« pove B1-1. Takšno 

ravnanje predstavlja tudi prednost na globalnem trgu, saj se vedno več kupcev zaveda pomena 

ekologije, hkrati pa upoštevanje in izvajanje ekoloških ukrepov zahtevajo določeni kupci. 

»Pomemben del koncepta družbene odgovornosti, kateremu dajemo velik poudarek, je 

varovanje okolja,« pove B2-2, B2-1 pa izpostavi dejstvo: »Skrb za okolje se ne prične na 

proizvodni liniji, ampak že pri samem snovanju izdelka.« To ravnanje dokazuje tudi prejeta 

nagrada za okolju prijazno podjetje (2014), katero je doseglo z rezultati dolgoletnega dela na 

področju varčevanja z energijo in vodo ter trajnostnemu ravnanju z odpadki. V podjetju imajo 

korporativno načelo odgovornosti do okolja in družbe. Gre za varovanje okolja in podnebja na 

vseh ravneh vrednostne verige. Prizadevajo si za učinkovito politiko virov v podjetju, 

logistike in pri izdelkih. Politika se izvaja z optimizacijo porabe energije, vode in količino 

odpadkov na izdelek. V logistiki je glavno področje zmanjševanje emisij, ki nastanejo pri 

transportu (ukrepi so npr. uporaba tovornjakov EURO6 in delovanje po konceptu »milk run«). 

Podjetje ima v svojem asortimanu največji delež energetsko učinkovitih aparatov z oznako 

A+++. Koristi tovrstnih ravnanj podjetja se odražajo v zmanjševanju stroškov energije in v 

konkurečnosti podjetja. 

                                                 
54 Certifikata FSC/PEFC odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana 
celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca. Odjemalcem lesnih 

izdelkov pa potrjujeta, da zaradi njihovega nakupa ni bil posekan varovan gozd, da se ni naredil 

golosek, da so se spoštovale delavske pravice gozdarjev in da se je ohranilo naravno okolje v kar 

najširši obliki. Shemi stremita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani na odgovornem 
gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do 

končnega izdelka.  
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Večji pomen skrbi za lokalno okolje in ravnanja v tej smeri se odraža v podjetju B2, kot v B1. 

Že samo zavedanje, da mora podjetje ali kakršnakoli druga organizacija imeti določen posluh 

za okolico, v kateri deluje in od koder prihajajo zaposleni potrjuje takšno ravnanje. 

Vključujejo se v različna društva in ustanove (šole, zdravstveni domovi), B2-1:  »Podjetje se 

glede na to, kakšno ima politiko, kulturo in vrednote odloča o tem, na katerem področju bo 

sodelovalo,« B2-2 pa pove: »V lokalno okolje se vključujemo na različne načine, med drugim 

podpiramo številne aktivnosti, katere se nebi izvajale, ali pa vsaj ne v taki obliki in obsegu, če 

nebi prispevali.« Namen takega vključevanja je, da omogočajo boljšo kvaliteto življenja v 

ožji in širši okolici. Z lokalno šolo sodelujejo v sklopu »B2 junior počitnice«, B2-1: »To je 

projekt, ki se je zasnoval na osnovi zaznanih potreb in ugotovitev iz ankete med zaposlenimi 

in povezovanjem in pripravljenostjo šole. Gre za organizirano preživljanje časa med letnimi 

počitnicami za otroke nižjih razredov, pri čemer se v izvedbo vključujejo tudi študentje, otroci 

zaposlenih.« Prav tako je pomemben del vključevanja v lokalno okolje (gledano širše) 

sodelovanje s šolami in univerzami, prenos dobrih praks in promocija načina delovanja 

podjetja. Uporabijo vse možne kanale (vlada, gospodarska zbornica, srečanja podjetij, 

sodelovanje na konferencah, izmenjava dobrih praks in oblike sodelovanja za promocijo 

takega ravnanja in vplivanja na uvajanje sprememb, npr. dualni šolski sistem, spremembe v 

delovno pravni zakonodaji, v davčni politiki ipd.). »Tudi to je del delovanja družbeno 

odgovornega podjetja, da poskuša druga podjetja in organizacije s svojim razmišljanjem, 

vrednotami, načinom dela, dobrimi praksami, vzpodbuditi k njihovemu udejanjanju družbeno 

odgovornega ravnanja,« pojasni B2-1. S tovrstnimi aktivnostmi in izvajanji ukrepov si 

podjetje v ožjem in širšem okolju pridobiva naklonjenost in razvija dobre odnose z lokalnimi 

skupnostmi in pomembnimi ustanovami. Čeprav govorimo o skrbi za lokalno okolje, iz 

navedenega lahko povzamemo in potrdimo teoretske okvirje, da podjetja, k želijo delovati 

družbeno odgovorno, morajo poleg zasledovanja lastnih interesov upoštevati tudi interese 

različnih deležnikov in deležniških skupin. V danem primeru lahko potrdimo tudi dejstvo, da 

podjetja lahko skozi udejstvovanja in skrbjo za lokalno okolje (ožje in širše)  vplivajo na 

dejanja, odločitve, politike in prakse deležnikov.  

Opredelitev deležnikov  

Podjetje B1 verjame v sistem osebnih vrednot in osmišljenih vsebin, ki jih vsakodnevno 

aplicira v odnosu do zaposlenih in poslovnih partnerjev. V skupino notranjih deležnikov 

uvrščajo zaposlene, pri čemer se podjetje zaveda, da ti v podjetje pridejo kot odrasle in 

izoblikovane osebnosti, ki se jih (le) delno da prevzgojiti in na novo učiti o zaželenih 

vrednotah. Rezultat ni vedno popolnoma uspešen. Vključevanje zaposlenih v podjetje je trajen 

proces. »Zadovoljstvo zaposlenih je na prvem mestu, saj zadovoljni delavci boljše delajo in 

delujejo tako tudi v ožjem in širšem okolju. Dejstvo je, da popolnega zadovoljstva pri vseh 

zaposlenih ni mogoče doseči, so pa zadovoljni tisti, ki se poistovetijo s podjetjem, vidijo v 

njem svojo prihodnost, so zadovoljni s tem kar delajo in se dobro počutijo v taki družbi. 
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Takšni delavci radi prihajajo v službo, so bolj produktivni, imajo več idej, so bolj inovativni,« 

opredeli vidik zaposlenih B1-1. Na tem gradijo prihodnost podjetja. Iz tega vidika podjetje 

vidi tudi ekonomske učinke, ki so posledica takega ravnanja in delovanja podjetja, in se 

odražajo v večji učinkovitosti ter kakovosti opravljenega dela in  lojalnosti kadra. Načini 

vključevanja zaposlenih v družbeno odgovorne aktivnosti in izvajanje ukrepov so opisani v 

vsebinah o ravnanju s človeškimi viri.  

V podjetju B2 iz vidika odgovornosti do notranjih deležnikov, t. j. zaposlenih,  odgovornost 

usmerjajo v trajnostni pristop zaposlovanja, B2-2: »Zavedamo se, da smo na območju 

delovanja podjetja daleč največji in eden redkih zaposlovalcev, ki so še ostali. Zato se 

usmerjamo dolgoročno, kar pomeni, da se trudimo zagotavljati obratovanje podjetja (in s tem 

ohranjanje delovnih mest),« B2-1 dopolni: »Odgovornost na dolgi rok pomeni, da zadržimo 

tudi v naprej v okviru skupine našo lokacijo, se pravi da še naprej ostane pri nas razvojni 

kompetenčni center z visoko izobraženim kadrom, kakor tudi ohraniti delovno intenziven 

proizvodni del, v katerem izdelujemo določene aparate.«  Pri tem največ pozornosti in 

aktivnosti usmerjajo v optimizacijo stroškov, saj proizvodna cena zaradi delovne in davčne 

zakonodaje v Sloveniji dejansko raste. »Ves čas moramo skrbeti, da ohranjamo stroškovni 

nivo, ki zagotavlja konkurenčnost naše lokacije in smo ves čas oprezni, da nas ne »povozijo« 

konkurenčna podjetja iz skupine na Poljskem ali v Turčiji,« še pripomni B2-1. Na nivoju 

korporacije imajo razvit sistem upravljanja talentov (talent menedžment) za razvoj ključnih 

kadrov. V podjetju B2 v sklopu »talent pool menedžmenta« odkrivajo potenciale med 

zaposlenimi in usposabljajo bodoče vodje. Proces razvoja kadrov zagotavlja identifikacijo in 

razvoj lastnih kadrov, ki bodo sposobni prevzeti položaje z bistveno večjo odgovornostjo. 

Procesi izobraževanja se izvajajo v sklopu internega izobraževalnega modula in treningov za 

razvoj. Podjetje načrtuje tudi vzpostavitev lokalne akademije. 

Podjetji skrbita za motivacijo in razvoj zaposlenih, kar pripomore k njihovi inovativnosti in 

kreativnosti ter s tem k povečanju intelektualnega kapitala. 

V skupino  zunanjih deležnikov podjetji uvrščata kupce, dobavitelje, druge ustanove in 

podjetja.  Družbeno odgovoren vidik do kupcev se v podjetju B1 odraža v aktivnem reševanju 

njihovih problemov in ponujenih rešitvah. To vodi k dobrim dolgoročnim odnosom, zlasti ker 

številni kupci vedno pogosteje iščejo celovite rešitve za svoje potrebe ob upoštevanju drugih 

zahtev. Podjetje kupcem zagotavlja najvišje standarde kvalitete, upoštevanje dobavnih rokov 

ter ostalih zahtev in sklenjenih dogovorov. »Podjetja v tujini preverjajo svoje dobavitelje: 

preverjajo ustreznost kvalitete, ustreznost podjetja in ceno. Pri enem od kupcev smo bili, 

preden so se odločili za nas, dve leti natančno opazovani. Po tem ocenjevalnem obdobju se je 

kupec, znano podjetje s 400 letno tradicijo družinskega podjetništva, odločil za sodelovanje. 

Odločili so se predvsem zaradi kvalitete izdelkov, načina delovanja našega podjetja, ciljev in 

dolgoročno zastavljene usmeritve podjetja ter tudi zato, ker smo družinsko podjetje,« pove 

B1-1 in še doda: »Družbeno odgovorno ravnanje podjetja da kupcu občutek varnosti in 
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dokazuje, da ravnaš v skladu z normami in v dobro družbe.« Skrb za kupce se v podjetju B2 

izvaja na področju kakovosti izdelkov, katerih vpliv na varnost in zdravje kupcev mora biti 

popolnoma usklajen z vsemi regulativami  za varovanje zdravja potrošnikov, kakor tudi 

vplivom uporabe in delovanja aparatov na okolje, B2-1: »Za kupce skrbimo tako, da 

upoštevamo pri naši aparatih predvsem okoljski vidik, da je njihov vpliv na okolje čim 

manjši.«  

V odnosu z dobavitelji v podjetju B1 upoštevajo vse dogovorjene pogoje in skrbijo za redno 

plačevanje obveznosti, saj se zavedajo, da imajo pri takšnem ravnanju boljše pogoje za 

delovanje ter na ta način lahko ohranjajo kakovost. Učinki korektnega poslovanja in 

dolgoročnega partnerstva z dobavitelji se izkazujejo v bolj kakovostni dobavni verigi in tudi v 

zmanjševanju stroškov. B2-2 predstavi njihovo strategijo: »Za dobavitelje velja, da je fokus 

na trendu dolgoročnega sodelovanja in razvoja dobaviteljev, kar pomeni da se ti razvijajo 

skupaj z nami, postanejo naš razvojni partner in prevzemajo tudi večje odgovornosti. Izdelano 

imamo zelo dobro prakso razvoja dobaviteljev, ki smo jo na konferenci, ki jo je organizirala 

Gospodarska zbornica Slovenije, predstavili drugim podjetjem v regiji. V strukturi 

dobaviteljev je veliko slovenskih dobaviteljev, za katere veljajo enaki pogoji kakor za vse 

ostale: izpolnjevanje zahtev glede kakovosti, družbene odgovornost, zahtev glede varovanja 

okolja in delovanje po določenih standardih.«  

 

Kupci in dobavitelji so med zunanjimi deležniki ključni za delovanje in obstoj podjetja, zato 

podjetji v največji meri upoštevata njihove interese, v glavnem so ti ekonomski interesi. Vse 

dejavnosti, ki se izvajajo med podjetjem in deležniki so usmerjene v doseganje 

obojestranskega zadovoljstva in utrjevanja nadaljnjega sodelovanja. 

Filantropska odgovornost  

Na področju filantropske odgovornosti v obeh podjetjih razumeta izvajanje humanitarnih in 

drugih oblik donatorstva bolj kot moralno zavezo, ki izhaja predvsem iz vrednot podjetja, kot 

iz klasičnega marketinškega vidika.  

Za podjetji, ki delujeta skoraj v 99 % na tujih trgih (B1 izdelkov niti ne proizvaja pod lastno 

blagovno znamko), niti nebi bile tovrstne promocijske aktivnosti smiselne. B2-1 v zvezi s tem 

poudari: »Če gre za marketinške aktivnosti, ki so vezane na prodajo, gredo sredstva v celoti iz 

sredstev namenjenih za marketing.« B2-2 pove tudi: »V Sloveniji prodamo le 5 % izdelkov iz 

enodnevne proizvodnje in nam takšne aktivnosti zaradi promocije na trgu ne pomenijo nič. 

Imamo letni budžet sredstev, ki jih namenjamo za sponzorstva in donacije, ki niso v nobeni 

povezavi z marketingom. Ta sredstva so dejansko namensko porabljena iz lonca 

odgovornosti«.  
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V podjetju B1 izvajajo različne aktivnosti in sodelujejo v različnih projektih na področju 

donacij v Sloveniji, udeleženi pa so tudi v humanitarnih projektih v tujini, kljub temu, da tam 

ne poslujejo (primer donacija za gradnjo sirotišnice in šole v Tanzaniji). Načeloma se 

odzovejo na vsako prošnjo za prispevek kateregakoli društva v lokalnem okolju. Običajno so 

prispevki ali v denarni obliki ali v obliki izdelkov. »Podjetje se je priključilo projektu 

Botrstvo, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Polje. Naš namen in cilj je 

pomagati predvsem otrokom,« predstavi smernice B1-1. Stremijo k temu, da bi bila pomoč 

otrokom celostna, od prispevanja denarja ter aktivnega vključevanja v njihovo izobraževanje, 

v trajnostni proces, skozi katerega se otroka pripelje čez osnovno in srednjo šolo na fakulteto, 

do osamosvojitve oz. do takrat, ko lahko prevzame odgovornost za preživetje v svoje roke. 

»Največje zadovoljstvo pri tem je spremljati napredek teh otrok. Zanimanje za sodelovanje v 

projektu Botrstvo smo s svojimi aktivnostmi in z vzgledom vzpodbudili tudi pri naših 

partnerjih, ki so se tako ali drugače vključili,« še pripomni B1-1. Zaposleni takšne aktivnosti 

zelo dobro sprejemajo, imajo sami vzgibe za kakšne aktivnosti in se tudi osebno vključujejo v 

različne oblike pomoči (primer: organizirali so zbiranje oblačil v podjetju, katere so namenili 

humanitarni ustanovi). Znotraj podjetja je prisotna tudi solidarnost, ki se izkaže v primerih 

kakšnih nesreč, v katerih oškodovancu pomaga podjetje B1  po svoji strani, zaposleni pa po 

svoji tako, da zbirajo denar ali druga potrebna sredstva. Omenjeni primeri pričajo o moči in 

pomenu, ki ga ima dober vzgled.  

O aktivnostih na področju donacij in sponzoriranja v podjetju B2 odloča vodstvo podjetja, 

glede na postavljena pravila pa je določeno, na katerem nivoju lahko kdo sprejema posamezne 

odločitve. »Poslužujemo se dveh oblik doniranja, in sicer v obliki denarnih sredstev ali 

izdelkov. Izdelke največkrat namenjamo prosilcem, ki ob različnih priložnostih organizirajo 

dogodke in pripravljajo srečelove (gasilska društva, športna in kulturna društva, druge 

neprofitne organizacije). S prispevanjem izdelkov jim pomagamo pri pridobivanju denarnih 

sredstev, do katerih pridejo v sklopu srečelova. Na lokalnem območju se odzovemo na vse 

prošnje in prispevamo sredstva ali se drugače vključijo v njihovo delovanje,« pove B2-2. 

Običajno se enkrat letno odločijo za večjo obliko donacije. V preteklem letu, ko so izdelali 

milijonti aparat,  ob tej priložnosti donirali dvema humanitarnima ustanovama.  

 

Pri nobenem od teh dveh podjetij ne moremo govoriti dobesedno o pojmu korporativne 

strateške filantropije, katere cilj je povečanje učinka na donatorja in prejemnika, saj glede na 

njihove opisane aktivnosti lahko sklenemo, da v glavnem ne delujejo v tej smeri v okviru 

lastnih interesov, temveč vzgibi temeljijo bolj na občutku moralne dolžnosti.  

5.1.5 Družbena odgovornost delniških družb 

V tem delu analize bomo obravnavali delniški družbi, ki se med seboj razlikujeta predvsem po 

velikosti podjetja, vrsti dejavnosti in obsegu ter načinu delovanja na trgih. 
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Kratka predstavitev podjetij in pregled poslovanja od 2010 – 2014 podjetja C1 in C2 

C1: Je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev aparatov za dom z več kot šestdesetletno 

tradicijo. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi 

gospodinjskimi aparati izboljšujejo kakovost bivanja uporabnikov njihovih izdelkov v 90 

državah sveta. Osredotočajo se na izdelke in storitve za dom, v okviru katerega 

izdelujejo velike in male gospodinjske aparate, aparate za ogrevanje, prezračevanje 

in klimatske naprave, kuhinjsko pohištvo ter storitve oblikovanja. V okviru poslovnega 

področja Portfeljske naložbe so dejavni tudi na področjih ekologije, orodjarstva, industrijske 

opreme, inženiringa, hotelirstva, gostinstva ter trgovine. Mednarodno prodajno mrežo na vseh 

celinah širijo že pol stoletja in  95 odstotkov prihodkov osrednje dejavnosti ustvarijo izven 

Slovenije, v letu 2014  največ v Rusiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Skandinaviji, Srednji in 

Jugovzhodni Evropi ter v ZDA in Avstraliji (Spletna stran podjetja C1 2014). 

Preglednica 6: Kategorije C1 

Opazovane kategorije C1 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 2.925.000 7.288.000 

-

14.093.000 2.705.000 6.334.000 

Povprečno število 

zaposlencev na podlagi 

delovnih ur v obračunskem 

obdobju 4.648,07 4.499 4.417,14 4.169,26 4.121,33 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 30.415,85 28.274,06 30.953,74 31.984,57 33.134,93 

Vir: Bisnode b. l. 

 

C2: Družba C2 je podjetje z dolgoletno tradicijo poslovanja, saj njihove korenine segajo v 

leto 1952. Več kot štiri desetletja so delovali kot projektanti in proizvajalci rudarske in 

transportne opreme ter kot načrtovalci in izvajalci tehnoloških sistemov v različnih 

gospodarskih dejavnostih. Po popolnem prestrukturiranju v letu 1992 so postali sodobno 

inženirsko podjetje, usmerjeno v razvoj in implementacijo znanj/tehnologij na področjih 

energetike in ekologije. Na področju ekologije skupaj s strateškimi partnerji razvija in izvaja 

implementacijo okoljevarstvenih tehnologij na področju varovanja zraka, čiščenja vod in 

ravnanja z odpadki. V sklopu teh treh področij ponujajo rešitve na ključ, ki vključujejo 

monitoring, idejno rešitev, projektiranje, dobavo in montažo ter izvedbo skupaj z 

vzdrževanjem in šolanjem. Na področju energetike že vrsto let izvaja projekte obnove in 

novogradnje na področju termoenergetike, hidroenergetike, daljinske energetike, distribucije 

električne energije in tehnoloških sistemov v industriji. Električna energija, ki je proizvedena 

iz obnovljivih virov energije postaja vse pomembnejša, C2 pa so prisotni kot izvajalci na vseh 

segmentih, s ciljem zagotavljanja zanesljivih, varnih in ekološko sprejemljivih rešitev. 
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Podjetje posluje poleg domačega trga še na trgih jugo vzhodne Evrope (Spletna stran podjetja 

C2 2016).  

Preglednica 7: Kategorije C2 

Opazovane kategorije C2 2010 2011 2012 2013 2014 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 700.035 720.552 969.461 1.013.916 722.418 

Povprečno število 

zaposlencev na podlagi 

delovnih ur v obračunskem 

obdobju 149,95 156 154,32 164,61 177,01 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 39.379,41 39.893,45 42.276,11 37.241,16 50.120,03 

Vir: Bisnode b. l. 

5.1.6 Družbena odgovornost delniških družb 

Obravnavani podjetji se med seboj značilno razlikujeta na področjih in območjih delovanja ter 

velikosti podjetja, zaradi česar so zaznane nekatere razlike med njunim razumevanjem in 

udejanjanjem družbene odgovornosti. 

Razumevanje in pojem koncepta družbene odgovornosti 

Koncept družbene odgovornosti v podjetju C1 je koncipiran s trajnostnim razvojem v 

strategiji ravnanja podjetja v strateških načrtih do leta 2020. Družbena odgovornost je 

definirana skozi tri najpomembnejša področja: odgovornost, podjetništvo in inovativnost. C1-

1 navaja: «Delo na področju družbene odgovornosti je načrtovano in vodeno, določena 

področja pa so zajeta tudi v kazalnikih podjetja, zlasti okoljska vprašanja in vprašanja v zvezi 

z zdravim in varnim delom.« Vsa področja so natančno opredeljena in zajemajo vidike ožje in 

širše okolice, komunikacije z deležniki, procese v nabavni verigi in vseh področjih, ki so 

vezani na zaposlene. Postavljene imajo jasne cilje in definirane poti, po katerih se do njih 

pride. Podjetje svojo družbeno odgovorno ravnanje izraža skozi ravnanja z notranjimi in 

zunanjimi deležniki na način, da jih vključujejo v svoje delovanje. »Svoje lastne definicije 

družbene odgovornosti nismo sprejeli smo pa prepričani, da če je družbeno odgovorno 

ravnanje zajeto na vseh področjih delovanja in skladno s trajnostnim razvojem, ni pomembno, 

kako se takemu odnosu reče, pomembno je, da ga živimo,« pove C1-1. Celotno področje 

družbene odgovornosti upravljajo sami, saj je kritična masa znanja v podjetju zelo visoka, 

zaradi česar se tudi niso nikoli posluževali zunanjih svetovalcev ali strokovnjakov iz tega 

področja, C1-1:»To ocenjujemo kot pravi način, saj če sami pripravljamo strategije in o tem 

govorimo ter pišemo, potem tudi to vsak dan živimo. Postavljene strategije s pomočjo 

zunanjih izvajalcev prepogosto ostajajo samo na papirju in ne zaživijo v realnem svetu.« V 
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primeru podjetja C1 lahko sklenemo, da gre za podjetje, ki je ambiciozno implementiralo 

družbeno odgovornost v svoje poslovanje kot model strateškega upravljanja.  

Tudi v podjetju C2 je koncept družbene odgovornosti sestavni del poslovnih usmeritev. »Naše 

podjetje je zelo specifična družba po svoji notranji kulturi, skozi delovanje v svoji zgodovini,  

pa se je razvijal tudi koncept družbene odgovornosti. Danes smo po kriterijih lastnih 

resursov, poslovnih bonitet in referenc, eden največjih inženiringov na področju energetike in 

ekologije v Sloveniji. Ko govorimo o družbeni odgovornosti moramo poudariti, da smo 

ohranili vse pozitivne pridobitve prejšnjega sistema, vmesnih organizacijskih oblik in vse, kar 

je prinašalo pozitiven duh in poslovno kulturo,« pove C2-1. Z ohranjanjem in nadgrajevanjem 

teh vrednot poskušajo ravnati odgovorno na vseh področjih in zmanjševati negativne učinke 

(večino negativnih učinkov pripisujejo negativnim učinkov iz naslova lastniških politik in 

ravnanj). C2-3 koncept družbene odgovornosti podjetja opredeli kot: » … odgovornost 

podjetja do družbe in do okolja, v katerem podjetje posluje in do okolja, v katerem izvaja 

projekte. Družbena odgovornost se odraža v odnosu do zaposlenih, njihovih družinskih 

članov, lokalnega okolja, delovanju v skladu z zakonodajo in da se prostovoljno zavezuje k 

ravnanjem, ki jih določajo standardi poslovanja na področju kakovosti in ekologije. Iz 

ekološkega vidika pomeni, da delujemo na vseh področjih tako, da se zmanjšujejo negativni 

vplivi na okolje.«  Družbeno odgovorno ravnanje je zaradi svoje pomembnosti opredeljeno v 

vseh pomembnih dokumentih podjetja, strategiji in vrednotah podjetja. Koncept je usklajen s 

poslovnikom vodenja in certifikati s področja kakovosti, ravnanja z okoljem in zaposlenih.  

Najvišje vodstvo pripravlja in sprejema strategijo in skladno s poslovnimi načrti tudi izvaja 

družbeno odgovornost.  

 

V podjetju C1 o družbeni odgovornosti poročajo v letnih poročilih, odločili pa so se tudi za 

poročila o trajnostnem razvoju, pripravljena po mednarodnih standardih. Zadnje poročilo iz 

leta 201355 je javno dostopno na spletni strani podjetja C1. V poročilu je trajnostni razvoj 

opredeljen kot dosledno spoštovanje temeljnih načel družbene odgovornosti, kjer natančneje 

opredelijo področja (a) do zaposlenih kot pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih ter 

spoštovanje temeljnih človekovih pravic, (b) do uporabnikov kot etično in pošteno 

poslovanje, (c) do okolja kot odgovorno ravnanje z okoljem in (d) sponzorstva kot odgovoren 

odnos do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja. Podjetje ima sprejet kodeks 

družbene odgovornosti, ki je sestavni del kodeksa združenja CECED, evropskega združenja 

proizvajalcev gospodinjske opreme, C1-1: »Ta kodeks je zelo pomemben, ker tako vsi 

proizvajalci v EU pristopamo na enoten način. Za urejenost določenih področij delovanja 

imamo razvite različne sisteme, ki so urejeni na osnovi različnih standardov. Sistem ravnanja 

z okoljem imamo urejen po ISO 14001, hkrati pa smo bili prvo slovensko podjetje, ki se je 

                                                 
55 Zadnje trajnostno poročilo je v času raziskave še v lektoriranju, zato smo pri analizi uporabili 
poročilo iz leta 2013. 
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registriralo v evropski sistem EMAS.«  EMAS56 izvira iz evropske direktive, ki zahteva višji 

nivo ravnanja z okoljem, kot je to po ISO 14001. Na mednarodni konferenci EMAS – 20 let 

elitnega ravnanja z okoljem v Frankfurtu je C1 prejelo priznanje, ker se je leta 2004 kot prvo 

podjetje v Sloveniji vpisalo v register. Za področje kakovosti ima podjetje certifikat ISO 

9001. Prostovoljno so  uvajali tudi druge standarde, kot je na primer za zdravje in varstvo pri 

delu, OHSAS 18001.  «Certifikati so pomembno orodje za naše poslovanje, saj so v postopkih 

pridobivanja pozitivno vplivali na vzpostavitev notranjega sistema, ki nas sedaj sili, da 

čedalje bolje poslujemo,« pove C1-2 Končni kupci sicer večinoma certifikatov ne prepoznajo 

in jim ne pripisujejo pomena, so pa njihove banke, kreditodajalci in del lastnikov pozorni na 

ISO 14001, EMAS in OHSAS 18001. »S pomočjo teh standardov tudi lažje dokazujemo 

ustreznost delovanja, ko nas preverjajo različni preveritelji in pripravljajo presoje, pa tudi v 

primerih inšpekcijskih pregledov in monitoringov,« doda C1-2 Na eni strani certifikati 

predstavljajo tudi konkurenčno prednost. Iz tega vidika je pomembno zato, ker je podjetje 

vpeto v mednarodne trge, ki od podjetja zahteva izvajanje določenih ukrepov in upoštevanje 

standardov. Primer izpred več let nazaj, ko je podjetje v proizvodnji še uporabljalo ekološko 

sporna hladilna in potisna sredstva (freon) in jih je po lastni presoji in z določenimi cilji 

zamenjalo z alternativnimi rešitvami, še preden je v veljavo stopila zakonodaja, ki je nato 

omejevala ali celo prepovedovala uporabo tega, C1-2: » Na tem področju smo bili prvi v 

Evropi, ki so tako ukrepali, predvsem zaradi vodstva in ljudi, ki so se zavedali med drugim 

tudi ekonomskega interesa na drugih trgih, ki ga bomo lahko dosegli, če bomo pravočasno 

ukrepali in stvari sami prej ustrezno regulirali.« Na drugi strani tudi kupci marsikdaj 

zahtevajo od podjetja poslovanje po določenih standardih. Takšen primer je ruska veja Ikee, 

ki posluje samo z družbeno odgovornimi podjetji, zato je v podjetje poslala ruske presojevalce 

z namenom, da so preverjali delovanje podjetja na kadrovskem področju, področju varovanja 

okolja in varstva pri delu. V tem primeru se je izkazalo, da je postopek preverbe potekal 

bistveno lažje, ker je podjetje s standardiziranimi ukrepi in certifikati lahko dokazovalo 

ustreznost poslovanja glede na njihove zahteve. V primeru podjetja C1 lahko vidimo, da 

vključevanje družbene odgovornosti v poslovno prakso deloma poteka tudi s pomočjo 

pridobivana certifikatov in upoštevanjem standardov. Poročanje o družbeni odgovornosti pa 

lahko razumemo kot integralni del procesa strateškega menedžmenta, ki s tehniko poročanja 

lahko izboljša družbeno delovanje organizacije in povečuje kredibilnost poslovanja v očeh 

javnosti. Predvsem pa je poročanje pomemben instrument v procesu komunikacije z deležniki 

in ključno orodje na področju odnosov z javnostmi.  

 

Podjetje C2 o družbeni odgovornosti posebej ne poroča, se pa v letnem poročilu nameni del 

vsebine tudi temu, posebej v delu, kjer se komentirajo izdatki poslovanja. Pred leti so 

                                                 
56 EMAS je prostovoljno orodje za upravljanje z okoljem, ki ga je razvila Evropska komisija. 

Organizacije ga uporabljajo za povečanje učinkovitosti, varčevanja z energijo, zmanjševanje vplivov 
na okolje, zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in poročanje zainteresiranim stranem. Zajema vse 
gospodarske in storitvene sektorje in ga uporabljajo po vsem svetu. Gre za nadgradnjo sistema 

ravnanja z okoljem po ISO 14001. 
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sodelovali v evropskem modelu poslovne odličnosti, v katerem je izpostavljen tudi vidik 

družbene odgovornosti. Na osnovi te izkušnje so si sami ustvarili določene mehanizme za 

interno uporabo.  V podjetju C2 je uvajanje in vzdrževanje standardov največkrat tudi pogoj 

za njihovo delovanje. Brez certifikatov iz skupin ISO 14000, 16000 in 18000 podjetje ne 

more delovati, saj glede na to, da večino poslov pridobivajo na javnih razpisih, in razpisni 

pogoji v večini zahtevajo poslovanje kandidatov po določenih standardih, morajo konstantno 

ohranjati te certifikate. Ob enem menijo, da se na osnovi vzdrževanja in pridobivanja 

določenih certifikatov podjetje tudi razvija.  

 

Generalno gledano je učinke družbeno odgovornega ravnanja težko ovrednoti. Z merljivimi 

kazalniki družbene odgovornosti se v podjetju C1 še niso srečali. Na področju okolja, 

energentov in odpadkov na nek način lahko merijo učinke, tudi na področju varnega in 

zdravega dela lahko merijo s številom nezgod in izostankov na delu zaradi bolniške. »Na 

zadnjem svetu delavcev je bilo ugotovljeno, da se je v zadnjih petih letih prepolovilo število 

nezgod na delu. To pomeni, da je ob velikem vlaganju v usposabljanja, izobraževanja in 

komuniciranje z zaposlenimi, to ene vrste merljiv kazalec,« predstavi opažanja C1-1. Pri 

družbeno odgovornem ravnanju za koristi, ki iz tega ravnanja izhajajo, smatrajo, da na nek 

način ne morejo govoriti o koristih, gledano splošno, saj menijo, da če tak način ravnanja ni 

del delovanja podjetja, potem pravzaprav sploh nebi obstajali, C1-1: »Trg, nasičen s proizvodi 

široke potrošnje in samo potrošništvo kot tako, ni več dovzetno za propagiranje posameznih 

segmentov družbene odgovornosti, ampak morajo sami uporabniki prepoznati takšno 

delovanje podjetja.» Po drugi strani velja prepričanje, da se neka korist od družbeno 

odgovornega ravnanja ne vidi na kratek rok. To prepričanje lahko povežemo s teoretskim 

okvirjem, ki pravi, da so pričakovanja o družbeno odgovornem ravnanju podjetij v sodobni 

družbi čedalje večja, kar posledično vodi podjetja v to, da upoštevajo pritisk javnosti, ki ni 

več zadovoljna le z navidezno odgovornostjo, temveč zahteva dokaze o družbeno 

odgovornem ravnanju. C1-2 predstavi svoj pogled: »Podjetje, ki je družbeno odgovorno, 

postane zelo vpeto v svoje okolje in je pomemben del tega okolja, in s pravilnim odnosom 

lahko pridobi lokalna skupnost in širša skupnost zaupanje v podjetje ter verjamejo v 

verodostojno ravnanje podjetja. V takih primerih se morebitne težave s skupnostjo bistveno 

lažje rešujejo. Nasproten primer, ki dokazuje pomembnost takšnega ravnanja in, ki kaže 

pozitivne učinke takega ravnanja, je primer Lafarge, kjer so morali ravno zaradi nezaupanja 

lokalne skupnosti in pomanjkanja verodostojnosti podjetja v lokalnem okolju, zapreti 

proizvodnjo, kljub temu, da je v končni fazi zaradi tega ostalo brez zaposlitve okrog tristo 

ljudi.« 

 

«Prepričani smo, da celoten ugled, ki ga ustvari blagovna znamka C1 vpliva, kako je podjetje 

prepoznavno,« izrazi prepričanje C1-1. Na to vplivajo med drugim okoljski podatki,  

prepoznavnost aparatov preko energetskih nalepk (A+, A++, A+++), ki so  za ozaveščene in 

informirane kupce izrednega pomena. Naloga marketinga je, da kupce nagovarja s točnimi in 
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verodostojnimi podatki, rezultat pravilne komunikacije pa je to, da je bila blagovna znamka 

C1 že večkrat prepoznana kot najboljša blagovna znamka, tudi na trgih bivše Jugoslavije. C1-

2: »Menimo, da se z družbeno odgovornostjo gradi ugled podjetja v lokalni skupnosti, med 

zaposlenimi in širše. Usmerjenost navzven, brez urejenih notranjih zadev, ne prinaša takšnih 

rezultatov in učinkov. Ugled je potrebno graditi na vseh nivojih, pri čemer se to smatra kot 

dolgotrajen proces. Tako pridobljen ugled doprinaša tudi k ekonomskim uspehom, gradi se 

blagovna znamka in definira cenovni razred izdelka.« 

 

Tudi v podjetju C2 menijo, da družbeno odgovorno ravnanje vpliva na ugled podjetja, C2-1: 

»Podjetje kot blagovna znamka je prepoznavna, predvsem v smislu zaupanja do podjetja, kar 

se izkazuje z dobrimi poslovnimi odnosih s podizvajalci in dobavitelji. Pri gradnji blagovne 

znamke je vplivalo družbeno odgovorno ravnanje, saj če je podjetje odgovorno in se tako tudi 

obnaša do okolja in vseh deležnikov, če spoštuje zakonodajo, predpise in se drži dogovorov in 

vseh načel, vrednost znamke raste.« C2-3 navaja, da dolgoročno lahko družbeno odgovorno 

ravnanje prinaša tudi ekonomske učinke iz vidika ustvarjenega zaupanja in pridobljenih 

referenc, ki nadalje odpirajo vrata na druge trge, kjer želijo v prihodnje tudi razširiti svoje 

poslovanje ter doda: »Dejstvo je, da je to dolgotrajen proces, ki z vsako pravilno potezo 

pridobiva na pomenu in učinkih.« 

 

Sredstva in investicije, vložena v družbeno odgovorno delovanje podjetja, so smatrane kot 

naložba v prihodnost podjetja, v gradnjo ugleda podjetja in gradnjo blagovne znamke, C1-2 

»Obseg vloženih sredstev je odvisen od uspešnosti podjetja in se prilagaja temu, kakšna je 

družbena klima, ali je recesija ali je gospodarska rast.«   

 

»Vse napore, ki jih vlagamo v področje družbeno odgovornega ravnanja smatramo absolutno 

kot naložbo, saj stremimo k dolgoročnemu razvoju podjetja. Stroške je potrebno obvladovati, 

ampak naš cilj je, da okrepimo tista področja, ki prinašajo podjetju koristi in prednosti,« 

pove C2-1. Pri družbeno odgovornem ravnanju in vplivu takega ravnanja na konkurenčno 

prednost v glavnem ne vidijo pozitivne povezave, C2-1: »Zelo težko bi rekli, da družbeno 

odgovorno ravnanje vpliva na konkurenčno prednost. Teoretično naj bi bilo tako, vendar pri 

pridobivanju poslov, posebej na področju javnih razpisov, ne vidimo nobene prednosti ali 

vplivov takšnega ravnanja pri končni izbiri izvajalca.« Razlogi so povezani s tem, da podjetje 

velik del poslov pridobi kot najcenejši ponudnik, največkrat v trdem konkurenčnem boju, 

preko javnih naročil. Na tem področju nobeno družbeno odgovorno ravnanje, razen 

pridobljeni zahtevani certifikati, ne pomaga. »Veliko je podjetij, ki niso družbeno odgovorna, 

in so uspešnejša pri pridobivanju poslov, posebej ko govorimo o področju javnih razpisov, 

kjer je glavno merilo najnižja cena. To področje bi bilo smiselno drugače urediti in zakonsko 

na novo določiti kriterije in merila, ki bi bili namesto najnižje cene kot glavni faktor izbire 

izvajalca. Z uvedenimi spremembami na tem področju bi se lahko omogočala večja 

konkurenčnost med prijavitelji ter nenazadnje zagotovila večja kvaliteta izvedenih projektov, 
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brez posrednih težav in finančnih posledic, ki se običajno pojavljajo. Pozitiven vpliv družbeno 

odgovornega dela  ima v tem primeru samo država, v smislu pobranih davkov do te mere, da 

se ji omogoča  funkcioniranje. Dobre bonitete, kvaliteta dela in korektno poslovanje pa se na 

tem delu ne ceni,« poda svoje mnenje C2-2.  

Področja družbene odgovornosti  

Skrb za zaposlene v obeh podjetjih pokriva področja izobraževanja, spodbujanje inovativnega 

okolja, zdravje in varnost, komuniciranje in kultura ter vpetost v mednarodno okolje.57 

Področje izobraževanja v C1 temelji na konceptu učečega se podjetje, vključevanje 

zaposlenih v razna izobraževanja pa je s poudarkom na vodenju, kakovosti, spremembah 

tehnologij in tujih jezikih. Organizirajo tudi interna izobraževanja, kot so: šola uspešnega 

vodenja za mojstre, poslovodna šola, managerska akademija, v okviru katere šolajo zaposlene 

za ključne vodstvene položaje, in usposabljanje za timsko delo. Še posebej veliko pozornosti 

namenjajo mlajšim perspektivnim sodelavcem. Učinki in koristi takšnega ravnanja so enaki, 

kot smo jih navedli pri podjetju B2. 

 

V podjetju C2 so na področju izobraževanja možnosti odprte za vsakega posameznika, ki 

izrazi željo po usposabljanju in dodatnih znanjih, C2-1: »Dodatno izobraževanje se na željo 

zaposlenega omogoči, če je udeležba na določenem seminarju, konferenci ali delavnici v 

kontekstu delovanja podjetja in stroke.« Tudi sicer podjetje skrbi za redno izobraževanje z 

raznimi oblikami izobraževanj na področju stroke in novitet. Razvojno raziskovalne dosežke 

in bazična znanja prenašajo iz institutov preko lastnega razvoja v industrijske aplikacije, 

znanje pa pridobivajo tudi po modelu dobrih praks in s filozofijo vseučečega se 

podjetja/vseučečega posameznika. Na področju izobraževanja in razvoja bodočih kadrov ima 

podjetje razvito štipendijsko shemo in model vključevanja dijakov in študentov v podjetniško 

okolje, C2-1: »Smo eden redkih štipenditorjev na lokalnem območju, ki strategijo 

štipendiranja izvaja že vrsto let, ne glede na gospodarsko situacijo, v kateri se nahaja. 

Udejanjanje te strategija se pozitivno izraža v tem, da zadnjih deset let nimamo težav z 

ustreznimi kadri, posebej na področju elektro inženirstva in strojnega inženirstva.« Tovrstna 

oblika vlaganja v kadre se jim dolgoročno tudi ekonomsko obrestuje. Tudi iz vidika skrbi za 

človeške vire, kakor tudi iz vidika skrbi za lokalno okolje, je to pomemben dejavnik, saj se 

mladi lahko na ta način srečajo z delovnim okoljem in se vključujejo v delovne procese. 

Lahko bi rekli, da gre tudi za neke vrste vzgojni moment, ki vpliva na razvoj novih kadrov. 

Prav tako niso prekinili s prakso na področju počitniškega dela, in mladim v času letnih 

počitnic omogočijo delovno izkušnjo in plačilo za delo. V tem primeru imajo nekoliko 

prednosti pri sprejemu na počitniško delo otroci, katerih starši so zaposleni v podjetju C2.   

                                                 
57 Ker je C1 veliko mednarodno podjetje, imajo zaposleni možnost razvijati svojo kariero tudi v drugih 
poslovnih enotah v tujini. 
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V podjetju C1 imajo od leta 2002 uveden sistem »I«, to je sistem inovativnih in koristnih 

predlogov, s katerim vzpodbujajo zaposlene k oblikovanju inovativnih idej, ki pripomorejo k 

lažjemu in boljšemu delu. Sistem se je dobro uveljavil in pritegnil veliko zaposlenih. V sklopu 

inovacij se obravnavajo inovacije v paketu, od oddelka za intelektualno lastnino, ki se ukvarja 

s področji inovacij iz vseh področjih delovanja podjetja, ne glede ali gre za razvoj proizvoda 

ali kakšna druga vrsta inovacije, do organiziranih lastnih razvojnih centrov, ki so promotorji 

inovativnih idej in so koncipirani za posamezen proizvod, C1-1: »To področje je predvsem 

pomembno, saj podjetje deluje v zreli panogi, kjer je težko razviti kaj bistveno novega.« 

 

V sklopu različnih aktivnosti se zaposleni v podjetju C1 vključujejo v različne dejavnosti na 

področjih rekreacije (imajo lastno športno društvi) ter kulturnega udejstvovanja (imajo lastno 

kulturno društvo). Organizirana rekreativna dejavnost je zelo pomembna za ozaveščanje 

zaposlenih o zdravem načinu življenja, v sklopu negovanja korporativne kulture pa je 

kulturno društvi nosilec širjenja vrednot. Vsi programi, ki se izvajajo, ohranjajo motivacijo in 

zadovoljstvo zaposlenih in vplivajo na njihovo uspešnost. »Za področje varnega in zdravega 

dela imamo oblikovane številne ukrepe in izvajamo različne aktivnosti. V proizvodnem 

segmentu (delo za trakom) že leta prakticiramo tako imenovani stoječi zajtrk, s katerim 

zaposlenim zagotovimo dodaten jutranji obrok, poleg odmora za malico jim dodatno 

omogočamo še dva krajša odmora, ki ju v zadnjem času zaposleni izkoriščajo za telovadbo,« 

pove C1-1. Telovadbo na delovnem mestu je podjetje pričelo uvajati že pred 10 leti, vendar 

zaposleni takrat tega še niso dojemali kot korist in v taki obliki, kot v zadnjih dveh letih, ko je 

opazen velik napredek pri udejstvovanju zaposlenih, ki so aktivnosti »vzeli za svoje«. C1-2: 

»Iz vidika varstva pri delu in preventive zaposlenim, predvsem tistim z daljšo delovno dobo, 

podjetje omogoča 14-dnevni preventivno/kurativni program v dveh okoliških zdraviliščih.« V 

C1 so imeli preteklo leto »leto varnega in zdravega dela«, ki je temeljilo na aktivnostih za  

promocije zdravja in ozaveščanja pomena zdravja. O tem so v podjetju veliko komunicirali z 

zaposlenimi, organizirali so različne dogodke, predavanja, srečanja in organizirali različne 

aktivnosti na posameznih področjih in programih za zaposlene. O tem so komunicirali tudi s 

širšo javnostjo in o dejavnostih poročali na letni konferenci, ki so jo organizirali. Podprti so 

bili iz strani, za to področje pomembnih, državnih inštitucij in ministrstev.  

 

V podjetju C2 imajo urejeno sistematizacijo dela, na področju zdravja in varstva pri delu 

spoštujejo vsa zakonska določila in izvajajo vse ukrepe, ki jih določa zakonodaja. Skrb za 

človeške vire se izraža zelo podobno kot v podjetju C1. C2-3 predstavi izvajanje aktivnosti: 

»V rokovniku so že leta predvideni termini za tradicionalne dogodke: za zaposlene, njihove 

družinske člane, upokojence in štipendiste vsako leto pripravimo božični dogodek, katerega 

izkoristimo tudi za predstavitev družbe, pregleda poslovanja, predstavitev nadaljnjih ciljev in 

strategije, izberemo naj sodelavko, naj sodelavca, naj projekt in naj razvojni projekt. 

Organiziramo družinski dan, tradicionalni pohod na Smrekovec in vsakoletne zabavne igre. 

Vsi ti dogodki so priložnost, da se zaposleni družimo, utrjujemo vezi, izmenjujemo 
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informacije.« Zaradi specifike dejavnosti, tj. projektne narave dela, ki vključuje veliko 

terenskega dela, nekateri zaposleni med seboj komunicirajo večinoma po elektronski pošti in 

po telefonu, zato so jim takšne oblike druženja zelo pomembne. »Dodatne aktivnosti na 

področju promocije zdravja spodbujamo z organiziranimi številnimi športnimi aktivnostmi, ki 

so v glavnem vgrajene v sistem dela in se izvajajo preko lastnega športnega društva. V 

prostorih podjetja imamo poseben prostor za šport in rekreacijo, kjer je fitnes, izvajajo se 

organizirane vadbe individualnega in/ali skupinskega značaja, zumba in nudijo masaže.« 

Zaposleni imajo možnost koriščenja vseh aktivnosti. Stroške v večji meri pokriva podjetje, 

zaposleni prispevajo minimalni delež (zgolj zaradi zavedanja vrednosti). Pred leti so z 

namenom zagotoviti bolj zdravo in udobno delovno mesto, vsem zaposlenim kupili 

ergonomske stole, s čimer prispevajo k urejenemu in zdravemu delovnemu okolju.   

 

C1 skrb za zaposlene na nek način izraža tudi skozi invalidsko podjetje, ki so ga ustanovili že 

leta 1991, in katerega poslanstvo je zaposlovanje in usposabljanje invalidov. Gre za 

vključevanje zaposlenih v procese delovanja podjetja, ki imajo zdravstvene omejitve in se jim 

na tak način omogoča status delovno aktivnega prebivalstva.  

 

Skrb za okolje je v samem vrhu prioritet razvojne strategije podjetja C1. Politika varstva 

okolja zajema celotni ciklus izdelka od faze načrtovanja, izdelave, uporabe in ravnanja po 

izteku življenjske dobe in vključuje vse proizvodnje procese. Skladno z načeli trajnostnega 

razvoja v C1 veliko pozornosti namenjajo varovanju okolja tako, da posodabljajo tehnološke 

procese in opremo, o vseh aktivnostih pa še posebej poročajo letno v okoljskih poročilih. »Pri 

organiziranju notranje logistike, kot sestavnim delom proizvodnje, sledimo specifično 

segmentiranim ciljem. Vsako leto moramo imeti manjšo količino odpadkov in racionalnejšo 

rabo energentov,« pove C1-1. Pri vključevanju zunanjih partnerjev na področju logistike 

imajo oblikovane enake zahteve tudi do njih in pogoji sodelovanja opredeljujejo jasne zahteve 

za čim manjše obremenjevanje okolja. C1-1 pove, da imajo v podjetju lasten železniški tir: 

»…  zato bi si želeli izpeljati več prometa na ta način, vendar temu v prid se ne nagibajo 

trendi in spremembe v  globalnih logističnih poteh, ki gredo v smer ukinjanja velikih 

logističnih centrov.«  Kot družbeno odgovorno podjetje imajo svojo vlogo tudi v 

izobraževanju in osveščanju zaposlenih ter širše javnosti o okoljsko sprejemljivem ravnanju. 

Iz vidika ozaveščanja v širšem okolje je podjetje v sodelovanju z družbo Z58, katere 

                                                 

58 Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS 107/06), določa pravila 

ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nepravilnega 
odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave. Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in 

uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave odpadne opreme. S 

tem namenom so najvidnejši zavezanci za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v 
Sloveniji v juniju 2005 ustanovili družbo. Postala je prva in edina nacionalna ter neprofitna skupna 
shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji. 

 



89 

 

soustanovitelj je tudi podjetje C1, vzpostavilo sistem ravnanja z odpadno električno in 

elektronsko opremo in tako prevzelo odgovornost za njihove izdelke tudi v obdobju, ko niso 

več v uporabi. »Rezultat izobraževanja in osveščanja na tem področju se odraža v skrbi 

zaposlenih do okolja, pri čemer z upoštevanjem manjših ukrepov na naših delovnih mestih 

pripomoremo k udejanjanju okoljske politike podjetja (primeri: ločevanje odpadkov; 

varčevanje z električno energijo na področju osvetlitve prostora; ukinjanje aparatov za vodo 

in prehod na uporabo pitne vode iz pip; vedno večja uporaba elektronskega poslovanja; itd.). 

Na tem področju vidimo še kar veliko rezerv ali možnosti za izboljšave, predvsem na področju 

večkratne uporabe transportne embalaže in embalaže v notranji logistiki ter pri embaliranju 

naših končnih proizvodov z embalažo, ki omogoča nadaljnje recikliranje in ponovno rabo,« 

svoj vidik izrazi C1-3. Zaposleni se zavedajo, da so del okolja, v katerem najprej živijo in 

nato delajo, in je v njihovem interesu, da z lastnim ravnanjem ohranjajo ta okolja v čim boljši 

kondiciji, zase in za naslednike. Odgovorno ravnanje podjetja na vseh področjih, ki se 

dotikajo okoljevarstvenih tem utemeljujejo z okoljskim certifikatom, sprejetim kodeksom in 

uporabo orodja EMAS.  

 

Na področju skrbi za okolje si podjetje C2 prizadeva z izpolnjevanjem zahtev veljavne 

zakonodaje, stalnim izboljševanjem sistema ravnanja z okoljem in preprečevanjem 

onesnaževanja; z nenehnim osveščanjem, izobraževanjem in vključevanjem zaposlenih v 

vsakodnevne aktivnosti, ki se nanašajo na varovanje okolja ter pomembnosti varnosti in 

zdravja; s spremljanjem razvoja tehnologij, trendov, predpisov in skladno s tem usmerjanje 

novih investicij in tehnoloških rešitev; z razpoložljivimi stroji in napravami skozi tehnološke 

procese iskati poti, ki vodijo k zmanjšanju emisij v okolje; z vplivom na dobavitelje in 

povezana podjetja, da upoštevajo in prilagajajo svoje procese skladno s ekološkimi načeli in z 

vključevanjem ekoloških ciljev v razvojno politiko podjetja C2. Cilji kakovosti, sistema 

ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja so določeni na nivoju organizacije in na 

nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. So sestavni del poslovnega 

letnega načrta, zanje zagotavljajo vire, redno  pregledujejo njihovo realizacijo in učinkovitost, 

po potrebi pa jih sprotno usklajujejo. Glede nadaljnjih aktivnosti in načrtih C2-2: 

»Odgovornost do okolja bomo razvijali še naprej, odvisno od smeri razvoja. Na področju 

čiščenja emisjij bodo aktivnosti potekale podobno kot do sedaj, na energetskem področju pa 

bo razvoj potekal v smeri odgovornosti in stabilnosti sistemov.«  

 

Vodstvo podjetja C1 se na lokalnem nivoju trudi gojiti dobre odnose, saj v tem okolju deluje 

že preko 60 let. Skrb za lokalno okolje se odraža v tem, da je podjetje dejansko vpeto v okolje, 

skrbi za ustrezno komunikacijo z okoljem in za ustrezno delovanje v okolju. Vodstvo podjetja 

je pred kratkim na občinskem svetu predstavilo novo strategijo, s katero se podjetje prilagaja 

tržnim trendom. C1-2 pove: »Z ustreznimi oblikami vključevanja podjetja v okolje, 

upoštevanjem okoljevarstvenih ukrepov v zvezi z emisijami v zrak in v vodo, ravnanjem z 

odpadki, obvladovanje hrupa in svetlobnega onesnaževanja in čim manj motečimi vplivi na 
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okolje, s plačevanjem vseh dajatev lokalni skupnosti in državi, s spoštovanjem predpisov ki jih 

nalaga ali lokalna skupnost ali država, se oblikujejo ustrezni odnosi. Veliko je seveda odvisno 

od vodstva podjetja in vodstva v lokalni skupnosti, vendar zgodovina in trenutno stanje 

dokazujeta, da so se oblikovali relativno dobri odnosi.« Na podoben način, s prilagojeno 

kulturo, se podjetje obnaša do lokalnega okolja tudi v tujini, tam, kjer ima svoje proizvodne 

obrate in predstavništva.  

 

V odnosu in skrbjo za lokalno okolje so v podjetju C2 prepričani, da so mehki dejavniki zelo 

pomembni in, C2-1: »… da se je potrebno glede na to, da tradicionalne organizacijske 

strukture ne veljajo več, usmerjati na takšna področja, ki bodo v bodoče čedalje bolj 

pomembna in vključujejo tudi lokalno okolje. Tako se v ožjem in širšem družbenem okolju 

vzpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, slej ko prej pa bo prišla praksa ali poslovna 

filozofija, v kateri se bo vzpostavljal bolj sodelovalen odnos, ki bo vključeval različne 

deležnike, ki imajo različne izkušnje, znanja, interes in željo po sodelovanju (primer takšnih 

oblik so lahko sodelovanje s študenti, štipendisti, praksa, case sudy-i, ...). Na ta način, sistem 

mentorstva je tudi ena taka oblika, podjetja pridejo do novih znanj, aktualnih tehnologij ipd. 

Temu načinu sodelovanja ali filozofiji poslovanja v prihodnosti pripisujemo velik pomen.« V 

lokalnem okolju, kjer podjetje deluje in okoljih, od koder prihajajo zaposleni, ter v okoljih 

kjer podjetje izvaja svoje projekte, podpirajo številne športne, kulturne in druge interesne 

dejavnosti. Praviloma podpirajo tiste, ki so namenjene širšim uporabnikom in, ki jih podpirajo 

tudi tri občine, v katere okolje je podjetje vpeto. Posebej so pozorni do tistih aktivnosti ali 

ustanov, ki nato s svojo dejavnostjo v okolje najširše prispevajo. Tukaj izpostavljajo gasilska 

društva, festival Pike Nogavičke, kulturne prireditve in športne dogodke. Tudi na tak način 

podjetje gradi svojo prepoznavnost v lokalnem okolju. Menijo, da so koristi vzajemne: 

lokalno okolje podpira družbo in družba podpira lokalno okolje. »Pomembno je, da lokalno 

okolje prepozna družbo, pozna dejavnost in poslovanje ter v podjetju vidi bodočega 

zaposlovalca za mlade generacije,« pove C2-3. 

Opredelitev deležnikov  

V C1 imajo široko in raznoliko strukturo zaposlenih, organiziranih oddelkov in področij 

delovanja, zato je strategija komuniciranja izredno pomembna. Pomemben del odnosa z 

deležniki, notranjimi in zunanjimi, predstavlja ustrezno pripravljeno, oblikovano in pravilno 

posredovano komunikacijo. »Zelo pomembna oblika vključevanja zaposlenih, kot notranjih 

deležnikov, je vključevanje v pripravo nabora vrednost podjetja. V aktivnost smo vključili vse 

zaposlene in jih vprašali, kaj so za njih vrednote. Na osnovi odgovorov smo naredili ožji izbor 

in jih nato ponovno vprašali, kaj od tega podjetje živi. Tako je nastal nabor vrednot, ki jih 

imamo sedaj,« o vključevanju zaposlenih pove C1-1. Komunikacija z notranjimi deležniki 

podjetje poteka preko oddelka za notranjo komunikacijo, kjer se pripravljajo vsebine in se 

upravlja s kanali, skozi katere lansirajo vsebine. Pomembna oblika informiranja zaposlenih je 
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tedenski interni časopis IG,  katerega tiskani izvod prejme vsak zaposleni ter upokojenci. 

Objavljen je tudi na interni (intranet) spletni strani, C1-1:  »S to obliko komuniciranja 

zajamemo tudi družinske člane zaposlenih. Enako politiko komuniciranja izvajamo tudi v 

tovarni v Srbiji. Pomembna oblika informiranja zaposlenih o dosežkih, načinih dela ipd. 

poteka preko sveta delavcev, odbora za zdravo in varno delo in sindikata.« Pomembno 

področje, ki vpliva na zaposlene, je odnos vodstva do zaposlenih, ki se kaže skozi primerno 

nagrajevanje, vse odnose na področju varstva pri delu in okolja, z informiranjem, razvijanjem 

in vzdrževanjem odnosov skladno s kulturo podjetja, to je s spoštovanjem do dela in do 

zaposlenih na vseh nivojih. Gre za odnose v obeh smereh, ne samo od zgoraj navzdol, ampak 

tudi v obratni smeri. »Če naše podjetje primerjamo z drugimi, ki niso tako družbeno 

odgovorna in če se upoštevajo okoliščine gospodarske krize, ko so se na določenih področjih 

poslabšale razmere (višina plač, zmanjševanje dni letnega dopusta ipd.), smatramo, da je 

ravnanje našega podjetja smiselno in odgovorno. Gre za okoliščine, ko je treba delovanje 

podjetja obdržati z optimizacijo poslovanja, sicer bi bila ogrožena prihodnost podjetja,« 

svoje stališče izrazi C1-2. Glede na to ocenjujejo, da je delovanje podjetja v primerjavi z 

nekaterimi ravnalo odgovorno in ohranilo potreben nivo poslovanja. Komuniciranje z lastniki, 

ki se prav tako uvrščajo med notranje deležnike, določajo jasne procedure, ki potekajo preko 

nadzornega odbora in skupščine ter seznanjanja z aktivnostmi in delovanjem podjetja preko 

letnih poročil.  

Podjetje C2 ima poleg standardov ISO in OHSAS lasten sistem vodenja kakovosti, ki temelji 

na vrednotah, katere vključujejo tako notranje kot zunanje deležnike: medsebojno zaupanje in 

spoštovanje vseh zaposlenih; predanost timskemu in projektno organiziranemu delu; 

prilagodljivo in h kupcu usmerjeno delovanje; okoljska ozaveščenost in družbena 

odgovornost; varovanje zdravja in varnosti zaposlenih; zavezanost načelom stalnih izboljšav 

in celovite kakovosti. 

 

Notranje deležnike, zaposlene v podjetju C2, konstantno osveščajo in izobražujejo o 

pomembnosti kakovosti, ohranitve narave ter pomembnosti varnosti in zdravja.  To dosegajo 

tako, da razvijajo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov 

sistema vodenja kakovosti, sistema varovanja okolja ter sistema varnosti in zdravja v 

vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu. »Za največjo pridobitev in najbolj 

zaželeno značilnost pri sodelavcih smatramo lojalnost in sposobnost timskega delovanja. V 

kadrovski strukturi imamo 40% inženirjev in visoko usposobljenega kadra. Vsa vlaganja v 

človeške vire razumemo kot dolgoročen proces, katerega rezultati so lojalni zaposleni, s 

katerimi podjetje nadalje dosega svoje poslovne cilje. Ob naporih, ki včasih presegajo meje 

normalnega, se naša pozitivna subkultura odrazi na pozitiven način,« pove C2-1.   

 

C1 Preko letnih poročil informira o delovanju tudi zunanje deležnike. Področje družbene 

odgovornosti, predvsem okoljevarstveni vidik, zdravje in varnost pri delu in kadrovski vidiki 

ter odnosi z zaposlenimi, so področja, ki zanimajo kreditodajalce. Ti pogosto izvajajo interne 
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presoje, s poudarkom na omenjenih področjih večinoma zaradi upravljanja s tveganji, 

rezultate pa primerjajo na podobnih segmentih in podjetju dajo povratno informacijo, kje so 

primerljivi, kje so njihova odstopanja večja ali manjša. Zelo podobne presoje izvajajo tudi 

določeni kupci, ki jih podjetje sicer redno informira tudi z ustreznimi poročili. Komunikacija 

z drugimi zunanjimi deležniki, predvsem s kupci (govorimo o dveh vrstah kupcev: končni 

uporabniki, veliki kupci), temelji na posebni strategiji marketinške komunikacije, C1-1: 

»Končni kupec se v zadnjem času pogosto odloča o nakupu na osnovi cene, zato ga 

nagovarjamo pozitivno: da je izdelek okoljski proizvod, da ima zagotovljen servis, da je naše 

podjetje družbeno odgovorno podjetje, kar pomeni, da bomo po poteku življenjske dobe 

izdelka poskrbeli, da se bo izdelek vključil v sistem odpadkov.« Cena, kot faktor odločitve je 

problematična v smislu nizke kupne moči, čeprav je kljub temu kupcem čedalje bolj 

pomemben tudi ekološki vidik, pri čemer povezujejo ceno kot element dolgoročnih koristi 

zaradi manjše porabe energije. Pošten odnos do kupcev se smatra kot poštena komunikacija v 

smislu, da se zagotavlja delovanje in karakteristike izdelka, kot se oglašuje, da se zagotovi 

garancija in servis izdelkov ter da je postavljena poštena cena za izdelek.  

 

»Družbeno odgovorno ravnanje in vključevanje dobaviteljev se prične že v fazi, ko se izbira 

material, ki je iz vidika odgovornosti najbolj ustrezen, pri načrtovanju racionalne porabe 

materialov in pri izbiri pravilne logistične poti,« navaja C1-1 Največji poudarek je na 

kakovosti proizvodnje in na okoljskih parametrih, ki jih postavijo. Veliko naporov vložijo v 

grajenje korektnih odnosov, zato so dobri pogoji sodelovanja z dobavitelji posledica 

dolgoletnega sodelovanja in jasnih usmeritev evropskih držav na tem področju.  

 

Za komunikacijo z drugimi zunanjimi javnostmi uporabljajo različne metode in pristope: 

prospekti, prestižne revije, dogodki, seminarji. Namen komuniciranja na nekaterih dogodkih 

in srečanjih je promocija pozitivne usmerjenosti podjetja na vseh področjih.  Strokovno 

javnost nagovarjajo selektivno, po tipih delovanja. V sklopu tega se poskušajo povezovati z 

ministrstvi ter političnimi odločevalci, zlasti na področju spreminjanja zakonodaje.  

 

V podjetju C2 imajo relativno stabilno situacijo, visoko bonitetno oceno, vključevanje 

zunanjih deležnikov pa temelji na korektnih odnosih, tako s kupci, dobavitelji, podizvajalci in 

drugimi partnerji. Trudijo se za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev v celotni 

življenjski dobi projektov, kakovosti storitev, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja 

in za zmanjševanje tveganj zdravja in varnosti. S posodabljanjem naprav, strojev in 

tehnoloških postopkov izboljšujejo kakovost storitev in večajo učinkovitost, v tehnologijah, 

povsod kjer je možno, pa zamenjujejo nevarne snovi z manj nevarnimi. Vzdrževanje dobrih 

poslovnih odnosov izvajajo preko ustrezne nabavno prodajne politike, korektno izvedbo glede 

na zgornje standarde in s skrbjo za korekten finančni odnos, C2-1: »V marsikaterem okolju se 

po končanem projektu razvije še kakšna sinergija in nadgradnja tega odnosa.«  
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Na področju odnosov z dobavitelji družbeno odgovorno ravnanje povezujejo s tem, da vse 

dobavitelje ali partnerje pred sklenitvijo posla temeljito preverijo, C2-2: »… ali imajo 

poravnane obveznosti do davčne uprave in poravnane obveznosti iz naslova plač. S spornimi 

podjetji sploh ne sklepamo poslov.« Podizvajalce in partnerje v projektu podjetje najprej išče 

v svojem okolju in stremi k sodelovalnemu odnosu in lokalni podpori podjetij. V največji 

meri poskušajo vplivati na partnerska podjetja in dobavitelje, da vzpostavijo in izvajajo svojo 

politiko skladno s strategijo kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja podjetje C2, 

vzpodbujajo pa tudi kupce za uvajanje podobnih načel.  

Filantropska odgovornost  

C1-1 takoj izpostavi, da so: »… prenekatere opredelitve družbene odgovornosti v podjetjih 

povezane samo s sponzorstvi in donatorstvom, in to izkoriščajo v marketinške namene, ostala 

področja družbene odgovornosti pa zanemarjajo. Seveda se tudi pri nas poslužujemo 

sponzorskih aktivnosti, vendar so vzgibi udejstvovanja na tem področju širše zamišljeni.« 

Izražen pomislek se ujema s teoretičnim okvirjem, kjer nekateri kritiki razumejo koncept 

družbene odgovornosti kot orodje v rokah marketinga in odnosov z javnostmi, ki skozi 

filantropske dejavnosti promovirajo svoje podjetje. Primer prakse sponzoriranja in strategije 

podjetja C1 na tem področju je povezan z nacionalnimi nordijskimi športi59. Zadnji aktualni 

primer dokazuje, da aktivnost ni bila zamišljena predvsem in samo kot promocija navzven, 

ampak kot oblika dodane vrednosti za zaposlene v smislu zagotavljanja nekega doživetja in 

dobrega počutja, saj so imeli vsi možnost, da so se srečali z vsemi skakalci, z njimi pojedli 

malico in  se fotografirali z njimi. Ker je podjetje vpeto v lokalno okolje je želelo okrepiti 

komunikacijo z lokalnim okoljem in za vse prebivalce za dve uri odprlo svoja vrata in 

omogočilo druženje s skakalci tudi njim. »Druga pomembna stvar v zvezi s sponzorstvi, ki 

dokazuje lojalnost in odkriva dejanski namen je angažiranost na tem področju tudi v času, ko 

se je velika večina sponzorjev umikala iz tega področja, v času, ko ekipa skakalcev in drugih 

zimskih športnikov ni dosegala rezultatov, smo mi skozi celotno obdobje, ne glede na 

rezultate, podpirali ekipe,« še pove C1-1. Tretji vidik je povezan s stroški za sponzoriranje v 

primerjavi z uspešnostjo delovanja podjetja. Takrat, ko podjetje dobro posluje, so lahko ti 

odlivi večji, takrat ko je kriza, so ti odlivi manjši. V okoliščinah, v katerih je bilo podjetje v 

letu 2014, ko je beležilo veliko izgubo zaradi razmer na ukrajinskem in ruskem trgu, teh 

stroškov niso ukinili ampak so aktivnost ustrezno prilagodili. C1 skozi strategijo podpira te 

dejavnosti in ostaja zvesta prejemnikom. C1-2 izpostavi še lokalne aktivnosti na področju 

sponzoriranja: »Tudi na lokalnem območju je naše podjetje dolgoletni sponzor rokometnega 

kluba, podpira kulturne prireditve in sodeluje v drugih aktivnostih.« Iz vidika sponzoriranja 

ima oglaševalski vpliv pomembno vlogo, na področju donacij pa je vključevanje v projekte na 

temeljnih vrednotah podjetja. 

                                                 
59 V času intervjuja je bil po zaključku planiške tekme organiziran sprejem nordijske reprezentance v 
podjetju C1. 
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V lokalnem okolju, kjer podjetje C2 deluje, podpira marsikateri športni klub. Te vrste 

podpiranja v obliki sponzoriranja povezujejo s poslom. C2-1 navaja: »Naše podjetje živi 

izključno od rezultatov dela, zato tudi tam, kjer izvajamo projekte, podpremo kakšne 

aktivnosti, z namenom, da na nek način vračamo v okolje, kjer smo bili prisotni in izkažemo 

pozornost tudi tako, da podpremo športne organizacije in društva, v katera so vpeti naši 

kupci.« Nikoli niso odklonili pomoči v domačem okolju raznim gasilskim društvom, drugim 

društvom, glasbeni šoli, osnovnim šolam, ipd. V veliko primerih pomagajo s prispevki pri 

nakupu kakšne opreme, inštrumenta, omogočijo šolske ekskurzijo in olajšajo finančne napore 

pri organizaciji maturantskih plesov. V teh primerih gre se udejanjanje vrednot podjetja in 

filozofijo, ki sledi prepričanju, da če podjetje hoče sebi dobro, mora del sredstev deliti tudi v 

okolju, saj so potem velike možnosti, da bo okolje z razumevanjem njihove subkulture vrnilo 

podjetju v prihodnosti v obliki bodočih sodelavcev ali kakršnikoli drugi obliki. Podjetje in 

tudi zaposleni, kot posamezniki, podpirajo humanitarni projekt Botrstvo. Obseg in vrednost 

doniranja je povezan z njihovimi finančnimi zmožnostmi. Še naprej bodo sledili preprostemu 

konceptu: da bodo podpirali aktivnosti v lokalnem okolju in v okoljih, v katerih živijo 

zaposleni in podjetje izvaja projekte ter pri tem upoštevali merilo, da bodo podpirali tiste 

prosilce, ki s svojimi aktivnostmi vračajo družbi v takšni ali drugačni obliki. Krog 

gospodarstva in negospodarstva skušajo razumeti tako, da gredo stvari z roko v roki. 

5.2 Interpretacija in prikaz rezultatov 

S primerjalno analizo udejanjanja prakse družbene odgovornosti med slovenskimi podjetji iz 

izbrane statistične regije bomo prikazali dobljene rezultate skladno s štirimi ključnimi 

področji, ki smo jih v raziskavi določili. Povzeli bomo ključna mnenja in stališča na 

področjih: razumevanja in pomena koncepta družbene odgovornosti, področij družbene 

odgovornosti, opredelitve deležnikov in filantropske odgovornost.  

5.2.1 Razumevanje in pomen koncepta družbene odgovornosti 

V petih od šest obravnavanih podjetij nimajo sprejete lastne definicije družbene odgovornosti, 

samemu konceptu družbene odgovornosti pa vsi pripisujejo pomembno vlogo. V enem 

podjetju imajo sprejeto lastno definicijo na nivoju koncerna. 

Družbeno odgovorno ravnanje je opredeljeno kot splošno vedenje vsakega posameznika v 

družbi, njegovi odgovornosti do sočloveka, do organizacije, skrb za skupnost v kateri živi in 

dela ter skrb za okolje, s čimer potrdimo predpostavko, da ideja o družbeni odgovornosti 

zahteva od slehernika, da premisli svoja dejanja v luči celotnega družbenega sistema in ga ima 

za odgovornega za posledice njegovih dejanj kjerkoli v sistemu (Carroll in Bucholtz 2000). V 

obravnavanih podjetjih razumejo družbeno odgovorno podjetje kot podjetje, ki se obnaša v 

korist družbe in deluje v skladu s pričakovanji, zahtevami in normami družbe, kar lahko 



95 

 

povezujemo z družbeno obvezo podjetja po Ferrell (2004), ki pravi da podjetje postavlja in 

sledi tistim ciljem, sprejema tiste odločitve in izvaja tiste aktivnosti, ki so skladne s 

pričakovanji in vrednotami družbe. Pomeni, da deluje v skladu z zakonodajo, upošteva vse 

predpise, sledi standardom in se prostovoljno zavezuje k ravnanjem, ki jih določajo standardi 

poslovanja na področju kakovosti in ekologije, razvija področje družbene odgovornosti in 

uvaja ter izvaja različne ustrezne ukrepe. Ta način udejanjanja družbene odgovornosti v 

obravnavanih podjetjih vsebinsko ustreza tudi definiciji iz Zelenega dokumenta, v kateri 

zasledimo, da je DOP koncept, s pomočjo katerega podjetja na prostovoljni osnovi integrirajo 

družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z deležniki (Commission 

of the European Communities 2001).   Podjetja se zavedajo, da so vpeta v okolje in nanj tako 

ali drugače vplivajo. Podjetje kot subjekt sam po sebi ne more živeti, zato mora imeti posluh 

za dogajanje okoli sebe, posebej v okolju, kjer deluje in v okoljih, od koder prihajajo njihovi 

zaposleni. Ugotovitve na tem področju se skladajo z integrativno teorijo (Garriga in Mellé 

2004), v kateri avtorja smatrata, da morajo biti družbene potrebe integrirane v poslovno 

odločitev menedžerjev, kajti poslovanje, obstoj in rast podjetja sta odvisna od družbe in 

okolja. Družbena odgovornost se odraža v odnosu do zaposlenih, njihovih družinskih članov 

in lokalnega okolja. Iz ekološkega vidika pomeni, da podjetje na vseh področjih ravna tako, 

da zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Glede na ugotovitve v analizi lahko potrdimo, da 

podjetja v veliki meri razumejo koncept družbene odgovornosti skladno z definicijo, ki jo je 

postavila Meškova (2011) in pravi: Koncept družbene odgovornosti predstavlja trajnostno 

usmerjeno delovanje podjetja, za katero je značilno, da prispeva k izboljšanju blaginje družbe 

kot celote z upoštevanjem interesov vseh deležnikov, kot tudi lastnih interesov, skupaj z 

doseganjem dobička ter doslednim upoštevanjem etičnih in moralnih načel. 

 

Družbeno odgovorno ravnanje je zaradi svoje pomembnosti večinoma opredeljeno v strategiji 

in vrednotah podjetja ali je vgrajeno v kulturo podjetja. Vidimo lahko, da se je dejansko 

tradicionalna oblika družbene odgovornosti nadgrajevala z vedno bolj ambicioznimi pristopi, 

zaradi česar je DOP postala poslovni sistem upravljanja, ki ga zahteva poslovno okolje (Kirn). 

Implementacija družbene odgovornosti je tako podjetja prisilila, da so pričela do koncepta 

družbene odgovornosti pristopati načrtno, integrirano in strateško (Kaučič 2013). Dolgoročno 

poslovno koristen in učinkovit je samo načrtovan pristop k družbeni odgovornosti. Koncept 

družbene odgovornosti je največkrat koncipiran s trajnostnim razvojem in je sestavni del 

poslovnih usmeritev. Podjetje svoje družbeno odgovorno ravnanje dokazujejo z razvitostjo 

produkcijskih procesov, z ustreznimi kadrovskimi procesi, s sistemi kakovosti, z varnimi in 

kakovostnimi izdelki/storitvami, pridobljenimi nekaterimi certifikati (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS, EMAS, …), z raznimi priznanji in nagradami ter z doseganjem dobrih poslovnih 

rezultatov. 

 

V podjetjih vse napore in sredstva, ki jih vlagajo v področje družbeno odgovornega ravnanja 

smatrajo kot naložbo, saj stremijo k dolgoročnemu razvoju podjetja in krepitvi tistih področij, 
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ki podjetju prinašajo koristi in prednosti. Gre torej za naložbe v prihodnost podjetja, gradnjo 

ugleda in blagovne znamke.  Obseg vloženih sredstev je odvisen od uspešnosti poslovanja 

podjetja in se prilagaja strategiji podjetja. 

 

Vprašanje merljivosti učinkov družbene odgovornosti je še vedno ena od problematičnih tem 

in vedno znova se postavlja vprašanje ugotavljanja uspešnosti podjetij v povezavi z družbeno 

odgovornostjo. V praksi je sicer najbolj uveljavljen večdimenzionalni model Balance 

Scorecard, ki meri uspešnost poslovanja s štirih vidikov: z vidika kupcev, notranjih poslovnih 

procesov, učenja in rasti ter s finančnega vidika, pri čemer so vsi kazalci izpeljani iz vizije in 

strateških ciljev podjetja (Gregorič 2010). Tudi za večino obravnavanih podjetij merjenje 

učinkov družbene odgovornosti predstavlja težavo, saj menijo, da je te učinke zelo težko 

meriti in jih je težko ovrednotiti, poleg tega se do sedaj še niso  srečali z ustreznimi orodji in 

metodami, s katerimi bi prišli do rezultatov. V enem podjetju na področju okolja, energentov 

in odpadkov s pomočjo določenih kazalnikov na nek način merijo doseganje rezultatov 

(poraba energije, vode, uporaba nevarnih materialov ipd.). V tem primeru bi lahko govorili o 

okoljskih kazalcih, s katerimi merimo uspešnost poslovanja po modelu trojne bilance (Goršak 

2005). Po omenjenem modelu bi lahko v naslednjem primeru pristop njihovega merjenja 

uvrstili v področje družbenih kazalcev, saj poskušajo meriti področje varnosti in zdravja. 

Učinke izvajanja raznih ukrepov merijo s pomočjo števila nezgod na delu in izostankov zaradi 

bolniške. V drugem podjetju po lastni metodi izvajajo neke vrste meritev na področju 

izobraževanja, in posredno ocenjujejo koristi izobraževanja na način, kaj bi pomenilo za 

podjetje, če se izobraževanja nebi udeležili oz. izvedli. Ocene teh zaznanih koristi so 

posredne.  

 

V vseh podjetjih so prepričani, da družbeno odgovorno ravnanje prinaša pozitivne učinke in 

določene prednosti. Učinki so lahko zelo različni, nekateri so kratkoročni, drugi dolgoročni, 

nekateri so ekonomski, drugi ne… Največkrat z družbeno odgovornim ravnanjem povezujejo 

ugled podjetja, prepoznavnost blagovne znamke, kompetentnost podjetja, lojalnost pri 

zaposlenih in kupcih, v nekaterih primerih tudi konkurenčno prednost. Navedbe so zelo 

podobne prepričanju McAlisterjeve (2005), da lahko podjetja, ki uspešno integrirajo koncept 

družbene odgovornosti v celostno poslovno strategijo, zgradijo sloves zaupanja, poštenosti in 

integritete ter razvijejo dragocene vire za razvoj novih dimenzij uspešnosti poslovanja, opazne 

tudi iz ekonomskega vidika. V enem podjetju v tem smislu izpostavijo tudi svoje zaposlene 

(družbeno odgovorno ravnanje do zaposlenih je naložba v zadovoljstvo zaposlenih, v njihovo 

motivacijo in razvoj), kot največji kapital, ki hkrati  predstavlja  prednost na njihovem 

konkurenčnem trgu. Dolgoročno lahko družbeno odgovorno ravnanje prinaša ekonomske 

učinke iz vidika ustvarjenega zaupanja in pridobljenih referenc.  

 

Bistvo poročanja o družbeni odgovornosti je na eni strani v izkazovanju odgovornosti tistega, 

kar podjetje počne, in na drugi strani v zaznavanju in upoštevanju mnenj različnih deležnikov 
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za izboljšanje prihodnjega poslovanja (Goršak 2005). Obravnavana podjetja posebej o 

družbeni odgovornosti ne poročajo. V treh od šestih podjetij v sklopu letnih poročil pripravijo 

tudi vsebine, ki se dotikajo družbeno odgovornega ravnanja.  Eno od teh podjetij se je 

prostovoljno odločilo tudi za poročanje o trajnostnem razvoju po evropskih standardih, 

katerega del poročila zajemajo vsebine iz področja družbene odgovornosti in s tem potrjuje 

svojo globalno strateško družbeno odgovorno ravnanje, kot Carroll (2000) v svoji definiciji 

poročanja poročanje družbene odgovornosti opredeljuje kot integralni del procesa strateškega 

menedžmenta. V enem od teh treh podjetij na ravni koncerna objavljajo letno poročilo o 

družbeni odgovornosti in zaradi tega lahko predvidevamo, da z redno uporabo in evalvacijo 

lahko izboljšujejo družbeno odgovorno ravnanje in spodbujajo kredibilnost poslovanja v očeh 

javnosti (Carroll 2000).  V ostalih treh podjetij se za poročanje še niso odločili, se pa v enem 

od teh treh podjetij zavzeto pripravljajo na tako obliko komuniciranja, saj ocenjujejo, da bi 

jim poročila koristila pri razvijanju poslovnih odnosov v tujini in pri informiranju o kulturi 

podjetja pri potencialnih novih kadrih. Gre za vzgib, katerega omenjamo v teoretičnem delu, 

pri katerem kontinuirano poročanje omogoča menedžmentu lažji nadzor nad napredovanjem 

podjetja in implementaciji družbeno odgovornega koncepta v poslovno strategijo. Ob enem 

poročilo povečuje možnosti iskanja potencialnih področij in možnosti za izboljšave. 

5.2.2 Področja družbene odgovornosti 

Pri uresničevanju družbene odgovornosti morajo podjetja upoštevati načela poštenega in 

enakopravnega obravnavanja zaposlenih, etičnega in poštenega poslovanja, odgovornega 

ravnanja z okoljem in skrbnost v odnosu do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega 

okolja. Obravnavana podjetja svoje družbeno odgovorno ravnanje povezujejo s tremi 

področji: skrb človeške vire, skrb za okolje in skrb za lokalno okolje. 

V večini podjetij je najpomembnejše področje skrb za človeške vire, pri čemer v dveh od 

šestih podjetij gre v glavnem za upoštevanje zakonskih obveznosti in izpolnjevanju osnovnih 

zahtev (redne plače in plačani prispevki, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, varnost in 

zdravje na delu, redni zdravniški pregledi, varstvo pri delu, minimalen obseg dodatnih 

izobraževanj in usposabljanj). Od družbeno odgovornih podjetij se pričakuje, da imajo 

kolektivistične vrednote, ki spodbujajo razvoj družbene odgovornosti znotraj podjetij. V 

ostalih štirih primerih zato ocenjujemo obstoj teh vrednot in se strinjamo s postavljeno 

trditvijo Meglina in Ravlinove (1998), ki pri vrednotah z družbenim poudarkom govorita o 

ljudeh z visoko skrbjo za druge, kar nakazuje na kolektivistično usmerjenost. V ostalih štirih 

podjetjih namenijo več pozornosti upravljanju s človeškimi viri in investirajo v človeški 

kapital, kar lahko povezujemo z družbeno odgovornim menedžmentom in njihovimi 

vrednotami. Uporabljajo različne pristope na področjih razvoja kadrov ter varnosti in zdravja.  

  

Dobre prakse veliko pozornosti namenijo upravljanju s človeškimi viri in investicijam v 

človeški kapital, zdravju in varnosti zaposlenih, upravljanju s spremembami in upravljanju z 
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naravnimi viri (Podnar in Golob 2003b). V obravnavanih podjetjih navajajo, da so za 

doseganje rezultatov pomembni zadovoljni, motivirani in odgovorni zaposleni. V štirih od 

šestih podjetij velik pomen pripisujejo tudi inovativnost. V enem primeru se prizadevanja 

vodstva usmerjajo v to, da postane inovativnost značilna kultura zaposlenih, saj se z 

inovativnostjo podpira tehnološko in ekonomsko odličnost njihovih izdelkov. Vzpodbujanje 

zaposlenih k inovativnosti  ter sama motivacija se izvajajo z uvedbo sistema NIP – neprestane 

izboljšave procesov. V treh podjetjih je sistem stalnega inoviranja in motiviranje zaposlenih 

za inovacije in razvoj že dlje časa vgrajen v politiko podjetja.  

  

Za razvoj zaposlenih v vseh podjetjih skrbijo z različnimi oblikami izobraževanj in 

usposabljanj. V dveh podjetjih področje izobraževanja temelji na konceptu učečega podjetja 

in učečega posameznika. V enem podjetju imajo lastno akademijo za izobraževanje ključnih 

kadrov. Sicer pa v vseh štirih podjetjih vključujejo zaposlene v različna izobraževanja, 

formalna in neformalna ter organizirajo interna izobraževanja. Poudarek izobraževanj je v 

glavnem na komuniciranju, vodenju, kakovosti, spremembah tehnologij in tujih jezikih.     

 

Za večino podjetij je velikega pomena tudi to, kako so zaposleni informirani, kako so 

vključeni v procese v podjetju, da razumejo delovanje podjetja in pomen določenih ravnanj 

ter da dobro poznajo svojo vlogo v podjetju. V štirih podjetjih uporabljajo različne 

komunikacijske kanale in vodijo uredniške politike: izdajajo interna glasila, urejajo intranetno 

stran ali imajo urejeno dobro komunikacijo preko svetov delavcev ali sindikatov. V enem 

podjetju imajo oblikovane tudi principe, kako vodja udejanja svojo vlogo v odnosu do 

zaposlenih in kako naj komunicira z njimi. V drugem podjetju zaposlene vključujejo občasno 

tudi v oblikovanje strateških vsebin, kot je primer določanje vrednot podjetja. Pomemben 

pristop na področju odkrivanja potencialov imajo razvit v dveh podjetjih, v ostalih podjetjih 

tovrstne aktivnosti izvajajo bolj po občutku. 

 

V enem podjetju za čim boljše doseganje rezultatov vsaki dve leti  izvajajo ankete med 

zaposlenimi, s katerimi merijo zadovoljstvo. Na osnovi rezultatov oblikujejo ukrepe in 

aktivnosti, v katere nato vključujejo zaposlene. V istem podjetju imajo skladno z varovanjem 

človekovih pravic in razvijanje poštenega odnosa z zaposlenimi tudi pooblaščenca za 

ugotavljanje mobinga.   

 

V vseh štirih podjetjih poleg zakonsko predpisanih aktivnostih na področju zdravja in varnosti 

na delu izvajajo še nekatere druge oblike skrbi za zdravje: izobraževanja in osveščanja o skrbi 

za zdravje preko različnih delavnic in drugih projektov, uvajanje telovadbe na delovnem 

mestu, preventivni in kurativni zdravstveni programi, organizirane športne aktivnosti ipd. K 

dobremu počutju in dobremu vzdušju na delovnem mestu pripomorejo tudi nekateri drugi 

ukrepi (jutranji zajtrk, dodatni odmori na proizvodni liniji, organizirani razni korporativni 

dogodki, …). 



99 

 

V skrbi za človeške vire lahko skladnost s temeljnimi načeli DOP potrdimo na naslednjih 

področjih (Drevenšek 2005): skrb za izobraževanje in kariero zaposlenih, zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela, programi zdravstvenega varstva, ustrezni plačilni sistemi in sistemi 

nagrajevanja, odnos do invalidov pri zaposlovanju, spoštovanje človekovih pravic. 

 

Tudi na področju skrbi za okolje podjetja spoštujejo temeljna načela DOP: izpolnjevanje 

zakonskih obvez in standardov, povezanih z vplivi na okolje, učinkovito upravljanje z 

naravnimi viri, recikliranje, načrtovanje in upravljanje izdelkov v njihovem celotnem 

življenjskem krogu. Področje skrbi za okolje je v vseh podjetjih dobro urejeno, v dveh 

podjetjih je skrb za okolje izražena predvsem v smislu razvoja lastne proizvodnje in predelave 

ekoloških izdelkov; spodbujanja ekološkega kmetovanja pri članih in drugih kmetih; 

osveščanja, izobraževanja in svetovanja kupcev o uporabi škropiv in gnojih ter zagotavljanja 

ekoloških in bioloških zaščitnih sredstev in gnojil v svojem prodajnem programu. Z lastnim 

ravnanjem in organiziranimi različnimi aktivnosti, v katere vključujejo ostale deležnike, na 

področju ravnanja z odpadki ter hkratnim spodbujanjem ostalih deležnikov k enakemu 

ravnanju, prav tako predstavlja pomemben prispevek za varovanje okolja in omejevanje 

negativnih vplivov na okolje. V ostalih štirih podjetjih, od katerih je eno storitveno, tri pa so 

proizvodno naravnana, področje skrbi za okolje večinoma povezujejo s trajnostnim razvojem. 

Gre za varovanje okolja in podnebja na vseh ravneh vrednostne verige. Odvisno od 

proizvodnega programa in okoljevarstvenih vidikov s tem v povezavi, skrbijo z različnimi 

ukrepi za stalno zmanjševanje negativnih vplivov tako na okolje, kot na zdravje uporabnikov. 

Predvsem si prizadevajo z učinkovito politiko virov, logistike in izdelkov oz. storitev. V 

večini gre za ukrepe kot so: ustrezno oblikovanj izdelkov v fazi razvoja in dizajniranja 

izdelkov, kjer se upoštevajo lastnosti surovin, proizvodni proces, uporabniške lastnosti 

izdelkov oz. razvoj energetsko učinkovitih aparatov z oznako A+++ ; učinkovite politike 

virov; certificiranje produkcijskih materialov in smotrna uporaba surovin, ki se uporabljajo v 

proizvodnji in so za okolje in zdravje človeka neškodljivi oz. čim manj obremenjujoči (primer 

alternativnih izbir za freon, pridobitev certifikata PEFC); investiranje v lastne čistilne 

naprave; tehnološke posodobitve procesov proizvodnje in opreme (primer uvedbe okolju 

prijaznega lakiranja v prahu, tehnologija emajliranja v prahu); oblikovane okoljevarstvene 

zahteve do dobaviteljev; obvladovanje celotne nabavne verige; smotrno načrtovanje 

logističnih poti; zmanjševanje porabe energentov (voda, električna energija, zemeljski plin in 

koprimiran zrak); zmanjševanje emisij, ki nastanejo pri transportu (sodobni motorji EURO6 

in delovanje po konceptu »milk run«); zmanjševanje učinkov onesnaženja (obvladovanje 

hrupa in svetlobnega onesnaženja); zmanjševanje količine odpadkov; skrb za ločevanje 

odpadkov in vključitev v reciklažni sistem (trajnostno ravnanje z odpadki); skrb za izdelke po 

preteku življenjske dobe izdelkov (zbiranje aparatov in vključitev v sistem odpadkov v 

procese ponovne rabe – trajnostno ravnanje z odpadki); vzdrževanje certifikatov po ISO 

standardih in upoštevanje CECED kodeksa. 
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Prav tako na uspešnost skrbi za okolje vplivajo mehki dejavniki oz. ukrepi, kot so: 

izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih in širše javnosti o okoljsko sprejemljivih ravnanjih; 

krepitev vrednot podjetja in kulture podjetja, v katere je vključen tudi ekološki vidik; 

promocija ekološkega ravnanja ožji in širši okolici; razvijanje dobrih praks in vplivanje na 

ravnanje drugih deležnikov. Udejanjanje družbeno odgovornih aktivnosti na področju okolja 

se izraža tudi s prvim slovenskim vpisom  leta 2004 v EMES register ter prejeti nagradi za 

okolju prijazno podjetje. Skrb za okolje predstavlja tudi eno od prednosti na globalnem trgu, 

saj se vedno več kupcev zaveda pomena ekologije. Na prepoznavnost podjetja vplivajo tudi 

okoljski podatki, posledično pa so sproženi vplivi na oblikovanje ugleda podjetja 

 

Skrb za lokalno okolje je področje, ki je izrednega pomena iz vidika delovanja in vpenjanja 

podjetja v okolje, pridobivanja zaupanja v okolju in sprejemanje podjetja kot verodostojen 

subjekt, ki ima na okolje in družbo pozitivne učinke (iz ekološkega vidika, iz ekonomskega 

vidika kot zaposlovalec in plačnik dajatev, iz vidika vključevanja v okolje s prispevki na 

kulturnih, športnih in drugih pomembnih področjih) in tako odpira možnosti za vzpostavitev 

sinergije z lokalnim okoljem in tudi širše.  

 

Podjetja imajo večinoma sodelovalni odnos z lokalnimi skupnostmi, saj na nek način v večini 

zaposleni prihajajo iz teh okolij, zato je že osnovni interes, da se takšna okolja obravnavajo s 

pozitivnim pristopom. Večinoma se politika skrbi za lokalno in tudi širše okolje udejanja 

skozi ustrezne oblike vključevanja v okolje ter z vzpostavljanjem in razvijanjem odnosov  z 

vlado in ministrstvi (vplivanje na potrebne zaznane spremembe na področjih delovne 

zakonodaje, davčne politike ipd.); z gospodarsko zbornico, obrtno zbornico in drugimi 

podjetji; z organiziranjem različnih konferencah in dogodkih za širšo javnost ali strokovno 

javnost; s promocija dobrih praks in z vplivanjem na ravnanje drugih z dobrim vzgledom. 

 

Prav tako podjetja svojo skrb za okolje in načine vplivanja na okolje urejajo z upoštevanjem 

okoljevarstvenih predpisov; zaposlovalno politiko; vključevanjem v razvojne projekte na 

lokalnem območju; vključevanje podjetja v organizacije (javni zavodi, nevladne organizacije) 

in društva; ustrezno komunikacijo z okoljem, kot so različne oblike obveščanja, 

izobraževanja, osveščanja, organiziranja aktivnost ali dogodkov; podpiranje različnih 

aktivnosti, ki so v javnem interesu in v glavnem spadajo že na področje filantropskih 

aktivnosti; dojemljivost in sposobnost zaznavanja potreb ali problemov v lokalni skupnosti, 

iskanje ustreznih odgovorov na te in sodelovanje  pri oblikovanju čim boljših rešitev; 

oblikovanje sodelovalnih odnosov z občinskimi upravami in prispevanje pri oblikovanju 

lokalnih občinskih ukrepov, snovanju odlokov ipd.; vzpostavljanje medgeneracijskega 

sodelovanja, ki vključuje različne deležnike in interesne skupnost; skrb za mlade skozi 

štipendiranje, omogočanje prakse in počitniškega dela. 
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5.2.3 Opredelitev deležnikov 

Freemanova (1984) definicija pravi, da so deležniki katera koli skupina ali posameznik, ki 

lahko vpliva ali pa je vplivan s strani podjetja, ko ta skuša doseči cilje. Obravnavana podjetja 

v proces udejanjanja vključujejo notranje in zunanje deležnike. Med notranje deležnike 

uvrščajo: ustanovitelje in člane zadruge, lastnike, delničarje, vodstvo in zaposlene v podjetjih.   

V dveh podjetjih, ki se od ostalih štirih v glavnem delno razlikujeta na vseh obravnavanih 

področjih (zadruge), deležniške odnose s svojimi člani oblikujejo z ustrezno sodelovalne 

politike (odkupno/prodajne) in z oblikovanjem odnosov »win-win« ter z zagotavljanjem 

strokovnega servisa za člane in ustreznega zagotavljanja izobraževalnih programov za kmete. 

Zelo pomembno vlogo ima podjetje v odnosu s člani v času kriznih situacij, ko sodelujejo pri 

skupnem iskanju rešitev. V odnosu do zaposlenih podjetji skrbita predvsem za ustrezno 

vključevanje zaposlenih v oblikovanje vrednot, vključevanje v izobraževalne procese in 

usposabljanja. 

 

V ostalih štirih podjetjih skrbijo za oblikovanje ustrezne komunikacije z zaposlenimi; 

zaposlene vključujejo v oblikovanje vrednot podjetja; skrbijo za medsebojne odnose v obe 

smeri (od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol); vključujejo  zaposlene v vse procese in 

nivoje, izražajo pozornost tudi do družinskih članov zaposlenih; spoštujejo prosti čas in 

zasebnost zaposlenih; skušajo ustvarjati varna delovna mesta in dosegati trajnostni vidik 

zaposlovanja z dolgoročno usmerjenostjo delovanja podjetja; skrbijo za prepoznavanje 

potencialov in razvoj lastnih kadrov, ki bodo sposobni prevzeti položaje z večjo 

odgovornostjo. Z lastniki običajno komunikacije potekajo po natančno določenih protokolih 

preko nadzornega sveta in skupščine ter preko letnih poročil. 

 

V skupino zunanjih deležnikov podjetja uvršajo v glavnem kupce in dobavitelje, v nekaterih 

primerih omenjajo še druge ustanove in podjetja.  

 

V štirih od šestih podjetij se v glavnem ne srečujemo s končnimi kupci, kot so to v primerih 

dveh podjetij, katerih dejavnost temelji na prodaji končnim kupcem (potrošniki, uporabniki), 

ampak so kupci podjetja, ki ali kupujejo storitve in proizvode za potrebe njihovih 

produkcijskih procesov, ali pa so izdelki namenjeni za nadaljnjo prodajo končnim kupcem 

preko njihovih prodajnih kanalov. Pri teh kupcih se v večini primerov podjetja usmerjajo v  

aktivno reševanje kupčevih problemov in ponujanjem rešitev zanje, saj ocenjujejo, da je za 

današnjega kupca izredno pomembno, da gradiš dolgoročni odnos in skrbiš za stalno iskanje 

celovitih rešitev, ki so zanj izrednega pomena. Glede na trende, pričakovanja, zahteve in 

ozaveščenost obeh vrst kupcev je potrebno ves čas zagotavljati najvišje standarde kakovosti 

za izdelke in storitve. Zelo pomembno vlogo v odnosu do kupcev/podjetij ima oblikovanje 

partnerskih poslovnih odnosov in razvijanje strateškega sodelovanja, čemur pripomore 
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spoštovanje vseh dogovorov (dobavni roki, kakovost, rešitve, ...), razvijanje poštenega odnosa 

in poštene komunikacije, določanje prave/poštene cene in zagotavljanje garancije in servisa.  

 

Obravnavana podjetja imajo večinoma sprejete določene kodekse ali pa ravnanje izhaja iz 

temeljnih vrednot in kulture podjetja, da so pri izbiri dobaviteljev družbeno odgovorno 

usmerjeni ter izločijo (oz. ne izberejo) tista podjetja, ki ne udejanjajo družbeno odgovornega 

ravnanja, ne upoštevajo človekovih pravic, ne zadostujejo pogojem zahtevanih standardov, 

nimajo urejenih finančnih zadev in so označeni kot neplačniki obveznosti ali so kakorkoli 

drugače sporni (medijsko ipd.). Pomemben vidik v odnosu z dobavitelji je vključevanje teh v 

celotno nabavno verigo skladno z okoljevarstvenimi ukrepi in z njimi razvijati trend 

dolgoročnega sodelovanja ter skupnega razvoja. V večih primerih gre za prehod statusa in 

odnosa: dobavitelj – razvojni partner. Tudi na področju ravnanja z dobavitelji je pomemben 

dejavnik kakovosti poslovnih odnosov spoštovanje vseh dogovorov (plačilni roki in ostale 

zahteve). 

 

Pri kreditodajalcih, bankah, zavarovalnicah in nekaterih kupcih, se v dveh podjetjih 

izpostavljajo specifične zahteve oblikovanja poslovnih razmerij z naštetimi, predvsem na 

področju obvladovanja tveganj v povezavi z najetimi krediti, sklenjenimi zavarovanji ali pa v 

povezavi z zahtevami kupcev, kateri pred izbiro dobavitelja izvajajo preverbe in presoje 

poslovanja. Pri tem morajo podjetja zagotavljati korektno in ustrezno delovanja po zahtevanih 

standardih na področjih varstva človekovih pravic, varstva okolja ter zdravja in varnosti na 

delu ter zagotavljati nemotene izvedbe procesa presoje, monitoringa itd. 

 

Poleg naštetih zunanjih deležnikov intervjuvanci spomnijo še na ostale deležnike, ki smo jih 

sicer omenjali že v 5.2.2, to so lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, združenja, 

ministrstva, nevladne organizacije in društva, upokojenci, štipendisti in druga podjetja. 

5.2.4 Filantropska odgovornost 

Z rezultati analize lahko potrdimo dejstvo, da je v nekaterih podjetjih že jasen premik od 

videnja družbene odgovornosti kot korporativne filantropije in marketinškega orodja k bolj 

strateški vlogi družbene odgovornosti kot del upravljanja. V naši raziskavi obravnavana 

podjetja na področju filantropske odgovornosti podjetja omenjajo dve obliki udejstvovanja: 

donatorstvo in sponzorstva. Eno podjetje, ki zaradi organizacijske oblike in neprofitne narave 

poslovanja nima posebnih sredstev za te namene (se pa odzove na prošnje lokalnih prosilcev 

za doniranje), se ne udejstvuje na tem področju. Prav tako navaja, da to področje niti ne 

uvršča med družbeno odgovorna ravnanja podjetij, kar kaže na ujemanje s Carrollovim (1999) 

vidikom, ki filantropsko odgovornost postavlja v ozadje in jo določa kot manj pomembno in, 

da pri razumevanju DOP povzroča zmedo ter da takšne dejavnosti zaradi njene 

prostovoljnosti ne moremo obravnavati kot odgovornost. 
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Ko govorimo o donatorstvu se v ostalih primerih vsa podjetja v večji meri odzovejo na prejete 

prošnje. Takšna vključevanja podjetij v lokalno okolje kažejo na upoštevanje načel DOP, ki 

na segmentu družbene odgovornosti do lokalnih in regionalnih skupnosti predvideva med 

drugim sodelovanje podjetij v razvojnih projektih, donacije in sponzorstva in nudenje 

tehnične pomoči oblastem v smislu sodelovanja na raznih strokovnih področjih (Drevenšek 

2005). Pozorni so tudi na zaznavanje potreb v lokalnem okolju in v okoljih, kjer živijo 

zaposleni ter v enem primeru tudi tam, kjer izvajajo projekte. Odzovejo se z različnimi 

oblikami pomoči (denarna sredstva, izdelki) in drugimi oblikami podpore. V glavnem gre za 

prostovoljna ravnanja, ki so v skladu z vrednotami podjetja in politiko poslovanja. Običajno 

gre za prispevanje sredstev v odvisnosti od uspešnosti poslovanja. V večini aktivnosti niso 

povezane z učinki, ki jih prinašajo sicer marketinške aktivnosti, prepričani pa so, da je pomoč 

ali podpora eno od orodij, s katerimi se učinkovito vpenjajo v lokalno okolje, se oblikujejo 

odnosi tako z notranjimi deležniki (zaposleni kot člani društev ali klubov) kot z zunanjimi 

deležniki, ter hkrati gradijo ugled podjetja v lokalnem okolju.  

 

Največkrat udeležba v aktivnostih ni povezana z nakupom, saj se tovrstno udejstvovanje 

vsebinsko že vpenja v marketinške aktivnosti. V enem primeru uporabljajo takšen model, 

skozi katerega ciljano zbirajo in nato namenjajo sredstva za Pediatrično kliniko v Ljubljani ter 

za podporo društev in ustanov (večinoma povezanimi z zdravjem). V enem primeru gre za 

prispevanje sredstev po modelu 1 % od prodanih izdelkov, v drugem primeru gre za en cent 

od nakupa. V enem primeru donirana sredstva podjetje povezuje tudi s poslovnim 

sodelovanjem, saj je to eden od načinov, da se v okolje, kjer se je izvajal donatorjev projekt, 

podprejo aktivnosti (največkrat za namene na področju športa in kulture) v 

kupčevem/naročnikovem lokalnem okolju in tako utrjujejo poslovne odnose in marsikdaj 

razvijejo tudi nadaljnje simbioze. 

 

V dveh podjetjih svoj namen prostovoljnega in ne marketinškega namena okrepijo z 

dejstvom, da se za potrebe slovenskega trga proizvodnja njihovih izdelkov proizvede v enem 

dnevu, poleg tega eno podjetje niti ne proizvaja izdelkov pod svojo blagovno znamko, zato 

kakršnokoli povezovanje aktivnosti z oglaševanjem nebi imelo nobenega pomena. 

 

V podjetjih ugotavljajo, da se prostovoljne namere podjetja v obliki donatorstva prenašajo 

tudi na zaposlene, ki na osnovi vzgleda odreagirajo v različnih situacijah tudi sami (npr. 

kolektivno zbiranje oblačil za humanitarno organizacijo, osebni prispevki v humanitarnem 

projektu Botrstvo ipd.). Eno podjetje, ki je v projektu Botrstvo sodelovalo v večjem obsegu, je 

vzpodbudilo pozornost pri svojih partnerjih (tudi iz tujine) ter jih z vzgledom pritegnilo k 

podpori projekta.  

 

Podjetja se na področju sponzoriranja odločajo tudi z vzgibom oglaševanja. Primer podjetja, 

ki je sponzor slovenski nordijski reprezentanci že daljše obdobje (vključno v obdobjih, ko 
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reprezentanca ni beležila uspehov in v obdobju, ko je podjetje poslovalo z izgubo), svoje 

udejstvovanje na tem področju gradi na lojalnosti, v organizirane posebne dogodke in 

aktivnosti izvedene z reprezentanti, pa vključuje zaposlene in tudi prebivalce lokalnega 

okolja. Tudi dolgoletno sponzoriranje lokalnega rokometnega kluba temelji na razvoju 

odnosov v lokalnem okolju. 

    

Med vsemi obravnavanimi podjetji ni podjetja, pri katerem bi lahko opazili znake prikritega 

načina udejstvovanja na področju donacij in sponzorstev in izkoriščanja področij zgolj za 

marketinške namene. 

5.3 Temeljni izsledki raziskave 

Na osnovi ugotovitev analize obravnavanih podjetij lahko odgovorimo na raziskovalno 

vprašanje ki smo ga zastavili v magistrski nalogi ter s pomočjo komparacije primerjamo 

dobljene rezultate za posamezna področja s teoretičnimi izhodišči.  

Koncept družbene odgovornosti 

Teoretično izhodišče: V prenovljeni strategiji EU za področje družbene odgovornosti morajo 

družbeno odgovorna podjetja v svoje poslovanje in temeljno strategijo enakovredno vključiti 

okoljsko in etično komponento, skrb za človekove pravice, spoštovanje pravic do potrošnikov 

ter slediti ciljem izboljšanja sodelovanja z deležniki. Poleg tega morajo skrbeti za 

izoblikovanje skupnih vrednot v podjetju in drugimi deležniki tudi v širšem okolju, 

prepoznavati, preprečevati in blažiti morebitne škodljive vplive, razvijati priložnosti za nove 

inovativne proizvode, storitve, poslovne modele, ki bodo prispevali k povečanju družbenega 

blagostanja in bodo vodili k višji kakovosti in produktivnim delovnim pogojem (Commission 

of the European Communities 2011). 

 

Izhajajoč iz teoretičnih izhodišč in na podlagi kvalitativne analize ocenjujemo, da sta dve 

podjetji strateško družbeno odgovorni, dve podjetji sta na spodnji meji strateške družbene 

odgovornosti in dve na območju minimalne družbene odgovornosti.    

 

V teoretičnem delu smo navajali, da družbene odgovornosti ni mogoče obravnavati kot 

univerzalno in edinstveno strategijo, saj je odvisna od številnih dejavnikov (npr. panoga, 

velikost, geografka lega). Na tem delu bomo poskušali opredeliti različno razumevanje 

koncepta, pomena družbene odgovornosti in obsega družbeno odgovornega ravnanja. Glede 

na izsledke raziskave lahko v našem primeru pripišemo razlike sledečim dejavnikom: 

- jasno oblikovana strategija podjetja: (1) podjetja pod oznakami B in C imajo oblikovano 

strategijo podjetja, v kateri je vključeno tudi načrtovanje izvajanja družbene odgovornosti, 

kar posledično pomeni, da smo glede na analizo rezultatov lahko uvrstili podjetji v 
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podjetja s strateško družbeno odgovornostjo oz. na spodnji meji strateške družbene 

odgovornosti; (2) podjetji pod oznako A, ki smo ju uvrstili v področje z minimalno 

družbeno odgovornostjo, spadata v organizacijsko obliko, katere delovanje in poslovanje 

je specifično. Gre za samostojno združenje  posameznikov, ki so se prostovoljno povezali 

zato, da bodo zadovoljevali svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe ter 

težnje.  Lastniki podjetja so člani sami, ki ga tudi demokratično vodijo in nadzirajo.  

Glede na pridobljene podatke predpostavljamo, da ravno zaradi specifičnosti lastniške 

strukture, organizacijske oblike in načina delovanja, nimajo izdelane strategije po enakih 

principih, strukturah in vsebinskih opredelitvah, kot imajo to urejena srednje velika in 

velika podjetja. Družbeno odgovorno ravnanje na splošno izhaja iz strateških opredelitev, 

zato v danih dveh primerih lahko sklepamo, da je to prvi razlog za odmik v primerjavi z 

ostalimi obravnavanimi podjetji. Podjetji sta skoncentrirani na zakonske predpise in 

zagotavljanje minimalnih standardov, ki so sicer določeni za področje družbene 

odgovornosti. Njihova družbena odgovornost pa se odraža v prizadevanjih postavljenega 

vodstva podjetij in zaposlenih, kamor lastniki/člani zadruge niso neposredno vključeni, da 

bi poleg osnovnega poslanstva zadruge, izpolnjevali tudi pričakovanja družbe. Poleg tega 

z danima primeroma lahko potrjujemo teoretične okvirje, ki pravijo, da udejanjanje 

aktivnosti družbene odgovornosti podjetja izvajajo na svoj način, ki je predvsem odvisen 

od znanja, veščin, virov in interesov drugih udeležencev (Kaučič 2013).  Pomembno je 

tudi dejstvo, da namen in cilj zadrug ni v ustvarjanju dobičkov, temveč v trajnosti 

delovanja in trajnosti delovnih mest, kar v zadruge umešča družbeno odgovornost. Na 

osnovi analize lahko tudi sklepamo, da zaradi organizacijske in kadrovske strukture, 

načina upravljanja in vodenja, v podjetjih niti nimajo posebej strokovno usposobljenega 

kadra, ki bi lahko sistematiziral in obvladoval razvoj družbene odgovornosti. 

Razumevanje pojma družbena odgovornost in umestitev njim lastnega koncepta družbene 

odgovornosti v njihovo delovanje  lahko glede na opaženo pripisujemo siceršnji kulturi in 

vrednotam, ki jih imata podjetji razviti. Tudi znotraj obeh primerov smo opazili razlike, 

pri čemer za eno podjetje veljajo vsa zgoraj zapisana dejstva, pri enem podjetju pa smo 

zaznali odmik klasičnega zadružnega principa k trženjsko in razvojno bolj naravnanemu 

podjetju. To se na določenih obravnavanih področjih tudi odraža (kadrovska politika, 

izobraževanja za zaposlene, delovanje marketinškega oddelka, širitve delovanja in razvoj 

širše komercialne ponudbe, pri kateri ne gre zgolj za servis članom, kmetom in nekaterim 

drugim specifičnim kupcem). 

- območje delovanja – mednarodni trg/domači trg: podjetji  B2 in C1 sta podjetji, ki 

delujeta v globalnem poslovnem okolju, zaradi česar lahko sklepamo, da je njihova 

strateška družbena odgovornost pogojena tudi iz tega vidika. Za zagotavljanje uspešnega 

poslovanja podjetij na tujih trgih je nujen družbeno odgovoren poslovni sistem 

upravljanja, upoštevanje usmeritev ter izpolnjevanje vseh zahtev v zvezi z družbeno 

odgovornim ravnanjem. Poleg tega se v globalnem poslovnem okolju  od  podjetij zahteva 

tudi viden prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, pri čemer se trajnostni razvoj 
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manifestira v družbeni odgovornosti Zelo podobne sklepe lahko oblikujemo za podjetje 

B1, ki ga glede na velikost podjetja in po prisotnosti na tujih trgih, ne moremo primerjati s 

prejšnjima dvema. Značilno za to podjetje je, da ima kljub svoji majhnosti, velike 

ambicije na področju širitve delovanja na tujih trgih, kakor na področju širitve 

proizvodnega programa. Temu dejstvu lahko pripišemo njihovo stopnjo družbeno 

odgovornega ravnanja in glede na rezultate analize lahko tudi sklepamo, da družbeno 

odgovornemu ravnanju ter razvoju koncepta namenjajo pomembno pozornost in 

investirajo skladno z zmožnostmi.  Podjetje C2 v glavnem deluje na domačem trgu, 

vendar se zaradi zmanjšanja obsega investicij v Sloveniji zavzemajo za ponovno osvajanje 

trgov bivše Jugoslavije (in drugih v JZ Evropi), kjer so pred osamosvojitvijo že bili 

prisotni. Gre za potencialni tuji trg, na katerem podjetje vidi svoje poslovne priložnosti. V 

danem primeru lahko glede na analizo podatkov sklenemo, da ima podjetje v strategijo 

poslovanja integrirano družbeno odgovornost tudi zaradi obvladovanja kakovosti in 

poslovne odličnosti, ki jim lahko zagotavlja prodor na nova poslovna okolja. Z družbeno 

odgovornim ravnanjem in doseženimi referencami na domačem trgu lahko gradi na 

konkurenčni prednosti, pridobivanju ugleda in zaupanja tudi na drugih trgih. V tem delu 

lahko povežemo teoretične okvirje, ki potrjujejo povezavo med družbeno odgovornostjo 

in konkurenčnostjo na makro ravni ekonomij in držav, kot možnost za krepitev 

konkurenčnega položaja. Ocenjeno stopnjo strateške družbene odgovornosti v tem 

podjetju lahko povezujemo z navedenimi dejstvi, hkrati pa potrdimo tudi, da so določene 

aktivnosti (pridobivanje in vzdrževanje nekaterih certifikatov, ki prav tako usmerjajo v 

družbeno odgovorno ravnanje), ki jih podjetje izvaja, povezane z zahtevami kupcev, ki od 

izvajalcev za pridobitev poslov to tudi zahtevajo.  A1 in A2 delujeta samo na domačem 

trgu in odmik od minimalne družbene odgovornosti proti zgornji polovici predstavljajo 

predvsem aktivnosti na področju ravnanja z okoljem ter navedbe v prejšnji alineji. 

- organizacijska oblika: glede na ugotovitve v analizi podjetij različnih organizacijskih 

oblik lahko kriterij organizacijske oblike označimo kot kriterij, ki na razumevanje 

družbene odgovornosti ter na njeno udejanjanje  v glavnem ne vpliva. Izjema je zadružna 

oblika, za katero smo možne vzroke za minimalno družbeno odgovorno ravnanje 

opredelili v prvi alineji ;  

- velikosti podjetij: podjetji B2 in C1 spadata glede na velikost v skupino velikih podjetij. 

Njuno ocenjeno stopnje strateške družbene odgovornosti lahko povežemo tudi z velikostjo 

podjetja, čeprav menimo, da imajo bistveni vpliv na njihovo družbeno odgovorno 

ravnanje dejstva iz prve alineje (ki pa po drugi strani pogojujejo velikost podjetja – gre za 

neke vrste logično povezavo, da je globalno podjetje običajno veliko podjetje).  Če bi 

zanemarili omenjeno dejstvo in bi izhajali samo iz organizacijske strukture, sistema 

vodenja in upravljanja ter sistematizacijo dela, bi lahko povezali velikost podjetja z 

družbeno odgovornim ravnanjem.  Vendar nam na drugi strani podjetji B1 in C2, ki 

spadata med srednje velika podjetja, s preprosto organizacijsko strukturo in sistemom 

vodenja, dokazujeta, da  stopnjo družbene odgovornosti velikost podjetja načeloma ne 
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vpliva.  V B1 vpliva dejstvo, da je to družinsko podjetje, pri katerem so v ospredju 

tradicija, etična stališča in pozitivne moralne vrednote, kar prav tako lahko povezujemo s 

konceptom družbene odgovornosti. Na tem delu se lahko navezujemo na teoretično 

izhodišče v naši nalogi, da je običajno koncept DOP povezan z velikimi podjetji, vendar 

ga je treba upoštevati tudi kot strateško orodje za povečanje konkurenčnosti malih in 

srednjih podjetij. 

 

Podjetja imajo v večini družbeno odgovorna udejstvovanja opredeljena v strategiji podjetja, 

samo družbeno odgovornost pa koncipirano v vrednote in kulturo podjetja. Družbeno 

odgovorna ravnanja in s tem povezane aktivnosti so usmerjene predvsem na področja, na 

katere ima podjetje pomemben vpliv: varstva okolja, varnost izdelkov, skrb za zaposlene in 

skrb za lokalno skupnost, pri čemer je pomembno, da znajo identificirati, preprečevati in 

ublažiti morebitne škodljive vplive v okolju ali na okolje, v katerem delujejo. Pri udejanjanju 

družbeno odgovornih praks si vsaj v dveh tretjinah pomagajo podjetja z uvajanjem standardov 

za pridobivanje certifikatov. Enak delež podjetij velik pomen pripisujejo ustvarjanju 

inovativnega okolja, ki zagotavlja razvoj in stabilnost podjetja. V manjši meri lahko opazimo, 

da je družbeno odgovorno ravnanje skoncentrirano le na spoštovanje zakonodaje in 

zagotavljanje minimalnih standardov, ki so določeni za področje družbene odgovornosti,  v 

glavnem pa lahko vidimo, da so prostovoljna dolgoročna sodelovanja z deležniki že 

modificirana in prepoznana kot prednosti takega ravnanja.  

Deležniki 

Teoretično izhodišče: Bowie (Goršak 2005) vidi v deležniškem pristopu k upravljanju podjetij 

pozitivne poslovne učinke in pravi »da podjetje, ki skrbi za dobrobit ostalih deležnikov, 

pridobi njihovo zaupanje in pogoje sodelovanja, kar posledično zmanjša stroške poslovanja 

in poveča produktivnost podjetja«. O pravi deležniški usmeritvi podjetja govorimo šele takrat, 

ko podjetje prepozna ključne deležnike. 

V obravnavanih podjetjih so večinoma prepoznali svoje deležnike. Glede na delitveno obliko 

po McAlister (2005) so bolj prepoznani primarni deležniki, kamor se uvrščajo lastniki, 

zaposleni, kupci, dobavitelji in deloma javni deležniki kot so nekatere institucije, vlada in 

lokalna skupnost. Glede na prepoznane skupine deležnikov se večina podjetij v skladu z 

družbeno odgovornim ravnanjem posveča upoštevanju interesov teh. V glavnem lahko 

prepoznamo zadovoljevanje ekonomskih interesov do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter 

interese vrednot do lastnikov in delničarjev. Ustrezno vključevanje deležnikov in skrb za 

sledenje njihovim interesom podjetja spoznavajo kot pozitiven vpliv na delovanje podjetja v 

okolju.  
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Vplivi družbene odgovornosti na položaj na tržišču, konkurenčno prednost in ugled podjetja 

V sklopu raziskave in analize podatkov smo prišli do treh različnih pogledov na družbeno 

odgovorno ravnanje kot konkurenčno prednost, ki jih zaradi odstopanj želimo izpostaviti: (1) 

podjetje deluje konkurenčno na trgu prav zato, ker imajo razvito družbeno odgovorno 

ravnanje; (2)  splošno gledano je pri družbeno odgovornem ravnanju težko govoriti o koristih, 

ki iz tega ravnanja izhajajo, saj če podjetje ne deluje na tak način, niti ne more dolgoročno 

obstajati; (3) zelo težko bi rekli, da družbena odgovornost vpliva na konkurenčnost podjetij 

pri pridobivanju projektov na javnih razpisih, kjer je edino in glavno merilo cena. 

V prvem primeru je teoretični vidik, ki pravi, da ključna ugotovitev štirih raziskav kaže na to, 

da obstajajo povezave med družbeno odgovornostjo in njegovo konkurenčno prednostjo 

gledano na dolgi rok, ter da družbeno odgovorne aktivnosti pozitivno prispevajo h 

konkurenčnosti podjetij zlasti z izboljšanjem neoprejemljivih virov podjetja, kot so ugled, 

zadovoljstvo zaposlenih ter korporativna kultura.  Z izvajanjem družbeno odgovornih 

aktivnosti si tako podjetja odpirajo dostop do novih trgov, novih priložnosti in novih odnosov, 

ki zagotavljajo dolgoročno dobičkonosnost in povečuje konkurenčnost skupnosti, v kateri 

posluje.  

 

V drugem primeru povezujemo teoretična izhodišča (Kirn 2004), ki DOP opredeljujejo kot 

poslovni sistem upravljanja, ki skuša razumeti družbeno vlogo podjetja in opredeliti ključne 

deležnike. Podjetje je usmerjeno k izpolnjevanju zahtev v skladu s svojimi zmožnostmi za 

izboljšave. Hkrati postaja v poslovanju v globalnem poslovnem okolju, ki za obstoj in razvoj 

zahteva poleg družbene odgovornosti tudi viden prispevek k trajnostnemu razvoju. Vse kaže 

na to, da pri družbeno odgovornem ravnanju podjetij ne bomo mogli več govoriti klasično o 

konkurenčni prednosti. Intervjuvanka je svoje stališče okrepila z dejstvom, da potrošniško 

naravnan trg ni dovzeten za propagiranje posameznih segmentov družbene odgovornosti, 

ampak morajo uporabniki sami prepoznati takšno delovanje podjetja. Seveda pa podjetja 

družbeno odgovorno ravnanje in ugled med seboj povezujejo, pri čemer obstaja povezava 

med ugledom podjetja s prepoznavnostjo podjetja in z gradnjo blagovne znamke ter 

postavljanjem vrednosti blagovne znamke.  

 

V zadnji trditvi glede povečevanja konkurenčnosti v skupnosti se pojavlja dilema, vezana na 

ugotovitev med našimi intervjuvanci oz. dilemo enega od podjetij. Na področju oblikovanja 

konkurenčnega okolja je v Sloveniji, med še nekaterimi drugimi preprekami, prisotna 

oteževalna okoliščina iz strani zakonodaje o javnih razpisih in pogojih, ki dopuščajo kot edini 

kriterij izbire kandidata ponujeno ceno. V takih okoliščinah dejansko podjetje, ki investira v 

družbeno odgovorno poslovanje, nima nobene prednosti pred podjetji, ki ne nastopajo kot 

družbeno odgovorna podjetja.   
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Glede na opravljeno raziskavo lahko ocenimo, da za obravnavana podjetja veljajo navedbe 

Slovenske korporativne integritete (2014), ki pravi, da so pri podjetjih z družbeno 

odgovornim ravnanjem evidentno boljši poslovni rezultati, večja učinkovitost in inovativnost 

zaposlenih ter dobro poslovno sodelovanje s partnerji.  

Filantropska odgovornost 

Teoretično izhodišče: Večinoma kritiki družbene odgovornosti razumejo koncept kot orodje v 

rokah marketinga in odnosov z javnostmi, ki skozi filantropske dejavnosti predstavljajo svojo 

družbeno odgovornost.  

Med obravnavanimi podjetji ni podjetja, pri katerem bi opazili znake prikritega načina 

udejstvovanja na področju donacij in sponzorstev ali izkoriščanja področij zgolj za 

marketinške namene, zato lahko zapišemo, da ta kritika ne sovpada z delovanjem 

obravnavanih podjetij, ampak se bolje ujema s sledečim teoretičnim izhodiščem: Pomembno 

je razumeti, da se DOP ne obravnava kot promocijsko orodje za izboljšanje podobe podjetja 

ali večanje ugleda, temveč kot način upravljanja, ki vključuje sodelovanje z družbo, in kot 

zavezo podjetja, da bo pregledno odgovarjalo za svoja dejanja.  
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6 SKLEP 

Razumevanje družbene odgovornosti kot standarda poslovanja je čedalje bolj pomembno. Z 

inovacijami in prilagajanji poslovnih modelov ter novimi rešitvami, ki vključujejo trajnostno 

in vključujočo rast, podjetja pozitivno prispevajo k družbi, svoj sloves pa gradijo na kulturi 

vodenja, ki jo spodbujajo trajnostni izdelki in storitve ter proaktivno sodelovanje z interesnimi 

skupinami. Naše ključne ugotovitve, do katerih smo prišli v izvedeni raziskavi, predstavljamo 

v nadaljevanju. 

6.1 Sklepi iz raziskave 

V vseh obravnavanih podjetjih razumejo pojem družbene odgovornosti in konceptu družbene 

odgovornosti pripisujejo pomembno mesto v poslovanju podjetja: družbeno odgovorno 

podjetje se obnaša v korist družbe in deluje v skladu s pričakovanji, zahtevami in normami 

družbe. Pomeni, da deluje v skladu z zakonodajo, upošteva vse predpise, sledi standardom in 

se prostovoljno zavezuje k ravnanjem, ki jih določajo standardi poslovanja na področju 

kakovosti in ekologije ter uvaja in izvaja različne ustrezne ukrepe. Podjetje kot subjekt sam po 

sebi ne more živeti, zato mora imeti posluh za dogajanje okoli sebe, posebej v okolju, kjer 

deluje in v okoljih, od koder prihajajo njihovi zaposleni. Družbena odgovornost se odraža v 

odnosu do zaposlenih, njihovih družinskih članov in lokalnega okolja. Iz ekološkega vidika 

pomeni, da podjetje na vseh področjih ravna tako, da zmanjšujejo negativne vplive na okolje. 

Družbeno odgovorno ravnanje je zaradi svoje pomembnosti večinoma opredeljeno v strategiji 

in vrednotah podjetja ali je vgrajeno v kulturo podjetja. Vlaganja v področje družbeno 

odgovornega ravnanja podjetja smatrajo kot naložbo. Obseg vloženih sredstev je odvisen od 

uspešnosti poslovanja podjetja in se prilagaja strategiji podjetja. Za večino podjetij merjenje 

učinkov družbene odgovornosti predstavlja težavo, saj menijo, da je te učinke zelo težko 

meriti in jih je težko ovrednotiti, poleg tega se do sedaj še niso srečali z ustreznimi orodji in 

metodami, s katerimi bi prišli do rezultatov. Prepričani so, da družbeno odgovorno ravnanje 

prinaša pozitivne učinke in določene prednosti. Največkrat z družbeno odgovornim ravnanjem 

povezujejo ugled podjetja, prepoznavnost blagovne znamke, kompetentnost podjetja, lojalnost 

pri zaposlenih in kupcih, v nekaterih primerih tudi konkurenčno prednost. V večini podjetja 

posebej o družbeni odgovornosti ne poročajo, razen nekatera v sklopu letnih poročil ali v 

primeru podjetja, ki prostovoljno poroča o trajnostnem razvoju, katerega sestavni del je tudi 

področje družbene odgovornosti.  

 

Podjetja v večini svoje družbeno odgovorno ravnanje povezujejo s tremi področji: skrb za 

človeške vire, skrb za okolje in skrb za lokalno okolje. Za doseganje poslovnih rezultatov so 

pomembni zadovoljni, motivirani in odgovorni zaposleni. Za razvoj zaposlenih skrbijo z 

različnimi oblikami izobraževanj in usposabljanj, ustrezno komunikacijo in informiranjem, 

zakonsko predpisanih aktivnostih na področju zdravja in varnosti na delu izvajajo še nekatere 

druge oblike skrbi za zdravje: izobraževanja in osveščanja o skrbi za zdravje preko različnih 
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delavnic in drugih projektov, uvajanje telovadbe na delovnem mestu, preventivni in kurativni 

zdravstveni programi, organizirane športne aktivnosti ipd. Skrbi za okolje večinoma 

povezujejo s trajnostnim razvojem. Gre za varovanje okolja in podnebja na vseh ravneh 

vrednostne verige. Odvisno od proizvodnega programa in okoljevarstvenih vidikov skrbijo z 

različnimi ukrepi za stalno zmanjševanje negativnih vplivov tako na okolje kot na zdravje 

uporabnikov. Skrb za lokalno okolje je področje, ki je izrednega pomena z vidika delovanja in 

vpenjanja podjetja v okolje, pridobivanja zaupanja v okolju in sprejemanje podjetja kot 

verodostojen subjekt, ki ima na okolje in družbo pozitivne učinke in tako odpira možnosti za 

vzpostavitev sinergije z lokalnim okoljem in tudi širše. Večinoma se podjetja aktivno 

vključujejo v okolje, vzpostavljajo in razvijajo odnose z vlado in ministrstvi ter drugimi 

ustanovami z namenom vplivanja na potrebne spremembe na področjih delovne zakonodaje, 

davčne politike ipd.  

  

V obravnavanih podjetjih so večinoma prepoznali svoje ključne deležnike. Med primarne 

deležnike uvrščajo lastnike, zaposlene, kupce, dobavitelje in deloma javni deležniki, kot so: 

nekatere institucije, vlada in lokalna skupnost. Glede na prepoznane skupine deležnikov se 

podjetja posvečajo upoštevanju interesov teh. V glavnem gre za zadovoljevanje ekonomskih 

interesov do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter interese vrednot do lastnikov in delničarjev.  

 

Na področju filantropske odgovornosti podjetja omenjajo dve obliki udejstvovanja: 

donatorstvo in sponzorstva. Običajno gre za prispevanje sredstev v odvisnosti od uspešnosti 

poslovanja. Velja prepričanje, da je takšno udejstvovanje eno od orodij, s katerimi se podjetja 

učinkovito vpenjajo v lokalno okolje, se oblikujejo odnosi tako z notranjimi deležniki kot z 

zunanjimi deležniki ter hkrati gradijo ugled podjetja v lokalnem okolju. Največkrat udeležba v 

aktivnostih ni povezana z nakupom, saj se tovrstno udejstvovanje vsebinsko že vpenja v 

marketinške aktivnosti. Med preučevanimi podjetji nismo opazili prikritega načina 

udejstvovanja na področju donacij in sponzorstev in izkoriščanja področij zgolj za 

marketinške namene. 

Na osnovi vseh ugotovitev lahko povzamemo, da so obravnavana podjetja družbeno 

odgovorna,  udejanjanje družbene odgovornosti pa izvajajo vsako na svoj način, ki je 

predvsem odvisen od znanja, veščin, virov in interesov drugih udeležencev, kakor tudi kulture 

in drugih običajev, ki veljajo v prostoru, kjer podjetja delujejo. Izhajajoč iz teoretičnih 

izhodišč in na podlagi kvalitativne analize ocenjujemo, da sta dve podjetji strateško družbeno 

odgovorni, dve podjetji sta na spodnji meji strateške družbene odgovornosti in dve na 

območju minimalne družbene odgovornosti. Kot smo že navedli v prvem delu magistrske 

naloge, družbene odgovornosti ni mogoče obravnavati kot univerzalno in edinstveno 

strategijo, saj je odvisna od številnih dejavnikov. V naših primerih lahko največ vplivanja na 

razlike pripišemo organizacijski obliki podjetja, pri čemer zadrugi bistveno odstopata od 

ostalih organizacijskih oblik. Druga dva dejavnika, pri katerih lahko pritrdimo vpliv na 
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opažene razlike, sta še velikost podjetja in območje delovanja podjetja (tuji/globalni trgi in 

domači trg). 

6.2 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Skozi razgovore in izražena stališča s sogovorniki v obravnavanih podjetjih menimo, da bi 

bilo smiselno preučiti vpliv neprilagojene/neusklajene/neustrezne zakonodaje na določenih 

področjih, ki so za podjetja, ki so strateško družbeno odgovorna, zelo pomembna. Z raziskavo 

bi lahko prišli do ključnih ugotovitev glede možnosti za ustvarjanje boljših pogojev in 

doseganja večjih učinkov, in predvidevamo, tudi do utemeljenih pogajalskih izhodišč, za 

pogajanja in sprožanje postopkov za uvajanje  sprememb na področju zakonodaje.  

Utemeljitev: Na lestvici mednarodne konkurenčnosti Slovenija ostaja na dnu uvrščenih držav. 

Gospodarstveniki ostajajo nezadovoljni z učinkovitostjo države in možnostmi za poslovanje. 

Raziskave kažejo, da so ključne prednosti Slovenije predvsem v visoki stopnji izobraženosti 

delovne sile in zanesljiva infrastruktura, mednarodno konkurenčnost pa zavirajo neučinkovit 

pravni red, nestabilnost politik in delovanje vlade ter državnega aparata.  

 

Izhodišča: Veliko uspešnih podjetij v Sloveniji strateško udejanja družbeno odgovornost, 

imajo ustrezna strokovna znanja in razvita orodja. Nadaljnje oblikovanje strategij družbene 

odgovornosti je med drugim odvisno od nekaterih dejavnikov, na katere ima država 

pomemben vpliv. Odgovoriti bi bilo potrebno na vprašanja: Kaj je za državo družbena 

odgovornost? Kako bo družbeno odgovornost opredelilo sodstvo? Kaj mora narediti 

zakonodajalec, da bodo podjetja družbeno odgovornost lahko tudi živela? Glede na izražena 

stališča podjetja ne potrebujejo nacionalne strategije, ampak potrebujejo ustrezne spremembe 

v zakonu o varstvu okolja, vključno s spodbudami in olajšavami; urediti delovno pravno ter 

davčno zakonodajo; v zakonodajo, ki ureja javne razpise, vključiti okoljevarstvene in 

družbeno odgovorne kriterije ter uvesti model prednosti zbire prijaviteljev na razpisu, kot o 

tem govori EMAS; odpraviti neskladja v zakonih (zakon o zdravem delu vs. davčna 

zakonodaja); zagotoviti mehanizme, ki bi izboljšali plačilno disciplino in zatrlo poslovanja z 

goljufijami.  
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Vprašalnik: pol-strukturiran intervju  

 

1. Prosimo če pojasnite, kaj za vas pomeni  koncept družbene odgovornost ter kakšen pomen mu 

pripisujete? 

Ali imate v podjetju sprejeto lastno definicijo družbene odgovornosti? V čem vidite njene koristi za 

podjetje? Ali imate družbeno odgovornost podjetja opredeljeno tudi v strategiji podjetja? Katerim 

ciljem družbene odgovornosti sledite v okviru zastavljene poslovne strategije? Kdo v vašem podjetju 

je odgovoren za doseganje ciljev povezanih  z družbeno odgovornostjo? 

 

2. Kako v vašem podjetju vključujete svoje ključne deležnike v procese udejanjanja družbene 

odgovornosti? Prosim podajte nekaj primerov! 

Po vašem mnenju kakšne  koristi imajo ključni deležniki zaradi vašega udejanjanja družbeno 

odgovornih aktivnosti? Kako opredeljujete vašo odgovornost na področju socialnih vprašanj: varstvo 

okolja,  skrb za zaposlene, varnost izdelkov in podobno? Na kakšen način in komu poročate o 

družbeno odgovornem ravnanju, ali in kako merite družbene učinke vašega ravnanja? 

 

3.  Kako razumete vpliv družbene odgovornosti na vaš položaj na tržišču, konkurenčno prednost in 

ugled podjetja?  

Ali menite, da vaše podjetje dojema družbeno odgovornost prvenstveno kot strošek ali kot naložbo v 

prihodnost? Kako uveljavljate  družbeno odgovornost v okviru podjetja (standardi, kodeksi, …)? 

Kakšne koristi zaznavate v podjetju od pridobljenih standardov, certifikatov, nagrad idr. s področja 

družbene odgovornosti? Kako nameravate v podjetju pristopiti k izvajanji družbeno odgovornih 

aktivnosti v prihodnje (v kakšnem obsegu, na kakšen način, na katerih področjih…)? 

  

4. Kako se v podjetju odločate za donacije oziroma za aktivnosti na področju filantropskih aktivnosti 

družbene odgovornosti? 

Kdo (ali katero področje) v podjetju se ukvarja s sprejemanjem teh odločitev? Kdo vse sodeluje pri 

izvajanju filantropskih aktivnostih družbene odgovornosti: od snovanja, organizacije in izvedbe 

projekta ter končno poročanje? V kolikšni meri ocenjujete, da so aktivnosti na tem področju koristne 

in učinkovite za promocijo podjetja? Kakšne pozitivne učinke opažate/merite na tem področju? 
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Prepis intervjujev, podjetje A1 
Kategorije   

Koncept družbene 
odgovornosti 

A1-1: Družbena odgovornost v našem podjetju pomeni, da ker delujemo v 

nekem prostoru, smo del večje sredine,  se je zato treba tudi tako vesti. 
A1-1: Družbena odgovornost je tudi to, da imaš urejene vse finančne in 
nefinančne razmere do vseh, ki sodelujejo z zadrugo. 
A1-1: Za družbeno odgovornost štejemo tudi to, če kdo ne plača terjatev, 
uporabimo vse instrumente, da pridemo do denarja. Če ne bomo ustvarjali 
reda, se ustvarja anarhija, v anarhiji pa je težko poslovanje in vemo kam to 
pelje. 

A1-1: Vsa sredstva in aktivnosti na področju udejanjanja družbene 
odgovornosti štejemo kot naložba. 
A1-2: Družbena odgovornost pomeni to, da čutimo pripadnost firmi in 
državi, in če gledam iz vidika segmenta zadružništva, domačim 
proizvajalcem. Prav tako je družbena odgovornost povezana z varovanjem 
okolja. Pomeni, da kot firma ali posameznik ravnaš odgovorno in imaš 
skrb, kaj bomo pustili našim zanamcem. 
A1-1: Ocenjujem, da se naše družbeno odgovorno ravnanje odraža v tem, 
da smo uspešna zadruga. Pred časom smo bili imenovani med štiri najbolj 
inovativne in odgovorne zadruge v Evropi in lani med tri naj agrobiznis 

podjetja v Sloveniji. 

A1-1: Seveda tudi ugled raste. Danes pride k nam na obisk minister za 

gospodarstvo, kar zagotovo pomeni, da smo zrelo podjetje in delujemo 

konkurenčno na trgu, ker smo urejena zadruga in ker imamo razvito 

družbeno odgovornost. 
A1-1: Imamo vrsto priznanj iz področja kakovosti za naše proizvode, kar 
dokazuje, da delamo na kvaliteti, se pravi na trg dajemo stvari, ki so 

vredne, da so na trgu.  

A1-2: Od vse teh udejanjanj so vidni učinki: eni so vidni prej, drugi 
kasneje, eno so kratkoročni učinki, drugi dolgoročni, eni so ekonomskega 
značaja, drugi ne. 
A1-2: Vse aktivnosti v družbeno odgovornost smatram kot naložbo, saj če 
ne investiraš v te zadeve in ne vlagaš dovolj, potem ni neke prihodnosti. Na 

področju ekoloških proizvodov smo orali ledino, prvi razvili ekološko 
blagovno znamko ED, sedaj pa smo v tem segmentu glavni. 

A1-2: Če počneš stvari, ki jih drugi ne počnejo, je lahko to naša 
konkurenčna prednost (veza na ED). 
A1-2: Smo rastoče podjetje in tudi ugled nam raste. 
A1-3: Imamo certifikate in nagrade, kar nam je v zadovoljstvo, ker na tak 

način nekako vemo, da delamo prav. 
A1-3: Mislim, da nekih finančnih koristi ni, kvečjemu nastanejo določeni 
stroški, ki jih nosimo. 

Področja 

družbene 
odgovornosti 

A1-1: Vizija in že sam koncept zadruge je naravnan na integrirano, 
sonaravno delovanje. 

A1-1: Že 35 let se trudimo s sonaravnim sadjarstvom, se pravi, da 
uporabljamo mila zaščitna sredstva. 7 let intenzivno delamo na vzreji, 

pridelavi in trženju ekološkega mesa. Pripravljamo se na trženje ekološke 
zelenjave. 

A1-1: Ukvarjamo se z ekološkimi zgodbami, trudimo se z javnimi zavodi 

(vrtci, šole) in jim zagotavljamo dobavo ekološkega mesa. Skrbimo za 

zdravje otrok. 

A1-1: Letos začenjamo s projektom prodaje mineralnih gnojil PRP. 
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A1-2: Organizirali smo zbiranje odpadne folije od baliranja, da jih kmetje 

ne odvržejo kar kjerkoli. 
A1-2: S člani zadruge delujemo močno v ekološko smer, kmete poskušamo 
preusmerjati v bolj ekološko kmetovanje. 
A1-2: V trgovinah imamo eko kotiček Z, kjer kupci lahko dobijo ekološka 
in biološka zaščitna sredstva, kar posledično pomeni, da osveščamo in 
izobražujemo kupce. 
A1-2: Zopet smo pobudniki za projekt »seneno mleko« (živina se 
prehranjuje izključno s senom), kot smo bili pred leti skupaj z Mlekarno 

Celeia pobudniki v projektu »brez GSO«. 
A1-2: Promoviramo slovensko in povezujemo kmete. Vzpostavljamo 

zelenjavno verigo, v kateri bomo reševali logistične probleme na območju 
Slovenije in tako iz ekološkega vidika pripomogli k zmanjšanju emisij v 
ozračje. 
A1-3: Naši proizvodi so ekološki in na ta način spodbujamo zdrav način 
življenja. 
A1-3: Ekologija je pri nas na prvem mestu in tudi kupcem svetujemo, da 

zatiranje raznih bolezni izvajajo na okolju prijazen in sprejemljiv način. Na 
področju varovanja okolja smo organizirali tudi zbiranje odpadnih folij, ne 
samo za člane in kupce, kdorkoli jih lahko prinese, saj želimo da se okolje 
čim manj obremenjuje z odpadki. Vsak, ki prinese odpadne folije baliranja, 
ga nagradimo z zabojem jabolk. Tudi z dobavitelji se pogovarjamo v tej 

smeri, da bi uporabljali čim bolj take materiale, ki se lahko reciklirajo. 
A1-1: V zadnjih dveh letih smo povečali zaposlovanje za 30%. Da bomo 
izboljšali odstotek pravilne izbire pri kadrovanju, profiliranju za posamezna 

delovna mesta, urejanju delovnih procesov in na nek način izvedli 
kadrovsko konsolidacijo, smo najeli zunanje strokovnjake. 

A1-1: Kako zaposlenim pomagati, da se bodo vedli na delovnem mestu 

tako, kot od njih pričakujem kot vodja? Z zaposlenimi se bodo opravili 

razgovori, mogoče se bodo pri posameznih našli skriti potenciali, ki jih 
lahko udejanjijo na delovnem mestu, kar pa za podjetje predstavlja tudi 

dodano vrednost. 

A1-1: Plačila so redna in se ne spomnim, da bi kdaj zamujali z izplačilom 
plač delavcem in plačilom njihovih prispevkov. 
A1-1: Pri nas težimo, da ima vsak zaposleni letno 42 ur izobraževanja za 
razna področja, saj rabimo usposobljen kader. 
A1-2: Imamo dobre pogoje dela, zadruga dobro skrbi za nas in čutimo 
pripadnost podjetju. 

A1-3: V službi se dobro počutim in tudi jaz želim zaposlene na svojem 
delovnem mestu poslovodje motivirati na tak način, da se bodo dobro 
počutili. 

Deležniki A1-1: Notranji deležniki so zaposleni in člani zadruge. Za člane zadruge 
moramo dobro poskrbeti v smislu, da smo za njih dober servis, na eni strani 

na prodajnem, na drugi strani na odkupnem delu. Vedno se trudimo za 

»win-win« situacije. In ne spomnim se, da bi kdaj članu zadruge zamujali s 
plačilom za njihove odkupe tržnih viškov in mleka. 
A1-1: Zunanji deležniki so dobavitelji in kupci. Do vseh vodimo enako 
politiko. Dobavitelji so pomembni in to pomembnost jim kažemo v 
urejenem finančnem poslovanju. 
A1-1: Do kupcev smo vedno najprej svetovalci, šele za tem trgovci. Naši 
trgovci imajo na svojih priponkah napisano »svetovalec – prodajalec«. 
Mogoče je naša konkurenčna prednost v zvezi s tem tudi, da imamo kakšno 
osebo več zaposleno, kakor manj, da se lahko strankam bolje posvetimo. 
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A1-2: Na področju dobaviteljev dajemo prednost domačim, ne tujim, in ni 

vedno merilo cena. Če je kakšen dobavitelj sporen (medijsko ali kako 
drugače) se odpovemo sodelovanju z njim. 
A1-2: Precej dobavljamo šolam in smo veliko naredili na tem segmentu: na 
šolah smo imeli razne predstavitve, da so otroci dobili informacije, kaj je 

hrana, kaj je zdravo, kaj je ekološko. 
A1-3: Kupcu je treba najprej svetovati in za tovrstna svetovanja so 

potrebne izkušnje in dolgoletno nabiranje znanj. Sicer na zadovoljstvo 
uporabnikov vpliva veliko drugih dejavnikov, ampak mi se trudimo. 

A1-3: Naše proizvode imamo označene s QR kodami za sledljivost blaga, 
ki omogočajo kupcu, da lahko vedno preveri, kje je bil njegov proizvod 
pridelan. 

A1-2: Našim članom nudimo predvsem ustrezno podporo v obliki 
svetovanja. Z dodatnimi izobraževanji za člane bi se na njihova ravnanja 

lahko še dodatno vplivalo. 
A1-2: Sedaj v mlečni krizi z nizkimi odkupnimi cenami za mleko se 
trudimo in razmišljamo, kako bi kmetom pomagali v tej težki situaciji. 

Filantropske 

aktivnosti 

A1-1: Zadruga je vpeta v širše okolje in 40% sredstev za marketing že 
namenjamo za humanitarne namene. Ko naredimo kaj dobrega v tej smeri, 

je naša dolžnost, da to tudi na glas povemo. 
A1-1: Največji delež za te namene usmerimo gasilcem in pomagamo 
raznim društvom (za rakava obolenja, diabetikom, pediatrični kliniki v 
Ljubljani). Veliko doniramo izdelke, nekaj pomagamo tudi finančno. 
Pomagali smo tudi pri nakupu bolnišničnih postelj za bolnišnico T. 
A1-1: 1% od prodaje ekološkega mesa namenimo za Pediatrično kliniko v 
Ljubljani. Odkupujemo star kruh od Žita, ki ga porabimo za krmljenje naše 
živine in ga tudi prodajamo našim kmetom, na vsak odkupljen kilogram 
kruha namenimo 1 cent v humanitarne namene. 

A1-1: Veliko raje pomagamo kakšni ciljni skupini, kot da se poslužujemo 
suhoparnega oglaševanja. Seveda tudi oglašujemo, vendar smo prepričani, 
da noben cent, ki ga namenimo v humanitarne namene ni izgubljen denar in 

vsako takšno marketinško angažiranje pomeni, da so vložena sredstva padla 
na plodna tla. Verjamemo, da se dobro z dobrim vrača in bomo še 
nadaljevali v tej smeri.  

A1-2: Pomagamo z raznimi donacijami, predvsem zato, da določena 
društva lahko delujejo. Mislim, da teh stvari ne počnemo zaradi 
reklamiranja, predvsem je cilj v smeri, da pomagamo, kar je naša prioriteta 
in je reklama večkrat le posledica nekaterih aktivnosti. Npr. donacija 

Pediatrični kliniki Ljubljana v sodelovanju z Mitjo Petkovškom. 
Druga opažanja A1-1: Za neurejene razmere na področju plačilne nediscipline,  se pripisuje 

v glavnem krivda državi oz. pravnemu  sitemu, ki to dopušča. 
A1-2: Nam Slovencem družbene odgovornosti še precej manjka. Določen 
krog že deluje tako. To je stvar vsakega posameznika, družine in družbe, 
vse je prepleteno. Če doma ne vzgojimo otrok, jih tudi šola ne bo. 
A1-3: Ekološke izdelke lahko označimo kot družbeno odgovorne izdelke, 
ki so zaradi načina pridelave in predelave dražji. Problem nastane pri 
trženju teh izdelkov, saj pri končnik kupcih ali manjka ozaveščenosti, ali pa 
kupujejo izdelke po za njih ugodnejši ceni, glede na razpoložljiva sredstva, 
ki jih imajo. 
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Prepis intervjujev v podjetju A2 

Kategorije  

Koncept družbene 
odgovornosti 

A2-1: Pomen družbene odgovornosti je sigurno velik, čeprav mislim, da 
marsikdo na vodilnem mestu čuti premalo odgovornosti. V osnovi bi 
morala biti pri vodstvenem kadru večja odgovornost, tako za firmo kot za 
zaposlene. Če zaposleni dobijo občutek in čutijo odgovornost, čisto 
drugače poteka poslovanje. 
A2-1: V zadrugi velja enakopravnost in je lažje vzpostaviti družbeno 
odgovornost, saj se razlikujemo od ostalih oblik podjetij, kjer prevladuje 

kapital, koristi, …  
A2-2: Družbena odgovornost je vedenje vsakega posameznika v družbi, 
njegova odgovornost do sočloveka, do organizacije, skrb za skupnost in 
skrb za okolje. 

A2-1: Vse kar vlagamo v družbeno odgovorno ravnanje smatramo kot 

naložbo. Imamo zakonsko predpisane certifikate in dovoljenja, ki jih tudi 
redno vzdržujemo. S kakšnimi drugimi pridobitvami certifikatov pa se ne 
ukvarjamo, nisem navdušen nad raznimi »kvazi« kakovostmi. 
Najpomembnejša je strokovnost, zaradi nje imamo kupce, ki so zadovoljni. 

A2-2: Ugled zadruge ni na prvem mestu. Nam največ pomeni to, da je 
podeželje poseljeno, da se ljudje lahko preživljajo, vzdržujejo krajino, 
zaslužijo in potem vračajo nazaj. 

Področja 
družbene 
odgovornosti 

A2-1: Jaz vedno gledam znotraj podjetja na zaposlene kot na sodelavce, 

ekipo, da služimo namenu in sledimo normalnemu poslovanju.  Do 
zaposlenih imamo ureje vse zakonsko predpisane zahteve (zdravniški 
pregledi, varstvo pri delu, HASAP,…), plače sicer niso najvišje, so pa 

redne. Zaposlenim smo omogočili delno plačilo dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja. 

A2-1: Zaposleni se posebej dodatno ne izobražujejo. Imamo tri inženirje, ki 
jih sproti izobražujemo na področju strokovnih vsebin, oni pa so zadolženi 
za prenos znanj naprej na zaposlene v naših enotah. Za področje 
vinogradništva in svetovanje vinogradnikom imamo eno osebo, prav tako 
imamo nekaj posebej specializiranih zaposlenih za področje fito sredstev. 
Za izobraževanja v zvezi z našo prodajno ponudbo v zadružnih trgovinah, 

predvsem na tehničnem področju, (stroji, naprave, …) običajno poskrbijo 
trgovci z organiziranimi predstavitvami. 

A2-2: Pri nas ni tako kot v velikih sistemih, ni toliko nadrejenih in 

podrejenih. Pri nas se vsi bolj osredotočamo na svoje delo, ki ga je 

potrebno opraviti. Delo mora biti opravljeno na tak ali drugačen način in  
pri temu si sodelavci tudi pomagamo.  

A2-2: Zaposleni smo pošteno obravnavani, posebnih ali večjih 
izobraževanj nimamo, se pa sproti seznanjamo z aktualnimi novostmi. 
A2-3: Kar se tiče odnosa delodajalca do nas mislim, da so vse stvari 
urejene tako kot so po zakonu potrebne. Kaj več ne… V trgovini imamo 
sodelavci zelo dober odnos, smo predani eden drugemu in si pomagamo. 

Klimo in pogoje na delovnem mestu si ustvarjamo sami. Ustvarili smo si 

tako, da radi pridemo v službo in imamo prijetne medsebojne odnose. 
Dober kolektiv, ki se razume, je veder, nasmejan, odprt in strokoven do 

strank, bo naredil več koristi tudi za podjetje. 
A2-1: Člane in kmete vzpodbujamo v čim bolj ekološko kmetovanje, 

čeprav tukaj težje dosegamo uspehe in rezultate, ker smo na eni strani 
Slovenci premalo ozaveščeni in na drugi strani premalo finančno sposobni 
ali pripravljeni plačati ceno za take proizvode, ki imajo 50 ali 100 % večje 
cene od tistih, ki jih ponujajo v hipermarketih.  
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A2-1: Zavzemamo se za okoljsko pridelano hrano, kot je na primer projekt 

Pohorje beef. Kmete spodbujamo, da živino pasejo, da živi zunaj, saj je 
takšno meso vredno bistveno več.  
A2-2: Skrbimo predvsem za to, da narave ne izkoriščamo, ampak jo 

ohranjamo tako, kot smo jo dobili od naših prednikov in, da imamo hkrati 
možnost preživetja. 
A2-3: Kar se okolja tiče, moramo sploh delati na tem, saj smo v taki službi, 
v kateri se moremo odgovorno vesti, ker moramo to naše stranke učiti in 
predvsem moramo mi prvi pokazati njim našo odgovornost do okolja. 
Strankam moramo biti vzgled. Ker nam ekologija veliko pomeni, se 

prvenstveno obnašamo kot svetovalci, kupce osveščamo.  
A2-1: Poskušamo se čim bolj vključevati v lokalno okolje. To udejanjamo 

tako, da poslušamo lokalno skupnost, kaj potrebujejo in kaj si želijo in na 
to skušamo odgovoriti. Primer v V, kjer smo zaznali, da ima občina potrebe 
po novih prostorih in vzpostavitvi določenih storitev za občane, ampak 
sama ni zmogla (zdravnik, vrtec). Tukaj smo postavili trgovsko poslovni 

objekt, kjer imamo svojo trgovino in druge najemnike, hkrati pa imamo 

tukaj tudi zdravnika koncesionarja in otroški vrtec s 70 otroci. 
A2-2: Z društvi in krajevnimi skupnosti, kjer delujemo,  imamo zelo dobre 
odnose. Naš predsednik se dosti vključuje v občino V in mislim, da se je v 
letih, ko je bil svetnik, v občini tudi za kmetijstvo zelo veliko naredilo, kar 
se pozna na vsaki kmetiji posebej. Sploh za te, ki so oddaljene, so višje 
ležeče in imajo težje pogoje za kmetovanje. Tudi naša poslovodkinja v 
trgovini v V se aktivno vključuje v vinogradniško društvo, s katerim 
sodelujemo. Prav tako smo povezani s hmeljarji v Savinjski dolini. 

Deležniki A2-1: Moj moto pri zaposlenih je, da moramo biti ekipa. Zato vzpodbujam 

vsakega k odgovornemu opravljanju del in nalog, pravilno in pravočasno, 
poskušam jim zaupati. Jaz postavljam politiko firme in jih nimam časa 
nadzorovati. Oni to vejo in sem vesel, da lahko rečem, da imam tako ekipo, 
ki je zanesljiva. Zato imajo proste roke (»… to je zdaj tvoja trgovina, to so 
osnove, zdaj pa opravljaj svoje delo…«.  Spremljam pa seveda rezultate in 
če jih kdaj ni ali so kakšni drugi problemi se seveda vključim v 
razreševanje. 
A2-1: Zadruga je institucija, firma, ki je servis za kmete. Najprej za 

lastnike, člane zadruge, ki imajo nekatere prednosti pred ostalimi, sicer pa 
za vse kmete. V zadrugi se borimo za kmeta, za vsak cent, da ustvarimo 

najboljše pogoje in cene, odkupne in prodajne.  
A2-1: Zadruga mora ustvarjali dobre rezultate, vendar ne v smislu velikih 

dobičkov. Ko kmetu pomagaš po najboljši ceni prodati njegove tržne viške 
in mu v drugi smeri sodelovanja prodati v zadružnih trgovinah po čim bolj 
pravi ceni. 

A2-1: Kmetje niso upoštevali kolobarjenja, niso sejali pravih semen ipd.. 
Zaradi tega smo oblikovali določene vzpodbude, da smo jih »prisilili« v 
pravilno ravnanje (če boš kupil semensko pšenico sorte, ki daje boljše 
rezultate, boš imel boljše plačilne pogoje;  če boš sejal metuljnice in deteljo 
kot kvalitetno krmo za živino, boš imel boljše plačilne pogoje). Trdim, da 
je bil na tem področju uspeh in da so bile vzpodbude učinkovite. V obdobju 
krize 2000 – 2005, ko se je pričelo opuščanje kmetijstva, ko so zaraščala 
pobočja, smo imeli na območju našega delovanja najmanj zaraščenih 
površin. Poleg tega je drugje stalež živine padel, mi pa smo imeli približno 
1 % povečanje staleža. To je bila velika zadeva in zelo družbeno 
pomembna in koristna.  

A2-1: Veliko zadrug  že nekaj let želi s kmeti kompenzirati prodane tržne 
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viške. Jaz tega ne dovolim in zahtevam, da se upoštevajo roki plačil.  
A2-2: V glavnem oskrbujemo naše člane z reprodukcijskim materialom in 
ostalimi stvarmi. Trudimo se zagotavljati dobre pogoje, čeprav je 
konkurenca precej velika. Dobiček ni naš namen, naš namen je ohranjati 
kmetijstvo, da oskrbujemo kmete in da od njih odkupujemo vse viške ter 
jih plačamo redno v roku po primerni ceni. 
A2-1: Naša skrb in odgovornost je tudi, da se vključujemo v politiko in 
lokalno skupnost. Osebno se vključujem na teh področjih predvsem zaradi 

kmeta in za okolje. S tovrstnimi udejstvovanji smo dosegli določene 
subvencije za kmete, ko še ni bilo evropskih.  
A2-1: Odgovornost do naših dobaviteljev je enako pomembna. Pri nas je 
treba plačevati na rok, kar se odraža v tem, da hočejo delati z nami. Uspeli 

smo vzpostavit takšen režim in ga ohranjamo. Največji vpliv pri izboru 
dobaviteljev oz. njegove ponudbe ima kvaliteta. Dostikrat je tudi cena 

pomembna, vendar ne dovolim, da bi na račun kvalitete imeli v prodajnem 
programu nekvalitetne izdelke.  

A2-2: Glede dobaviteljev nimamo težav, kar potrebujemo, to tudi dobimo. 
Imamo lojalen medsebojni odnos. To je tudi prednost, saj smo si ustvarili 

dobro ime in delamo dolgoročno. Tudi s kupci. 
A2-3: Z dobavitelji imamo zelo dobre odnose. Plačniški sistem pri nas je  

dober in naši dobavitelji nas imajo radi. Število dobaviteljev ne 
povečujemo, pri izbiri dobaviteljev in izdelkov imajo prednost slovenski. 

Filantropske 

aktivnosti 

A2-1: Naše prispevke ali donacije ne razumemo kot oglaševanje ali 
marketinške aktivnosti. Vsem društvom, ki se obrnejo na nas s prošnjo za 
prispevke, ugodimo. Najbolj podpiramo društvo govedorejcev, saj so v 
njem aktivni naši člani kmetje. Vedno pomagamo ob njihovem prazniku. 
Pri ostalih pomagamo predvsem s prispevki za njihove srečelove. Na ta 

način jim želimo predvsem izkazati pozornosti. Sodelujemo tudi pri 
miklavževanju za otroke iz socialno šibkih družin. 
A2-2: Na področju donatorstva nimam pregleda, mislim pa, da se kot 
zadruga bolj malo udejstvujemo na tem področju. Nismo profitna 

organizacija in mislim, da niti nimamo veliko sredstev za to. Smo pa 

solidarni in v primeru, da se pri kateremu našem kooperantu zgodi kakšna 
nesreča, vedno takoj priskočimo na pomoč. Ne v smislu finančnih 
prispevkov, ampak npr. ko so se zgodili požari, smo bili poleg gasilcev prvi 

na pogorišču in pomagali reševati živino. Živino smo čim prej preusmerili 
v klavnico ali drugemu rejcu.  

A2-3: Sodelujemo z vsemi društvi, pomagamo jim tako ali drugače, 
največkrat z artikli za srečelove. Gre bolj za pomoč društvom, kot za 

reklamo, saj menimo, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo in razvijanje 

dobrih odnosov s krajani, bolj pomembno kot reklama. Za take primere 

imamo dogovor s predsednikom, da nobeno društvo ne odklonimo in 
prispevamo po naših močeh, ni veliko, je pa prejemnikom dobrodošlo, 
kolikor dobijo. O višini prispevka smo dogovorjeni s predsednikom, kaj pa 
prispevamo, pa se odločim sama.  

Druga opažanja A2-1: Potrošniška kultura je takšna, da vsi gledajo samo za popusti v 
trgovinah in zbirajo kupone, ne znamo pa podpreti domače okolje in 
domačega kmeta. 
A2-3: Ekološke kmetije se borijo, imajo predvsem problem prodati izdelke. 
Take izdelke po primerni ceni prodati ni enostavno. 
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Pripisi intervjujev v podjetju B1 

Kategorije  

Koncept 

družbene 
odgovornosti 

B1-1: Družbena odgovornost je zelo pomembna v celotnem okolju, tako 
za podjetja kot za vsakega posameznika. Družbeno odgovorno podjetje se 
obnaša, kakor tudi posameznik, v korist družbe. Pri tem upošteva vse, kar 
se nanaša na neko dejanje, postopek, proces. 

B1-1: Družbena odgovornost je zelo povezana s trajnostnim razvojem. Na 
tem področju zelo lepo sodelujemo tudi z lokalnim razvojnim centrom. 
B1-2: Družbena odgovornost je velikega pomena in pomeni, da se podjetja 
prostovoljno držijo nekih predpisov in sledijo standardom, ne samo tistih, 

ki jih zahteva okoljevarstvena zakonodaja. Pomeni, da podjetje 

samoiniciativno dela na tem in izvaja različne ukrepe. Mislim, da so ta 
ravnanja že vgrajena v kulturi našega podjetja, saj nas dejansko tako 
vzgajajo že ves čas. S tem praktično rastemo, ves čas se nekaj izboljšuje. 
B1-3: Družbena odgovornost je odgovornost do okolja, sodelavcev, do 
podjetja v katerem delaš, do materialov, izdelkov, strojev, vsega.  
B1-1: Smo družinsko podjetje in vse vrednote, ki jih imamo, ali pa jih 

gojimo v podjetju, so pomembne za naše zaposlene, kakor tudi za njihove 
družine in s tem tudi za širši krog ljudi. 
B1-1: Nimamo sprejetega svojega koncepta družbene odgovornosti, 
ampak se trudimo obnašati družbeno odgovorno do podjetja, do okolja, do 

same lokalne skupnosti, na način da delujemo v skladu s pričakovanji, 
zahtevami in normami družbe. 
B1-1: Če vsi skrbimo za to in smo dosledni pri delovanju vsekakor 

potekajo delovni procesi hitreje, bolje, z manj stroški, z manj stresa in na 
koncu z večjim zadovoljstvom in uspehom vseh. Tako ravnanje postane 
tvoja vrednota, s katero se poistovetiš. 
B1-1: V naši dejavnosti je varnost izdelkov zelo pomembna. Izdelujemo 
pisala in smo prisotni tudi na področju izdelave pisal za otroke, kjer 
določeni izdelki spadajo med igrače. Te pa so še posebej podvržene res 
strogim predpisom. Imamo vse potrebne certifikate za to področje, so 
mednarodno priznani, saj jih pridobivamo na mednarodnem nivoju, 

predvsem v Nemčiji (TIP, LGA, Hermes). Na tujih trgih smo prisotni z 

več kot 99% proizvodnje, zato imamo tudi certifakat, da so naši izdelki 
neoporečni, da ne vsebujejo težkih kovin in ustrezajo zahtevam EAN 71.  
B1-1: Če upoštevamo vsa pravila, katera imamo določena ter upoštevamo 
poslovni bonton in seveda tudi osebni bonton, potem takšno ravnanje 
vpliva na vse: na zaposlene, kupce, dobavitelje ter tako omogočamo 
prihodnost zaposlenim. 

B1-1: Družbeno odgovorno ravnanje v praksi seveda pomaga. Ravno 
zaradi takega delovanja smo postali od leta 2008/09 naprej razvojni 

partner podjetjem (do takrat smo do kupcem bili v vlogi 

proizvajalca/dobavitelja). Seveda zaradi inovativnosti, zaradi kvalitete, 

razvoja, … ampak do tega je prišlo zaradi takšnega delovanja podjetja.  
B1-1: Ko postaneš razvojni partner, se moraš še vedno naprej vsak dan 

truditi in dokazovati ter skrbeti za prihodnost. Je pa res, da  lahko mirneje 

greš v nadaljnji razvoj in dolgoročne načrte, bolj stabilno je tudi za 
zaposlene in njihove družine. Za nas je nujno, da delamo 5 letne plane in 
da vemo, kaj bomo proizvajali za eno leto v naprej. 

B1-2: Če se ves čas trudiš da delaš po določenih standardih in kvalitetno, 
zagotovo vpliva na uspešnost tudi ta družbeno odgovorni vidik. Soočamo 
se s kupci, ki smo jih pred leti izgubili, ker so iskali dobavitelje z 

najnižjimi cenami (Kitajska). Sedaj se počasi vračajo nazaj k nam, saj so 
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ugotovili, da cena ni edini faktor.  

B1-1: Če bi udejanjanje družbene odgovornosti gledali iz računovodskega 
stališča je to strošek, ampak če nebi mislili, da je to naložba v prihodnost, 
teh aktivnosti nebi izvajali. 

B1-1: Za prihodnje smo usmerjeni v postavljanje trdnih temeljev tega kar 

delamo. Veliko se še dela na organizaciji dela, da bomo bolj dosledno 
spoštovali in izvajali procese v vsakem postopku ali nalogah, ki smo si jih 
zadali. Nadaljevali bomo z izobraževanji in aktivnostmi na področju skrbi 
za zdravje zaposlenih (delavnice v sodelovanju z obrtno zbornico). Na 

področju ravnanja z odpadki iščemo partnerja za predelavo naše plastike, 
da bi se čim več recikliralo in ne odvažalo na deponijo. To je naš 
konkreten načrt. 

Področja 
družbene 
odgovornosti 

B1-1: Za razvoj zaposlenih skrbimo preko različnih izobraževanj in 
delavnic (npr. delavnica za komuniciranje). Res, da so izobraževanja kar 
velik strošek, ampak brez tega ni napredka in razvoja. Spremembe se ne 

zgodijo čez noč, še posebej, ko delaš z ljudmi. Če nimaš potrpljenja, če 
nisi vztrajen, lahko zelo hitro obupaš. Pomembno pa je, da so učinki in da 
se zaposleni zavedajo, da je to za njih dobro, da je to pogoj za skupen 

napredek. Predvsem morajo dobiti ta občutek in to sprejmejo za svoje. 
B1-1: Skrbimo za varnost in zdravje naših zaposlenih. Ne gre zgolj za 
zakonsko določene zahteve, ampak se poslužujemo tudi drugih oblik, kot 
so npr. organiziran imamo brezplačen pilates za zaposlene. To se nam zdi 

izredno pomembno, saj vpliva na to, kako se zaposleni počutijo v službi. 
Če so zaposleni zdravi, so koristni, so inovativni, motivirani, definitivno 
bolj uspešni, bolj zadovoljni in posledično to vpliva na podjetje. To je 
začaran krog. 
B1-1: V podjetju veliko delamo na vrednotah, ki so pomembne za nas v 

vodstvu, in na medsebojni komunikaciji.  

B1-2: Pri nas sledimo ciljem na področju kakovosti tudi na področju 
ravnanja z zaposlenimi. Tu gre za dobre odnose, varnosti delovnega mesta, 

možnosti izobraževanja in napredovanja.  
B1-2: V podjetju je prisotna stalna vzpodbuda, ni napačnih predlogov, 
delo poteka brez pritiskov in na voljo so nam različna izobraževanja. 
Nasploh imamo veliko možnosti in pri tem nas nihče ne ovira. Če se želiš 
kaj naučiti, nikoli ni bilo težav za plačilo izobraževanja. 
B1-2: Na delovnem mestu nismo pod pritiskom, zato menim, da so iz tega 

vidika delovna mesta v podjetju zdrava delovna mesta. Lahko razmišljamo 
s svojo glavo. 

B1-3: Iz vidika podjetja do zaposlenih je družbena odgovornost to, da 

delavcem zagotavlja delo in plače, da so delavci zadovoljni in da imajo 
tudi prosti čas. Moj odnos do sodelavcev je odprt in se name lahko obrne 
vsakdo, ki ima kakršnekoli težave. Komunikacija med sodelavci in odnos 
med njimi je zelo pomemben. Dostikrat se to odraža na način, da se za 
doseganje cilja kdo v kakšni situaciji v danem trenutku potrudi preko 
svojih zmožnosti. 
B1-3: Vlaganje v izobraževanje je naložba, saj ima vsako predavanje 
namen. Koliko posameznik odnese, je odvisno od njega. Včasih je toliko 
delovnih obveznosti, da ti je kakšna stvar odveč, vendar velikokrat 
naknadno ugotovimo, da je bilo izobraževanje koristno, ko poskusimo pri 
delu upoštevati in uporabiti način, ki so nam ga na izobraževanju 
predstavili.  

B1-1: Skrb za okolje tesno povezujemo s trajnostnim razvojem. Ker 

delamo črnila moramo že v osnovi skrbeti za odpadne kemikalije. Imamo 
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svoj zbirnik vode, čistilno napravo, … Z odpadki skušamo v največji meri 
ravnati tako, da poskrbimo za reciklažo. Želimo skrbeti za okolje in biti 

vzgled na naši lokalni ravni in širše. Če se le da se vključujemo v ekološke 
akcije, ki jih organizira občina ali širše v Sloveniji. 
B1-1: Ker imamo tudi lesene izdelke smo se odločili za enega izmed 

ukrepov varovanja okolja in varovanja gozda, in sicer pridobitev 

certifikata PEFC za sledljivost lesa. 

B1-2: Pri odnosu do okolja gre za to, da se pri izvajanju dejavnosti ne 

škoduje okolju, da se držimo predpisov in da podjetje poskuša čim bolj 
zmanjšati razne škodljive vplive na okolje. 
B1-2: Pri proizvodnji naših izdelkov uporabljamo kemikalije, vendar 
uporabljamo samo tiste, ki so dovoljene predvsem iz okoljevarstvenega 

vidika. Tega se moramo držati že tako ali tako, poleg tega izvažamo v 
tujino, predvsem v Nemčijo, kjer imajo stroge predpise. Nebi si mogli 

privoščiti kakršnihkoli kršitev glede tega, saj bi lahko izgubili posel. 
Deležniki B1-1: Zadovoljstvo zaposlenih je po mojem mnenju na prvem mestu, ker 

če so zaposleni zadovoljni, boljše delajo, boljše delujejo navzven  v 
družbi, v končni fazi naprej v svojem krogu ljudi in širše naprej. Ne 
morem reči, da so zadovoljni prav vsi. Zadovoljni so tisti, ki se 
poistovetijo s podjetjem, tu vidijo svojo prihodnost, so zadovoljni s tem 

kar delajo in se dobro počutijo v taki družbi. Ti zagotovo radi prihajajo v 

službo, so bolj produktivni, imajo več idej, so bolj inovativni. V tem pa je 
tudi naša prihodnost. Iz vidika podjetja tukaj lahko govorimo tudi o 
ekonomskih učinkih, ki so posledica takega ravnanja in delovanja.  
B1-1: V podjetje pridejo odrasli ljudje, res da se da marsikaj  privzgojiti, 

naučiti, ampak vseeno mora biti v človeku vsaj malo osebnega čuta na tem 
področju, da lahko to sprejmejo za svoje. 
B1-1: Vključevanje zaposlenih pri nas je trajen proces, ki se mora vsak 
dan ponavljati in upoštevati. V internem časopisu nagovarjamo zaposlene 
k pričakovanim ravnanjem in jih opominjamo k spoštovanju pravil, ki smo 
jih določili skupaj.  
B1-1: V naše aktivnosti (skupni izleti ipd) se trudimo, da zajamemo vse, 
tudi študente in upokojence. Vsi so naši in se do vseh enako obnašamo. Če 
bi gledali iz ekonomske plati, se to ne izide, ampak moj moralni kodeks 

mi narekuje takšno ravnanje. Tisti, ki ne vidijo dobrega v tem, ki se v 
podjetju dejansko ne najdejo, se zelo hitro pokaže in se pač razidemo. 
Svoboda še vedno ostaja. 

B1-2: Za ohranjanje zdravja imamo organizirane tudi dodatne aktivnosti 

(pilates). Te aktivnosti so pomembne, ker se mi zdi, da te podjetje malo 

»pocartlja«. Imamo svoj časopis in kdor napiše kakšen članek, je za to 
nagrajen. Avtorji si gremo po navadi pogledati kakšno predstavo in se tako 
še dodatno družimo. Vsake pol leta je tudi žrebanje med tistimi, ki v 
zadnjih 6ih mesecih niso bili v bolniški. Izžrebani dobi za nagrado vikend 
paket za 2 osebi. Vsak zaposleni, ki ni bil v bolniški, je pri plači nagrajen z 
80 eur dodatka k plači. Vse to ni samoumevno in mislim, da se lastniki 
zavedajo in imajo dolgoročno strategijo, da ljudi, ki dobro delajo, da jih je 
vredno zadržati. 
B1-3: Imamo tudi NIP – NENEHNO IZBOLJŠEVANJE PROCESOV. 

Vsak predlog, ki ga v tej smeri prispeva zaposleni, je nagrajen z 20 eur. Če 
je predlog tak, ki se ga da dejansko uporabiti, je avtor potem še dodatno 
nagrajen. 

B1-1: Na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja sodelujemo z 
lokalno razvojno agencijo in s komunalnim podjetjem. 
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B1-1: Pri kupcih upoštevamo dobavne roke  in standarde kvalitete in si s 
tem zagotavljamo večje zadovoljstvo kupcev, ki se bodo vračali. 
B1-1: Družbeno odgovorno ravnanje podjetja da kupcu občutek varnosti 
in je dokaz, da se obnašaš v skladu z normami in v dobro družbe. 
B1-1: Podjetja v tujini preverjajo svoje dobavitelje. Pred leti je bila sicer 

cena prioriteta pri izbiri dobavitelja, sedaj se že spreminja. Najprej 
preverjajo kvaliteto, potem preverjajo ustreznost podjetja in ceno. Nas je 

Faber castell opazoval in preizkušal 2 leti preden so nas izbrali za 
dobavitelja. Odločili so se predvsem zaradi kvalitete in zaradi našega 
načina delovanja, ciljev in usmeritve podjetja. To, da je podjetje 
dolgoročno zastavljeno, je bila ključna odločitev izbora, saj je tudi to 

podjetje družinsko podjetje, ki je na trgu že 400 let. To je za njih tradicija 
in nekaj kar jim daje vrednost. 

B1-2: Pri kupcih je pomembna kvaliteta in časovno pravočasno izveden 
posel.  

B1-1: Pri dobaviteljih upoštevamo vse dogovorjene pogoje in se držimo 
plačilnih rokov, saj se zavedamo, da bomo tako imeli boljše pogoje za 
delovanje, ohranjali bomo lahko kvaliteto, vse bo hitreje teklo.  

B1-2: Družbena odgovornost do dobaviteljev pomeni spoštovanje 
dogovorov, ki jih skleneš in so redna plačila. 

Filantropske 

aktivnosti 

B1-1: Kadar se vključujemo v kakršnekoli aktivnosti na tem področju, ne 
naredimo tega zaradi reklame, nočemo se pojavljati v medijih zaradi tega, 
ampak to počnemo predvsem zaradi vrednot in veselja delati dobro. 
B1-1: Naše podjetje ni podjetje, ki bi delalo pod svojo blagovno znamko, 

v več kot 99 % smo prisotni na tujih trgih in se s takimi aktivnostmi ne 
ukvarjamo zato, da bi utrjevali svojo pozicijo na trgu, saj iz tega vidika 

nebi bilo nobenega smisla. Tudi v Tanzaniji nimamo trga, pa podpiramo 

ustanovo z našimi prispevki pri gradnji sirotišnice in šole… 

B1-1: Do sedaj smo se načeloma odzvali vsaki prošnji za prispevek, ki 
smo jo dobili od raznih društev. Pomagamo z izdelki ali z denarjem.  
B1-1: Priključili smo se projektu Botrstvo, ker želimo pomagati predvsem 
otrokom. Na njih je prihodnost in če bomo uspeli kaj narediti, ne samo s 
tem da prispevamo denar, ampak da se aktivno vključimo v izobraževanje, 
v eno trajnostno verigo procesom, ki pomaga otrokom, da se sredstva ne 

razpršijo preveč in od začetka do konca nekoga pelješ čez osnovno šolo in 
srednjo šolo na fakulteto, bomo res pomagali. Največje zadovoljstvo je, ko 
vidiš napredek pri teh otrocih. 
B1-1: Tudi naši poslovni partnerji nas pri tem želijo posnemat, saj so se že 
obrnili na nas z željo, da se vključijo v ta proces. 
B1-1: Čut odgovornosti in želja po pomoči se je razvila tudi med 
zaposlenimi in se že tudi sami vključujejo v razne oblike pomoči. 
B1-2: Podjetje sodeluje v projektu Botrstvo, na čemur se veliko dela. 

Prihajajo tudi druge prošnje od raznih društev. Pri vsem sodelujemo 
predvsem iz čustvenega vidika. Ne delamo zaradi reklame. Zaposleni to 
zelo dobro sprejemamo in imamo potem že kar sami vzgibe, da 
pomagamo, če se pomoč potrebuje. Tako smo npr. zbirali oblačila… 
vzgled vleče. Podjetje ima res pozitivno noto in je tako tudi naravnano. 
Sodelovanje v projektu Botrstvo je opazil npr. naš dobavitelj iz Nemčije in 
se ga je tako dotaknilo, da nam je za takratno dobavo priznal določen 
popust, kot njegov prispevek. Torej vleče navznoter in navzven. 
B1-3: V podjetju je prisotna tudi solidarnost, recimo, sodelavčeva hiša je 
bila v nevarnosti zaradi plazu in mu je podjetje prispevalo sredstva za 

sanacijo plazu. Prav tako smo sodelavci zbirali denarne prispevke zanj. 
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Podjetje vedno vsakemu zaposlenemu v raznih situacijah priskoči na 
pomoč.  

Druga opažanja B1-1: Pri nas o družbeni odgovornosti ne poročamo. Mislim, da je to zelo 
težko merljivo, hkrati pa se še nismo srečali s kakšnim dobrim konceptom, 
ki bi dal res primerne rezultate. Bi pa bilo zelo dobro, če bi našli nek 
koncept, predvsem zaradi naše prisotnosti na tujih trgih, kjer cenijo tak 
način obnašanja podjetja. To je dokaz, da si na trgu na dolgi rok in ustvariš 
pri kupcu še večje zaupanje. Družinska podjetja so zaradi zaupanja v tujini 

veliko bolj cenjena kot pri nas. Zato bi bilo dobro razmisliti o takšnem 
poročanju in konceptu, saj bi na ta način lahko preverjali sami sebe, 
potrdili pravilnost ravnanja. Poročilo bi bilo koristno za poslovne partnerje 
in za potencialne sodelavce, ki bi se preko tega lahko seznanili o podjetju 

in o kulturi v podjetju. 

B1-2: V podjetju sem zaposlena že več kot 20 let. Na začetku je bila 
močna prisotnost vrednot in to je bilo samoumevno. Podjetje je nato hitro 
rastlo in s tem tudi število zaposlenih. Sedaj nas je že več kot 80. Tako 
prihajajo v kolektiv različni ljudje z različnimi vrednotami. V podjetju so 
se vrednote ves čas izpostavljale in poudarjale, da smo razumeli kaj je 
pomembno in smo bili na nek način tako vzgajani. Tisti, ki to sprejmejo, 

ostanejo. Zaradi tega smo v času krize tudi obstali. Ves čas smo 
zasledovali cilje, šli smo v začrtano smer, z vsemi vzponi in padci. S 
podjetniško družbeno odgovornostjo in s pravimi ljudmi bi se lahko dalo 
izboljšati celotno družbeno klimo v državi.  
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Prepis intervjujev v podjetju B2 

Kategorije  

Koncept 

družbene 
odgovornosti 

B2-1: Družbena odgovornost je izredno velikega pomena, ker je podjetje 
ali kakršnakoli organizacija vpeta v okolje, v katerem deluje in ima tak 

ali drugačen vpliv na okolje, kjer deluje. Tako v ožjem, kot v širšem 
smislu. In pa skrbi, ne samo iz ekološkega vidika, tudi človeški vidik je 
vezan na tako okolje iz katerega zaposleni prihajajo in v katerem podjetje 

deluje. Vemo, da podjetje kot subjekt sam po sebi ne more živeti. 
Podjetje naj bi podpiralo in imelo posluh za dogajanje okoli sebe, sploh 

pa tam, kjer njegovi zaposleni živijo. Delovati je potrebno v interakciji. 
B2-1: Družbena odgovornost se udejanja s stalnim dokazovanjem 
razvitosti procesov, poslovnih rezultatov kot takih, benchmark, kako 

imamo razvite produkcijske sisteme, kako tečejo kadrovski procesi, kako 
funkcionirajo sistemi kakovosti in splošno vsa pomembna področja. In 
vedno lahko pokažemo drugim kolegom, na kakšen način smo delali, kaj 
smo s tem zagotovili, kaj je sedaj lažje izvesti, … vse to kaže na to, ne 
samo da nam je mar, ampak nam daje garancijo za bodoče rodove. 
Mislim, da je to tista rdeča nit družbene odgovornosti: deluj v smislu, da 
boš ne samo za sebe, ampak tudi za naslednje generacije ki prihajajo, 

zagotovil normalno življenje in delovanje. 
B2-1: Prvi v skupini »B2« smo imeli revizijo, v kateri je bilo skozi 
celoten ocenjevalni proces ugotovljeno, da imamo zelo visoke standarde. 

B2-1: Na nivoju koncerna imamo razvito definicijo družbene 
odgovornosti, enkrat letno na tem nivoju izide tudi poročilo o družbeni 
odgovornosti.  

B2-1: Imamo skoraj vse certifikate, ki se nanašajo na ISO standarde na 
področju sistema kakovosti in varovanja okolja. Lani smo dobili 
certifikat za izobraževalni menedžment. Letos bomo pričeli s 
pridobivanjem certifikata ISO 50000, ki ureja upravljanje z energijo.   

Auditirani smo na vseh področjih, imamo toliko ukrepov, ki dobro 
funkcionirajo, ki jih po potrebi izboljšujemo, zato o kakšnih dodatnih 

certifikatih ne razmišljamo. Če bomo ugotovili, da še kaj potrebujemo, 
bomo šli v pridobivanje. Pred časom smo razmišljali o pridobitvi 
certifikata družini prijazno podjetje. Vendar imamo tukaj nekaj zadržkov, 
ker imamo v ozadju proizvodno podjetje. Za to, da lahko proizvajamo 

določene produkte za skupino pri nas, moramo izvajati fleksibilno obliko 
dela. Imamo zelo konkurenčne lokacije v treh drugih državah, in se 
moramo prilagajati nihanju povpraševanja. Se pravi nizka sezona v prvi 
polovici leta in zelo visoka v drugi polovici. Glede na to morajo 

zaposleni tudi tako delati, manj spomladi (prosti petki) in več v drugi 
polovici leta (večina sobot), se ne moremo se bahati z družini prijaznim 
podjetjem, če so takrat starši doma samo ob nedeljah.  
B2-1: Poleg tega smo razmišljali o sodelovanju v Zlati niti, Horusu ali pa 
na evropskem nivoju za Top employer na področju zaposlovanja.  
B2-2: Pred leti smo se prijavili na poslovno odličnost. Ko smo prišli do 
nivoja srebrnega priznanja smo se odločili, da si tega ne gremo več, ker 
je potrebno vložiti preveč energije v birokracijo, da prideš do rezultata, v 
katerem pa potem ne vidiš nobene koristi. 
B2-2: Za okolju prijazno podjetje imamo kar nekaj nagrad, nagrado 

kadrovski menedžer leta, nagrado za mladega menedžerja, za najboljšo 
prakso na področju energije, tudi za inovacije dobivamo nagrade ves čas. 
Smiselno se nam zdi tekmovanje na področju inovacij, ker imamo pri nas 
dejansko dobro bazo, dobre strokovnjake in ves čas razvijamo določene 
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rešitve, ki predstavljajo novitete na trgu. 

B2-2: Zaposleni so naš največji kapital, zato jim pomagamo, da se 
razvijajo. Posledično zaradi tega nimamo večjih težav, fluktuacij ipd. Če 
pogledamo tudi našo fleksibilnost na naši lokaciji, ki je postala redna 
praksa (sezonsko naravnana intenzivnost dela) in našo odzivnost ravno 
skozi to fleksibilnost, sigurno pomeni prednost za nas v primerjavi z 

drugimi. 

B2-1: Dejstvo je, da če nebi naša centrala/koncern oz. vodstvo koncerna 
verjelo v nas, potem bi zdaj, ko je bila spremenjena strategija koncerna, 

treh »core« področij prenesli na našo lokacijo. Drugod so imeli določene 
probleme v zvezi s kakovostjo in še čim (Kitajska, Turčija, Poljska). To 
pomeni za nas na dolgi rok zagotovitev, ne samo da bo ta lokacija ostala, 

ampak se bo lahko tudi razvijala. Na to ne vpliva samo naša cena/strošek, 
ampak splošna kompetentnost, ko jo pridobivamo tudi skozi družbeno 
odgovornost. 

B2-1: Družbena odgovornost je naložba. Mi nimamo zadeve tako 
razdelane, da bi znali to izkazati tudi v denarju. V tej smeri so začeli 
delati na področju izobraževanja, kakšen je benefit oz. kaj bi pomenilo, 
če bi nekdo ne šel na določeno izobraževanje. Ampak smo še kar v 
povojih. Konec koncev bi lahko posredno ocenili pozitivne učinke, da 
glede na to, da rezultati zaposlenih konstantno rastejo na vseh področjih, 
in da tisti rezultati, ki so bili nekaj let nazaj nizki, naraščajo. Ampak tega 
nebi znali ovrednotiti v denarju. 

B2-2: Če govorimo o naložbi, lahko rečemo naložba v zadovoljstvo 
zaposlenih in v njihovo motivacijo, pripadnost. Ko govorimo o naložbi 
na dolgi rok pa govorimo o zadovoljstvu širše skupnosti in če govorimo 
o naložbah v dobavitelje pomeni to dvig nivoja kakovosti in delovanja 
podjetja v širšem okolju. 
B2-2: Poročanje o družbeni odgovornosti v letnem poročilu zajema 

poročanje posameznih segmentov, predvsem tistih, ki so potrebni iz 
vidika varstva okolja, porabe energije,… 

Področja 
družbene 
odgovornosti 

B2-1: Vodstvo in strokovne službe se zavedamo, da rezultate delamo z 
ljudmi. Se ne naredijo »per se«, ampak jih delamo z ljudmi in je zelo 

pomembno, kako so zaposleni informirani, kako so vključeni, da 
razumejo kaj počnemo, zakaj to počnemo in kakšna je njihova vloga. 
Zaradi tega delamo vsaki dve leti anketiranje zaposlenih, da merimo 

njihovo zadovoljstvo, na osnovi česar pripravljamo nato določene 
ukrepe. Zaposlene o tem tudi informiramo in jih nato vključujemo v nove 
aktivnosti. 

B2-2: Fleksibilna proizvodnja je postala dobra praksa. Tako delamo že 
dolga leta in zaposleni v tem ne vidijo več problema, saj so to sprejeli kot 

model delovanja podjetja. Mi pa poskrbimo za to, da imajo ob sobotnem 

delu enake pogoje kot vse ostale dni (med drugim organiziran prevoz na 

delo). 

B2-1: Imamo »talent pool«, se pravi iskanje mladih talentov za 
prevzemanje pomembnih pozicij v prihodnosti. 

B2-1: V podjetju imamo ustanovljeno tudi lastno fundacijo. Pred 

dobrima dvema letoma, ko so bile tu nazadnje poplave, so bili nekateri 

zaposleni precej prizadeti… nekateri so ostali brez domov. Takrat se je 
odkrila ta solidarnost, ali pa odgovornost in pripadnost zaposlenih do 

tistih, ki so se znašli v težavah. Takrat smo zbirali sredstva za prizadete 
in potem smo se odločili, da ustanovimo svojo humanitarno fundacijo, da 
bomo v naprej zbirali sredstva in jih potem namenjali za posebne 
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primere, ki bi se v bodoče zgodili. Ta fundacija sedaj že dve leti lepo 
deluje, šteje skoraj 800 članov, to je naših zaposlenih, ki redno 
prispevajo sredstva.  

B2-1: Imamo tudi zelo dobro razvite odnose… zelo dobro teče povezava 
s sindikatom in svetom delavcev. Tako dobimo informacije, kaj se z 

ljudmi dogaja in o različnih situacijah in posameznih primerov. 
B2-1: Na področju varovanja človekovih pravic imamo pooblaščenca za 
ugotavljanje mobinga, gre za pošten odnos do zaposlenih. Ta princip je 
tudi del »leadership principov«, katere imamo zapisane v podjetju in 
določajo, kako naj vodja dejansko udejanja svojo vlogo v odnosu do 
zaposlenega in na področju komuniciranja. 
B2-1: Zelo intenzivno delamo na področju varovanja zdravja in osebnega 
zavedanja za skrb za lastno zdravje (kako biti proaktiven). Posebna 

skupina v okviru službe za varstvo in zdravje pri delu pripravi program, 
ki je predstavljen zaposlenim in vodstvu, letno organizira okrog 20 

aktivnosti. S programom zanesljivi delavec omogočamo zaposlenim eno 
tedensko bivanje z družino, zato da preživi prosti čas z njo in nekako 
preventivno skupaj poskrbimo, da si nabere moči zato, da bo ostal zdrav. 
B2-1: Vse ukrepe, ki jih oblikujemo na osnovi rezultatov anketiranja 

zaposlenih nato skomuniciramo na internih zborih delavcev, na intranetu 

pa imamo tudi orodje za spremljanje učinkov (monitoring tool), kjer vsak 
oddelek navaja svoje ukrepe in spremlja realizacijo. O tem se nato 

pogovori s svojim timom. Vse dobre prakse nato zberemo in jih delimo z 

ostalimi znotraj koncerna.  

B2-1: O naših aktivnosti obveščamo zaposlene preko internega časopisa. 
Informiranje, ki je vezano na produkte pa skomuniciramo z dogodki, ki 

jih pokriva marketing. Posebej o družbeni odgovornosti pa ne poročamo, 
razen v posebnem poglavju v sklopu letnega poročila. Korporacija 
poroča celostno: odgovornost, pravila, produkti, kupci, zaposleni, okolje, 
družba in indikatorji. 
B2-2: Za zaposlene imamo organizirane avtobusne prevoze za prevoz na 

delo. Tega se poslužuje približno 60 % zaposlenih. Na ta način tudi 
pripomoremo k manjšemu vplivu na okolje. 
B2-1: Če podjetja normalno poslujejo, morajo imeti določen posluh za 
dogajanja v okolici. Poleg tega mu mora biti mar, kaj njegovi zaposleni 

počnejo v prostem času, ali so vključeni v določena društva (gasilska, 

športna, …), če izvajajo kakšne aktivnosti, … Če v bližini deluje šola, je 
zdravstveni dom, kakršnekoli druge ustanove, običajno naj bi imela 
podjetja posluh za te zadeve. Podjetje si glede na to, kakšno ima politiko, 
kakšno ima kulturo in kaj so njegove vrednote, odloči na katerem 
področju bo sodelovalo oz. ga podpiralo. 
B2-1: Imamo zelo dobro prakso z lokalno šolo, s katero poleti 
organiziramo »B2« junior počitnice. Na pobudo zaposlenih (rezultati iz 
ankete zadovoljstva zaposlenih) smo organizirali aktivnosti za tiste 

starše, ki imajo šoloobvezne otroke na nižji ravni, ki še ne morejo v času 
počitnic, ko so starši v službi, ostajati sami doma. Naleteli smo na 
pripravljenost zaposlenih v lokalni OŠ, da skupaj z njimi in s pomočjo 
otrok/študentov naših zaposlenih, ki se izobražujejo v tej smeri, 
organiziramo preživljanje časa v času letnih počitnic. To se je izkazalo za 
zelo dobro prakso. 

B2-2: Na različne načine se vključujemo v lokalno okolje, podpiramo 
različne aktivnosti v okolici in sigurno se precej stvari nebi dogajalo, ali 

pa vsaj ne v takem obsegu, če bi ne prispevali tudi mi. To počnemo  zato, 
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da omogočimo boljšo kvaliteto življenja v ožji in širši okolici. 
B2-1: Pomembno je, da izkoristimo vse kanale in oblike sodelovanja za 

promocijo takega delovanja, recimo z vlado, gospodarsko zbornico 

(slovensko in regijsko), AHK  slovensko-nemško gospodarsko zbornico, 
razna srečanja podjetij, izmenjavo dobrih praks, sodelovanje na raznih 
konferencah, posameznih strokovnih, bodisi logističnih ali izmenjava 
dobrih proizvodnih praks, kadrovskih… Organiziramo veliko dogodkov, 
na katere vabimo skupine, ki so vezane na naše poslovanje iz koncerna, 
pa tudi dobavitelje, ki jih potem »okužimo« z našimi razmišljanji, 
vrednotami, načinom dela, praksami. 
B2-2: Tudi prenos dobrih praks vključujemo v družbeno odgovorne 
aktivnosti. Marsikje se vključujemo v razne aktivnosti, kjer promoviramo 
naš način delovanja. 
B2-1: Sodelujemo tudi s šolami in univerzami, ker se nam zdi to ena 
pomembna stvar, preko katere lahko poskušamo vplivati na spremembe v 

naši državi, ki ima včasih zelo zaprta ušesa za pozitivne premike. Npr. 
uvedba dualnega sistema šolanja, spremembe v delovno pravni 
zakonodaji, v davčni politiki, … Vse te stvari so tistem v katere mora 
odgovorno podjetje biti vključeno. 
B2-2: Pomemben del našega koncepta družbene odgovornosti, kateremu 
dajemo zelo velik poudarek, je varovanje okolja. Poudariti je potrebno še 
širši, mednarodni vidik, kateremu namenjamo velik pomen. V našem 
podjetju imamo  prepoved poslovanja s podjetji, ki imajo nepoštene 
prakse (zaposlovanje otrok ali druge oblike izkoriščanja). 

Deležniki B2-2: Če gledamo iz vidika odgovornosti do zaposlenih od vrha je to 
odgovornost iz vidika trajnosti zaposlitve. Zelo se zavedamo, da smo 

daleč največji in eden redkih zaposlovalcev, ki so še v tej dolini (ZS) 
ostali. Delamo na dolgi rok in se trudimo, da pri nas ostane proizvodnja 

določenih aparatov, predvsem tistih, kjer je proizvodnja teh bolj delovno 
intenzivna. 

B2-1: Odgovornost na dolgi rok pomeni tudi, da zagotovimo tudi v 

naprej v okviru skupine to lokacijo in, da bo še v naprej tako 
funkcionirala kakor funkcionira. Se pravi, da bo še naprej ostal tukaj 
kompetenčni center, to so razvojniki in visoko izobražen kader, inovacije 
in vse kar je s tem povezano. Smo eno najuspešnejših tujih investicij v 
Sloveniji in smo lahko tudi benchmark tudi za druge investitorje. 

Pomeni, da se tudi v okviru divizije stroškovno ohranjamo na takem 
nivoju, da se izplača tukaj tudi proizvajati in ne samo razvijati. 
Proizvodna cena dejansko raste zaradi dviga višine minimalne plače in 
podobnih dajatev, zato se zelo trudimo z drugo optimizacijo stroškov. 
Moramo skrbeti za to, da ostanemo na tem stroškovnem nivoju, da nas ne 
»povozita« Poljska ali Turčija. 
B2-1: Za kupce skrbimo tako, da skrbimo pri naših aparatih na njihov 
vpliv na okolje, kar se tiče hrupa, porabe vode, porabe energentov, 
električne energije in same razgradnje aparatov. 
B2-2: Pri dobaviteljih je fokus na trendu dolgoročnega sodelovanja in 
razvoja dobaviteljev. Pomeni, da želimo imeti razvojne dobavitelje. Na 
nek način krčimo število dobaviteljev katerim nato pomagamo, da se 
razvijejo na to stopnjo, da prevzemajo večje odgovornosti. Želimo, da se 
dobavitelji razvijajo z nami. Imamo zelo dobro razvito prakso razvoja 

dobaviteljev, ki smo jo na konferenci, ki jo je organizirala GZS, tudi v 

sklopu dobrih praks predstavili. 

B2-2: V strukturi dobaviteljev imamo velik odstotek slovenskih 
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dobaviteljev, zahteve do njih pa so enake kot do drugih tujih. Če 
izpolnjujejo zahteve glede kakovosti, družbene odgovornosti, glede 
varovanja okolja in potrebnih standardov, potem lahko imajo prednost. 

Filantropske 

aktivnosti 

B2-2: O aktivnosti na področju donacij in sponzoriranja odloča vodstvo 
podjetja. Glede na definirana pravila je določeno, na katerem nivoju se 

lahko o kakšnih zadevah odloča. Imamo dve obliki doniranja: denarna 
sredstva, druga oblika, ki je zelo prisotna, pa so izdelki. Teh se 

največkrat poslužujemo ob raznih priložnostih, ko razna društva v okolici 
in širše organizirajo dogodke in srečelove. V okolici ni društva, kateremu 
nebi prispevali ali se na kakršenkoli način vključili v njihovo delovanje.  
B2-1: Običajno se enkrat letno odločimo za večjo donacijo. Vedno se 
odločimo koliko in komu bomo donirali. Lani smo izdelali milijonti 

aparat in ob tej priložnosti izbrali prejemnika donacije, Rdeči križ in 
Karitas.  

B2-2: Aktivnosti doniranja zelo malo povezujemo z marketingom. V 

Sloveniji prodamo le okrog 5% izdelkov iz enodnevne proizvodnje in 

nam tudi takšne aktivnosti zaradi promocije na trgu ne pomenijo nič.  
Imamo letni budžet namenjen za sponzorstva in donacije, ki niso v 
nobeni povezavi z marketingom. Ta sredstva so dejansko namenjena iz 

»lonca odgovornosti«.  
B2-1: Če gre za marketinško aktivnost, ki je vezana na prodajo, pa gredo 

sredstva v celoti iz sredstev za marketing. 

Druga opažanja Pri nas se problema s plačilnim redom niti ne zavedamo. To sploh nebi 
smela biti praksa, v drugih državah je to nespoštovanje predpisov in tega 
ne smatrajo kot družbena odgovornost! Pri nas je complianse, se pravi 

upoštevanje vseh pravil, zakonov, predpisov… to je non plus ultra!  
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Prepis intervjujev v podjetju C1 

Kategorije  

Koncept družbene 
odgovornosti 

C1-1: Koncept družbene odgovornosti je pri nas koncipiran tudi s 

trajnostnim razvojem v strategiji ravnanja podjetja v strateških načrtih do 
leta 2020. Naše vrednote pokrivajo družbeno odgovornost skozi definirana 
tri najpomembnejša področja: odgovornost, podjetništvo in inovativnost. 
To so vsa tista področja, ki dokazujejo naš odnos do družbe kot celote. 
Druga pomembna vrednota je  ekipni duh, se pravi skupno delo. Naše delo 
na tem področju je zelo vodeno, imamo izdelane načrte, tudi v kazalnikih 
našega podjetja so zajeta posamezna področja družbene odgovornosti, zlasti 

okoljska vprašanja in vprašanja v zvezi z zdravim in varnim delom. Vsa 
področja družbene odgovornosti imamo opredeljena, tako do naše ožje in 
širše okolice, komunikacije z njimi, v nabavni verigi, na vseh področjih, ki 
so vezana na naše zaposlene. Imamo definirane cilje in poti, po katerih se 

do njih pride. 

C1-2: Koncept družbene odgovornosti podjetja razumem kot delovanje 
podjetja, ki se hoče izražati kot družbeno odgovorno, ravna s svojimi 
notranjimi in zunanjimi deležniki na ta način, da jih vključuje v svoje 
delovanje in to potem podjetje prezentira na različne načine. 
C1-3: Iz mojega stališča, se pravi iz kadrovskega področja, je to 
odgovornost vseh zaposlenih, v tem smislu, koliko vsak posameznik lahko 

prispeva k odgovornosti do svojega zdravja. Posledično to pomeni 
odgovornost do podjetja v obliki minimalnega obsega bolniških staležev. 
Torej, sam skrbim za svoje zdravje, odgovorno ravnam z odpadki… v tem 
smislu.   

C1-1: Lastne definicije družbene odgovornosti nismo sprejeli. Pojem 
družbene odgovornosti se pogosto meša s pojmom trajnostnega delovanja, 
meje med sodobnim izrazoslovjem so zelo mehke, pravzaprav prehajamo iz 

ene teme na drugo. Osebno smatram, da če so v definiciji družbene 
odgovornosti zajeta vsa področja ni pomembno, kako rečemo temu odnosu, 

važno je, da ga živimo. 
C1-1: Ko se dotikamo družbene odgovornosti in koristi, ki iz takega 
ravnanja izhajajo, niti ne moremo več govoriti o koristih, saj osebno 
menim, da če to ni sestavni del življenja in delovanja podjetja, potem 
pravzaprav sploh ne bi več obstajali. Kruti trg, nasičenost s proizvodi široke 
potrošnje in samo potrošništvo ni več dovzetno za propagiranje posameznih 
segmentov družbene odgovornosti, ampak te morajo prepoznati, da 
resnično tako deluješ. Drugače te ni več… 

C1-1: Pri nas smo tako organizirani, da vsak direktor pokriva svoje 

področje, podaja cilje, in programe za doseganje skupnih ciljev. Direktorji 
pa smo odgovorni za to, da vse cilje dosežemo, da o tem odkrito in pošteno 
poročamo upravi in da postavljamo potem nove cilje. To nas vodi po spirali 

navzgor. Za skupne cilje podjetja, kjer je družbena odgovornost zelo 
pomembna, skrbi naša uprava. 
C1-1: Naša odgovornost je porazdeljena, jaz odgovarjam za tri moja 
področja (zdravje in varnost pri delu, ekologija in požarna varnost), za 

doseganje teh ciljev. Med sabo se povezujemo tam, kjer imamo skupne 

cilje in so prepletajoče zadeve. Tako področje je področje zaposlenih, kjer 
se zadeve prepletajo z našo kadrovsko dejavnostjo in izobraževalnim 
sistemom. Timsko skušamo vsak na svojem segmentu družbene 
odgovornosti sodelovati in narediti rezultate.  

C1-3: Za udejanjanje in doseganje ciljev družbene odgovornosti smo 
odgovorni kar vsi zaposleni, sprejemanje odločitev in programov se pa 
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seveda izvaja  na najvišjem nivoju v podjetju. 

C1-1: Kritična masa znanja v podjetju C1 je zelo visoka, zato celotno 
področje družbene odgovornosti upravljamo sami. Nikoli se nismo 
posluževali zunanjih strokovnjakov ali svetovalcev. To je tudi pravi način, 
saj če to pripravljamo in o tem govorimo ter pišemo, potem to tudi vsak dan 
živimo.  Če pa nekdo izven podjetja zapiše strategijo in ukrepe, prepogosto 
ostanejo stvari samo na papirju in ne zaživijo v realnem svetu. 
C1-1: Podjetje ima sprejet kodeks družbene odgovornosti, ki je sestavni del 
kodeksa združenja CECED, evropskega združenja proizvajalcev 
gospodinjske opreme in to je tisti del, kjer mora uprava skrbeti, da smo 

kompatibilni v celotnem evropskem in svetovnem trgu.  

C1-1: O družbeni odgovornosti poročamo v letnih poročilih, ki so pisani po 

računovodskih standardih. Odločili pa smo se tudi, da imamo trajnostno 
poročilo, ki je narejeno po mednarodnih standardih.  
C1-1: Učinke družbeno odgovornega ravnanja je težko ovrednotiti. Lahko 
rečemo npr. toliko denarnih sredstev smo donirali, toliko so stali zajtrki, 

toliko stane naše društvo, ampak povratne informacije o tem, kaj nam to da, 
pa nimamo. Lahko občutimo zadovoljstvo zaposlenih, lahko opazujemo na 
področju zdravja zaposlenih. Merljivih kazalcev pri družbeni odgovornosti 
še nisem zasledila. Tudi če bi trenutek bili, bi bila zelo skeptična, kako 
meriti. Na področju okolja, energentov in odpadkov lahko na nek način 
merimo, na področju varnega in zdravega dela tudi z številom nezgod in 
izostankov zaradi bolniške. Ravno na zadnjem svetu delavcem smo z 

veseljem ugotovili, da se nam je v zadnjih petih letih število nezgod na delu 
prepolovilo. To pomeni, da je ob velikem vlaganju v usposabljanje in 

izobraževanjem ter komunikacijo posledično to merljiv kazalec, ki velja 
samo za našo skupino oz. podjetje, ne moremo pa tega primerjati z drugimi 

podjetji v Sloveniji.  

C1-1: V zvezi s konkurenčno prednostjo in položajem na tržišču nisem 
kompetentna oseba za odgovor, ker je moj pogled bolj strokoven. 

Prepričana pa sem, da celoten ugled, ki ga ustvari blagovna znamka C1 

vpliva na to, kako je podjetje prepoznavno. Zelo veliko na to vplivajo 

okoljski podatki, prav tako pa smo prepoznani tudi preko energetskih 

nalepk. Tisti bolj ozaveščeni kupci pogledajo ali bodo kupili aparat A+, 
A++ ali A+++, ker vejo kaj jim to pomeni. Ozaveščeni kupci so zelo 
informirani o teh zadevah. Pri nas je naloga marketinga, da nagovarja 

kupce tako, da so podatki točni in da nam verjamejo. Nazadnje je bila naša 
blagovna znamka zopet prepoznavna kot ena najboljših blagovnih znamk. 
Enake izide imamo tudi na trgih bivše Jugoslavije in drugje v tujini.  
C1-1: Kodeks CECDE je pomemben, ker na enoten način pristopamo vsi 
proizvajalci v EU. Imamo certifikat ISO 9001, ki pokriva kakovost, kar je 

tudi ena oblika družbene odgovornosti saj pomeni, da je proizvod 

kakovostno narejen in je varen. Kupci večinoma certifikatov ne 
prepoznavajo in jim ne pripisujejo pomena. Naše okoljske certifikate, 
EMAS, varno in zdravo delo pa prepoznavajo naše banke, kreditodajalci, 
del naših lastnikov, ki se prav tako zelo usmerjajo na ta tri področja. 
Certifikati so pomembni za nas, za naše poslovanje, ker ko imaš enkrat 
vzpostavljen sistem, potem te ta sistem sam sili, da čedalje bolje posluješ. 
To smatramo kot vrednost teh certifikatov. Jih pa ne širimo v nedogled. 
C1-1: Z vstopom Slovenije v EU smo bili takrat prvo slovensko podjetje, ki 

se je registriralo v evropski sistem EMAS. Lani smo dobili iz Bruslja 

certifikat številka ena, ki nam ga je EU podelila v zahvalo, ker smo bili v 
vsem tem obdobju dobri promotorji tega certifikata. Pred leti, 10 ali 15 let 
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nazaj, smo sodelovali na državnem nivoju v tekmovanju za okoljski 
izdelek, okoljsko podjetje. Vedno smo se zelo intenzivno pripravljali in ko 

smo vsako leto pobirali nagrade, smo prenehali, ter dali možnost drugim. 

Ker smo bili najboljši, so nas avtomatično prijavili na evropsko 
tekmovanje. Tudi tukaj smo bili najboljše okoljsko podjetje, kar je za nas 
bila izredno veliko promocija, ki se je v tistem trenutku sploh nismo 

zavedali. Evropska komisija nam je poslala snemalno ekipo, ki je posnela 

podjetje C1 in vse naše okoljske rezultate. Film so prevedli v več jezikov in 
ga nato predvajali na CNN. Naša konkurenca nas je tako sledila, in to je 
bila naša prednost. Ko je bil film predvajan, so nam največji ruski kupci 
poslali čestitko za tako pomemben dosežek. Ampak nam se je zdelo vse 
čisto samo po sebi umevno, ker tako ravnanje dojemamo kot naše 
vsakdanje življenje in delovanje. 
C1-1: Pri nas je 51% lastnikov tujcev, ki so različni, od bank, ki so dosti 
zahtevne in vedo za kaj gre, do posameznikov, ki jim je pomemben samo 

dobiček. In odvisno od vsega tega se bo spreminjala naša strategija. Pravkar 
smo sprejeli strategijo do 2020 in ta je usmerjena v družbeno odgovornost. 
C1-2: Tudi vpetost v mednarodne trge od nas zahteva izvajanje ukrepov in 

upoštevanje standardov. Če pogledamo primer, pred leti smo uporabljali 
freon, in sicer pri polivretanski izolaciji. Preden je pri nas začela veljati 

zakonodaja, ki je omejevala ali celo prepovedala uporabo tega, smo bili eni 

prvih v Evropi, ki smo šli v uporabo alternativ. Imeli smo ljudi in tudi 
vodstvo, ki je to podpiralo, in ki se je hkrati zavedalo ekonomskega interesa 

na drugih trgih, ki ga bomo dosegali, če bomo pravočasno in prej ustrezno 
reagirali. Imamo sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001, hkrati pa imamo 

tudi EMAS, ki je nadgradnja tega, izvira pa to iz Evropske direktive, ki 

zahteva višji nivo ravnanja z okoljem, kakor po ISO 14001. Če hočeš dobiti 
EMAS, moraš biti popolnoma v skladu z vsemi predpisi. Ni dovolj, da imaš 
neke programe in korektivne ukrepe za to, ampak moraš biti vedno, ves čas, 
v skladu s predpisi. Mislim da imamo EMAS že 10 let, prvi v Sloveniji smo 
bili. Pa tudi ni nikogar, ki bi nas k temu prisilil. Tudi to smo videli kot 

močno orodje,  ki nam pomaga tudi na trgih. Uvajali smo tudi prostovoljne 

standarde OHSAS 18001 za zdravje in varnost pri delu, kar nam tudi 

pomaga pri dokazovanju, ko nas preverjajo preveritelji in pripravljajo 

presoje. Tudi na ta način dokazujemo svojo kakovost na teh področjih.  
Imamo torej ISO 9000, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, imamo še pa 
lokalno za laboratorije 17025, pa še kaj bi se našlo. ISO 26000 za družbeno 
odgovornost pa še nimamo.  
C1-2: S pomočjo standardov lažje dokazujemo spoštovanje zahtev, ko 
imamo obiske inšpekcije, ko izvajamo monitoringe. Za določene zadeve  
presoje pridejo preverjat v podjetje dejansko stanje. To pomeni, da je 

verodostojnost teh zapisov in trditev na višjem nivoju. Tudi okoljska izjava, 
to je eno orodje od EMASA, je neke vrste poročilo o družbeni odgovornosti 

ali trajnostnem razvoju, v katerem so vsi vidiki upoštevani, in mora biti 
validirana. To pomeni, da skozi presojo preverjajo ali te trditve res držijo. 
Številke, ki jih mi navedemo, so bile s strani presojevalcev preverjene in 
verodostojnost tega je na bistveno višjem nivoju, kakor če bi to trdil nekdo 
kar tako. Na eni strani so certifikati tudi konkurenčna prednost. Na drugi 
strani tudi kupci marsikdaj zahtevajo poslovanje po določenih standardih. 
Primer, ko je ruska veja Ikee poslala ruske presojevalce k nam, da so 

presojali  kadrovsko področje, okolje in varstvo pri delu. Na vseh treh 
področjih je bil velik poudarek. Dejansko so šli po celem podjetju in delali 
presojo, ker Ikea posluje samo z družbeno odgovornimi podjetji. In njihov 
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moto je, da tisti, ki v Ikei nekaj kupi, je kupil od podjetij, ki so družbeno 
odgovorna. In če imaš že prej to pripravljeno, je bistveno lažje, mi smo že 
imeli standarde, ko je kupec prišel.  
C1-2: Kljub temu, da je podjetje družbeno odgovorno, mora dosegat 
ekonomski uspeh. Lastniki so tisti, ki postavljajo upravo, torej vodstvo 

firme in ti so tisti, ki odločajo o tem. Zaradi nekaterih področij,  ki so pri 
nas na nivoju države relativno slabo urejene (vzpodbude, olajšave, 
obdavčitve, …), imamo večkrat težave in dileme. Primer je bila selitev dela 

proizvodnje na cenejše trge. Vprašanje, če bi imeli pri nas boljše rešene 
zadeve, ali bi se splačalo seliti proizvodno. Tu imamo bolje izobraženo 
delovno silo, zaposlene ljudi, ki so navajeni delati, tam smo morali vse na 

novo graditi. Kultura je zelo pomembna, in da se gradi ta kultura je proces. 

Vse je proces, ničesar ne moreš skozi noč doseči… tu imamo 60 let 
tradicije, tam pa bo 10 let, od kar imamo proizvodno. 

C1-2: Če govorimo o družbeni odgovornosti je treba vedeti, da so sredstva 

za te namene odvisna od tega, kako uspešno je podjetje. Čeprav se ne gleda 
samo skozi denar, je vendarle pomemben del tega.  Torej se ta sredstva 

prilagajajo temu, kakšna je družbena klima, ali smo v recesiji, ali raste 
gospodarstvo. Tu se zopet vračamo k temu vprašanju, koliko država tu 
pomaga. Kot rečeno je investicije v družbeno odgovornostne aktivnosti 
sigurno investicija v prihodnost podjetja, v gradnjo ugleda podjetja, gradnjo 

ugleda blagovne znamke, … Z raznimi olajšavami, vzpodbudami, ukrepi bi 

lahko država zelo pripomogla k realizaciji družbene odgovornosti v 
podjetjih. 

C1-2: Na kratek rok se ne vidi neka korist družbeno odgovornega ravnanja. 
Na dolgi rok pa ja. Podjetje, ki je družbeno odgovorno, postane bolj vpeto v 
svoje okolje, ne postane kot tujek, ampak kot pomemben subjekt, ki tudi 

morebitne probleme s skupnostjo bistveno lažje rešuje. Ko se izvajajo 
recimo okoljski projekti in če ima lokalna skupnost ali širša skupnost 
zaupanje v tako podjetje, potem tudi verjamejo v verodostojno ravnanje 

podjetja. Recimo primer Lafarge podjetja, ki so dobili okoljevarstvena 

dovoljenja, pa so vseeno morali zapreti proizvodnjo in je ostalo 300 ljudi 

brez zaposlitve, samo zaradi tega ker jih lokalna skupnost ni sprejela in ni 

bilo zaupanja v podjetje. 

C1-2: Ugled podjetja sigurno raste. Ravno z družbeno odgovornostjo v 
lokalni skupnosti se gradi ugled podjetja, med zaposlenimi in potem tudi 

navzven. Če gradiš ugled samo navzven, hkrati pa navznoter nimaš 
urejenih zadev, ni ustreznega učinka. Potrebno je graditi na vseh nivojih  in 

ponavljam, to je dolgotrajen proces. Tako pridobljen ugled potem doprinaša 
k ekonomskim uspehom.  Z ugledom se gradi blagovna znamka in definira 

cenovni razred izdelkov. Pomeni, da je to definitivno ena od pomembnejših 
zadev pri ekonomskem uspehu. Koliko se tega vodstvo in lastniki zavedajo, 

je pa druga stvar. Pri nas mislim, da se tega zelo zavedajo. 

C1-3: Mislim, da vpliva to ravnanje na ugled in položaj na trgu. Če izhajam 
čisto iz sebe, bom kupila izdelek C1, ne zato ker sem tukaj zaposlena, 

ampak zato, ker mi izdelek garantira to kar želim oz. kar kupujem in mi 
zagotavlja servis tega izdelka. To je pri meni ključni faktor odločitve in ne 
cena, saj se pogosto srečujemo s pojavom, ko se odločiš za nakup poceni 
izdelkov npr. iz Kitajske, ali ne deluje, ali ga ko neha delovat lahko vržemo 
samo stran. Ni zagotovljenega servisa, niti reciklaže. 
C1-2: Če se primerjamo z drugimi podjetji, ki niso tako družbeno 
odgovorna, potem vidimo, da so se v krizi mogoče se določene stvari 
poslabšale (višina plač, zmanjševanje dni letnega dopusta), ampak podjetje 
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mora v takih okoliščinah obstati in če ne optimizira poslovanja in ohranja 
nekega nivoja glede na stanje, je lahko ogrožena prihodnost podjetja. To je 
normalna reakcija in če gledamo koliko nam je ostalo v primerjavi z 

drugimi, nam gre relativno dobro. 

Področja 
družbene 
odgovornosti 

C1-1: Za nas so vsa področja družbene odgovornosti pomembna: področje, 
ki je vezano na nabavno verigo, na razvojni segment naših proizvodov, na 
odnos do zaposlenih (tu govorimo vključno od varnega in zdravega dela do 
poštenega odnosa do zaposlenih), finančna politika.  
C1-1: V podjetju imamo rekreacijska, športna in kulturna udejstvovanja, 
imamo lastno športno društvo, društvo upokojencev, pevski zbor. V tem 
segmentu skušamo imeti odnos tudi z našimi upokojenci ter jih vključevati 
v naše zadeve. Programi, ki se izvajajo ohranjajo motivacijo, zadovoljstvo 
in vplivajo na uspešnost zaposlenih. Na delovnih mestih izvajamo 
promocijo zdravja, v proizvodnji zaposlenim poleg glavnega odmora za 

malico omogočamo še dva dodatna odmora po 10 minut. Ta dodatna 
odmora zadnje čase zaposleni izkoriščajo za telovadbo. S telovadbo smo 
sicer pričeli že približno pred 10 leti. Takrat je bil ta ukrep mogoče še 
prezgodaj in ljudje tega niso vzeli za svoje, v zadnjih dveh letih pa je 

napredek velik. Tudi na področju malic zaposlenim nudimo 10 različnih 
menujev, v proizvodnji imamo poleg malice tudi tako imenovani stoječi 
zajtrk (zapakirana štručka, kifeljček), ki si ga lahko zaposleni vzamejo. To 

jim je všeč, ker jih veliko zjutraj doma ne zajtrkuje. Tako dobijo energijo  
za delo in so bolj zdravi, za podjetje pa to predstavlja minimalen strošek. 
Naše vodilo na tem področju je, da prazen žakelj ne stoji pokonci.  
C1-2: Iz vidika varstva pri delu in preventive imamo v Topolšici in Dobrni 
zaposleni, predvsem tisti z daljšo delovno dobo, možnost dvotedenskega 
programa, namenjena preventivi in kurativi.  

C1-3: Podjetje skrbi za zaposlene že po zakonskih določilih, iz vidika 
varnosti pri delu, zagotavljanja socialne varnosti, plačevanje prispevkov, 
rednih dohodkov.  Naše podjetje naredi veliko za zaposlene, lahko rečem, 
da je še dosti »socialno podjetje« v Sloveniji. Recimo imamo solidarnostne 
pomoči za zaposlene, čisto avtomatsko, ali za dolgotrajne bolniške, za 
kakršnekoli naravne nesreče, ob smrti ožjih družinskih članov, smrt 
delavcev. Imamo promocijo zdravja in ozaveščanja pomena zdravja. 
Delavci se udeležujejo delavnic, včasih malo pod prisilo, ampak zadnje 
čase se vidi napredek.  Zaposlene redno obveščamo o različnih področjih 
delovanja podjetja, deležni so nagrad manjših vrednosti, ki jim, posebej 
delavcem v proizvodnji veliko pomenijo.  

C1-1: Na segmentu enakosti zaposlenih, diskriminaciji in podobno 

pravzaprav pri nas sploh ni to tema posebne obravnave, saj je že znotraj 
zakonske regulative področje  urejeno. Je pa res, da nas na teh področjih 
kupci preverjajo: kako smo odgovorni do mladoletnikov, do žensk, do 
drugačnih, ali zaposlujemo invalide in podobno.  
C1-1: V podjetju imamo lastno invalidsko podjetje, ki omogoča tistim, ki 
imajo določene omejitve, zdravstvene ali gibalne, da imajo delo. 
C1-1: Lansko leto smo imeli leto varnega in zdravega dela, o tem smo 

veliko govorili znotraj podjetja, organizirali smo različne dogodke, 
predavanja, srečana in razne aktivnosti na posameznih področjih na 
programih za naše zaposlene. O tem smo komunicirali tudi s širšo javnostjo 
preko organizirane letne konference, katera je imela zelo velik odziv. Bilo 

je 120 udeležencev iz celotne Slovenije. Podporo za tak način smo dobili 
tudi v državnih institucijah, prisotni so bili najvišji predstavniki ministrstev. 
C1-1: Lani smo imeli 40. obletnico delovanja naše poklicne gasilske enote 
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in smo za ta namen naredili slavnostno akademijo, kjer so bili prisotni vsi 

naši partnerji, poklicne gasilske enote, prostovoljna gasilska društva, 
vključno z Ministrstvom za obrambo in Gasilsko zvezo.   
C1-1: Notranja logistika je pri nas sestavni del proizvodnje, proizvodnja pa 

je specifično segmentirana z jasnimi cilji. Vsako leto moramo imeti manjšo 
količino odpadkov in racionalno rabo energentov. Pri zunanjih partnerjih za 
logistiko imamo prav tako zahteve glede pogojev, ki opredeljujejo 

okoljevarstvene zahteve za čim manjše obremenitve okolja. Želimo si čim 
več železniškega prometa, saj imamo lasten tir v podjetju. Je pa res, da se 

globalno logistične poti spreminjajo in veliki logistični centri se ukinjajo. 
C1-2: Zaposleni smo del dneva del podjetja, v prostem času pa smo skupaj 
z družinami del zunanjega okolja, v katerem podjetje deluje. To pomeni, da 

nam je v interesu, da bomo ohranjali naše okolje, za nas in zanamce, v čim 
boljši kondiciji. 
C1-3: Iz vidika ekologije smo odgovorni že iz vidika da imamo veliko 
elektronskih medijev, da je čedalje manj papirologije, ali pa si želimo, da bi 
je bilo. Posebej bi želeli, da bi vsakodnevno izpolnjevanje obrazcev za 
SPIZ, za ZZZ, ipd, bilo elektronsko urejeno. Tako pa dnevno izpolnjujemo 

obrazce, ki jih tudi dnevno tiskamo in mislim, da je tu še veliko 
manevrskega prostora. Trudimo se z ločevanjem odpadkov, da vsaj papir 
ločimo od ostalih odpadkov, varčujemo z električno energijo (nimamo 
prižganih luči, če to ni potrebno), ukinjamo uporabo hladilnih avtomatov za 
vodo in uvajamo uporabo pitne  vodo iz pipe iz vodovoda.  Še marsikaj bi 
se dalo narediti v tej smeri, predvsem pri embaliranju naših končnih 
proizvodov, z reciklažo in uporabo recikliranih materialov, večkratna 
uporaba palet za polizdelke,...   

C1-1: Inovacije jemljemo v paketu, imamo oddelek intelektualne lastnine, 

ki se ukvarja samo s temi področji za vsa področja delovanja v podjetju, ni 
važno ali gre za razvoj proizvoda ali je kakšna druga inovacija. Imamo 
razvojne centre, ki so promotorji inovativnih idej in so koncipirani za 

posamezen proizvod. Ostali se vključujemo v razvojne centre in smo del 

ekipe. Po številu inovacij se ne moremo primerjati z BSH, ampak jih zelo 
krepimo in imamo kar nekaj prijavljenih in potrjenih patentov. Res pa je, da 

je naša branža zrela branža in je zelo težko kaj novega razviti.  
C1-2: Če gledamo lokalno skupnost, naše podjetje je že preko 60 let na tem 
območju, se vpetost v okolje mora izražat in zgodovina ter stanje danes 
kažeta na to, da so odnosi relativno dobri. Veliko je odvisno od vodstva, ali 
vodstva v lokalni skupnosti ali v podjetju. 

C1-2: Če gledamo lokalno skupnost in če govorimo o varstvu okolja 
mislimo na emisije v zrak, emisije v vodo, odpadke, hrup in svetlobno 

onesnaženje…To pomeni, da tudi na ta način moramo vplivati čim manj 
moteče.  
C1-2: Naše vodstvo se na lokalnem nivoju zelo trudi gojiti stike z občino, 
še ne dolgo nazaj so bili na občinskem svetu in predstavljali novo strategijo 
s katero se podjetje prilagaja tržnim trendom. 
C1-2: Družbena odgovornost se izkazuje tudi skozi plačevanje dajatev 
lokalni skupnosti in državi, potem skozi spoštovanje predpisov, ki jih 
postavlja pred nas država in lokalna skupnost ter podobno. 
C1-2: Naše podjetje v Srbiji, kjer imamo proizvodno enoto, se na podoben 
način vključuje v njihovo skupnost, prav tako tudi na drugih trgih, kjer 
prodajamo aparate (tudi z raznimi sponzorstvi, ki imajo seveda tudi 

marketinški značaj, ampak ne izključno marketinški značaj). 
Deležniki C1-1: Imamo zelo posrečeno strukturo zaposlenih in oddelkov, zato je temu 
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tudi prilagojen sistem komuniciranja - notranja in zunanja komunikacija. 

Imamo oddelek za notranjo komunikacijo z zaposlenimi. Izdajamo interno 

glasilo IG, ki ga dobijo vsi naši zaposleni in je objavljen tudi na naši interni 
spletni strani (intranet) Tiskan izvod dobijo tudi naši upokojenci. Načeloma 
na tak način komuniciramo z notranjimi deležniki, kamor spadajo poleg 
zaposlenih in upokojencev tudi družinski člani zaposlenih.  Enako poteka 
tudi v naši tovarni v Srbiji. Informiranje notranjih deležnikov o dosežkih, 
načinih dela ipd. poteka tudi preko sveta delavcev, odbora za zdravo in 

varno delo in sindikata.  

C1-2: Če gledamo notranje deležnike, zaposlene in vodstvo, pomeni to 
odnos vodstva firme do zaposlenih, ki se kaže skozi primerno nagrajevanje, 
skozi odnos do varstva pri delu, potem tudi do varstva okolja, s podajanjem 

primernih informacij, z vzdrževanjem odnosov na nekem kulturnem nivoju, 
da kultura podjetja podpira vključuje ta področja, s tem da se kaže 
spoštovanje do dela in do zaposlenih na vseh nivojih. Ampak velja v obeh 
smereh, ne samo od zgoraj navzdol ampak tudi v obratni smeri.  

C1-1: Posebna zgodba je komunikacija in vključevanje naših lastnikov. Tu 
so procedure zelo jasne, se pravi preko nadzornega odbora in skupščin, s 
povabili na dogodke. Prav tako so naših aktivnosti seznanjeni preko letnih 

poročil. 
C1-1: Preko letnih poročil seznanjamo z našim delovanjem tudi naše 
kreditodajalce.  Področja družbene odgovornosti, predvsem okoljevarstveni 
vidik, zdravje in varstvo pri delu in kadrovski vidiki ter odnosi z 

zaposlenimi jih še posebej zanimajo. Kreditodajalci pogosto pridejo na 

interne presoje in ta področja še posebej pregledajo. Delajo tudi primerjave 
na podobnih segmentih, ampak mi žal še ne vemo s katerimi. Dobimo le 
povratno informacijo, kje smo primerljivi ali kje so naša odstopanja večja 
ali manjša.  
C1-1: Zelo podobne presoje, kot kreditodajalci, izvajajo tudi določeni naši 
kupci. O naši družbeni odgovornosti jih sicer informiramo, vendar še vedno 
pridejo preverjati, ali to, kar komuniciramo z njimi, resnično izvajamo.  
C1-1: Za komunikacijo z zunanjimi deležniki imamo posebno strategijo za 
marketinško komunikacijo, kjer se kolegi ukvarjajo z nagovarjanjem 
našega kupca. 
C1-1: Komuniciramo tudi z drugimi zunanjimi javnostmi, pri čemer 
uporabljamo različne metode, od prospektov, prestižne revije, dogodkov na 

katerih se srečujemo in propagiramo našo pozitivno usmerjenost, tudi na 
seminarjih tako v Sloveniji kot v tujini.  

C1-1: Nagovarjamo tudi strokovno javnost, zelo selektivno, po tipih 

delovanja. V sklopu tega poskušamo sodelovati in se vključevati z 
ministrstvi ter političnimi odločevalci, zlati na področju spreminjanja 
zakonodaje.  

C1-2: Ko govorimo o zunanjih deležnikih, govorimo o bankah, državi, 
lastnikih podjetja, ožji lokalna skupnost in seveda tudi širši skupnosti, pri 
kateri lahko govorimo tako o državi kot tudi širše, ker naše podjetje je 
vpeto dejansko v cel svet. Pomeni, da se kaže tudi navzven. 
C1-1: Vloga marketinga in PRa v sklopu družbene odgovornosti je, da ima 
pravo strategijo, ko gre za nagovarjanje kupcev in da pošteno prikaže naš 
proizvod. Sicer kupci niso posebej dovzetni za te zadeve, kljub vsemu pa 

radi slišijo, da je proizvod okoljski, zelo so dovzetni za dizajne, se pravi 
kako je izdelek oblikovan. Čeprav mi v podjetju dizajniranje povezujemo z 
dizajnom v angleškem jeziku, in o dizajniranju govorimo celostno, da je 

produkt tudi primerno razvit.  
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C1-1: Kupec se v zadnjem času pogosto o nakupu odloča na osnovi cene. 
Ampak mi ga skušamo nagovarjati pozitivno: naš proizvod je okoljski 
proizvod, za naš proizvod imate zagotovljen servis, smo družbeno 
odgovorno podjetje, kar pomeni, da proizvod po izteku življenjske dobe 
lahko vrnete v sistem odpadkov, za kar po poskrbela skupina C1. 

C1-2: Kupci čedalje rajše posegajo po izdelkih, ki so okolju prijaznejši, s 
tem mislim tudi energetsko porabo, hkrati pa tudi če gledamo lokal 
patriotsko, veliko ljudi gleda tako, da rajši kupijo naš aparat, kot enega, ki 
ima mogoče nižjo ceno, čeprav je cena pomemben vidik tam, kjer je kupna 
moč nizka. Z nakupom naših aparatov se dokazuje tudi to,  da se tudi ljudje 

čedalje bolj zavedamo, da tako pomagamo ohranjat zaposlenost ljudi v 
lokalnem podjetju.  

C1-2: Ko govorimo o kupcih, moramo ločit dve vrsti kupcev, saj poslujemo 
z velikimi kupci in končnimi uporabniki. Veliki kupci pri nas so npr. 
Merkur, Mercator. V tujini kupci najbolj postavljajo glavna pravila. Kot 

recimo v tem primeru Ikee. S končnimi kupci pri nas pridemo v direkten 
stik v katerem od naših šestih razstavno prodajnih salonih.  
C1-3: Pošten odnos do kupca bi definirala v smislu, da si pošten v 

komunikaciji s kupcem in da mu dejansko prodaš tisto, kar si mu obljubljal 
ter da zagotavljaš garancijo izdelka, servis. Kar se našega servisa tiče, 
mislim, da je to nekaj kar daje velik plus za kupca pri izbiri izdelka. Pri 

odgovornosti do kupca je družbeno odgovorno ravnanje tudi to, da so 
postavljene poštene cene za izdelek.  
C1-1: Naša družbena odgovornost do dobaviteljev se prične že v fazi, ko 
pravilno izberemo logistično pot, po kateri pridemo z našimi podizvajalci 
do nas, in da izberemo tak material, ki iz vidika družbene odgovornosti 
največ pomeni in se ga tudi racionalno porabi. Veliko naporov vložimo v 
to, da je naš odnos korekten, da vemo kakšno kvaliteto, kakšen material 
zahtevamo, se o tem dogovorimo in da se skupaj poskušamo ravnati čim 
bolj družbeno odgovorno. Največji poudarek je na kakovosti proizvodnje in 
na okoljskih parametrih, ki jih postavimo. V naši dobavni verigi ni cena 
najpomembnejši element, je samo en del, ki je pokrit v našem partnerskem 
odnosu. To je verjetno posledica dolgoletnega sodelovanja in jasnih 

usmeritev evropskih držav na tem področju. 
C1-2: Država je na področju družbene odgovornosti, oziroma v vlogi 
podpornega okolja, še premalo prožna, premalo razmišlja v tej smeri in 
premalo razmišlja dolgoročno. Res je, da smo mi samo del večje skupnosti 
in tudi če bi na tem področju preveč posegli bi lahko zmanjšali 
konkurenčnost podjetij. Ni enostavno. To, kar evropska podjetja delamo na 
področju družbene odgovornosti v primerjavi z ostalim svetom, je bistveno 
višji nivo in dostikrat lahko to tudi vpliva na slabšo konkurenčno prednost 
podjetij iz Evrope v ostalem delu sveta. To iz vidika stroškov. Zato se mi 
zdi zelo pomembno, ko govorimo o vlogi države, da bi ta morala biti bolj 
prožna, pa tudi skupnost držav EU. Spodbude in druge oblike podpore bi 

pomenile še višji nivo delovanja podjetij, kot je že sedaj. Ker podjetja že 
sama veliko investiramo v področja, ki jim lahko rečemo družbena 
odgovornost. Na investicije ne gledamo ozko samo kot vlaganje v družbeno 
odgovornost, pač pa so tukaj lahko  tudi  druge oblike korist v 
marketinškem smislu, ugledu podjetja, ugledu blagovne znamke ipd. 

Filantropske 

aktivnosti 

C1-1: Najmanj rada poudarjam, kar se sicer v Sloveniji največkrat sliši pri 
opredelitvah družbene odgovornosti, da je to sponzorstvo in donatorstvo. 

Ni mi vseeno,  ker podjetja ob tem pozabijo na pošten odnos do delavca v 
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podjetju, hvalijo pa se z donatorstvi in sponzorstvi. Seveda smo tudi mi 

vključeni v ta del. Pri nas imamo to področje izjemno dobro pokrito. V 
sredo (po nedeljski Planiški tekmi) pride v C1 celotna nordijska ekipa, 
ampak to ni promocija za navzven, namen je, da se bodo naši zaposleni 
imeli možnost srečati z vsemi skakalci, z njimi pojesti tudi malico, 
poklepetati, dobiti podpis, se fotografirati z njimi… to se mi zdi tisto, kar je 
najbolj pomembno. Ker smo odgovorni tudi do širše javnosti seveda želimo 
to omogočiti tudi drugim in okrepiti komunikacijo z okoljem. Zato bodo 
dobri dve uri odprta vrata podjetja za srečanje vseh prebivalcev.  
C1-1: Strošek gledamo iz tega vidika, kako umestimo to v finančno 
poslovanje podjetja. Še največ je ta strošek diskutabiln takrat, ko se 
pogovarjamo o donacijah in sponzorstvih. Takrat, ko podjetje dobro 

finančno stoji, so ti odlivi večji, takrat ko je kriza, so ti odlivi manjši. 
Čeprav tudi v takih okoliščinah, kot je bilo podjetje lansko leto, ko smo 
prvič beležili tako veliko izgubo zaradi ukrajinskega in ruskega trga, nismo 
porezali vseh teh stroškov, ki so vezani na to. Po drugi strani se kaže 
konstanten in ciljan odnos tudi v primeru, ko pred leti našim skakalcem v 
Sloveniji in prav tako večini v zimskem športu, ni najboljše šlo. Takrat je 
ogromno podjetij, ki so izkazovali svojo družbeno odgovornost na ta način, 
odstopilo od te oblike pomoči. C1 je vseskozi podpiralo te dejavnosti in 

ostajala zvesta prejemnikom. 

C1-2: Naše podjetje kaže svojo družbeno odgovornost tudi s sponzorstvi za 
kulturo in šport. C1 je pomemben pokrovitelj naše nordijske reprezentance, 
na lokalnem območju pa rokometnemu klubu, podpiramo tudi kulturne 

prireditve, na katerih smo tudi zaposleni običajno deležni kulturnih vsebin. 
C1-3: Mislim, da je oglaševalski vpliv na področju sponzorstva pomemben 
faktor (vsak skok Prevca je bilo lepo gledat in videt na kapi znak C1). Sicer 

na področju donacij pa mislim, da je vključevanje v take projekte bolj na 
temeljih vrednot odgovornosti podjetja.  

Druga opažanja Podjetja smo družbeno odgovorna, podjetja že to delamo, najpomembnejše 
v strategiji družbene odgovornosti na območju in področju države je, kaj bo 

država naredila za to. Kaj je za njo družbeno odgovorno, kako bo to 
opredelilo sodstvo, kaj mora zakonodajalec narediti, da bomo družbeno 
odgovornost lahko živeli. Podjetja ne rabimo nacionalne strategije, rabimo: 

- V zakonu o varstvu okolja je jasno zapisano glede olajšav – pa jih 

ni. 

- Vključevanje okoljevarstvenih ali družbeno odgovornih kriterijev v 
javnih razpisih (prednosti za taka podjetja), tega pri nas v javnih 

naročilih niso naredili, čeprav evropski EMAS o tem govori. 
- Neskladje zakonov: zakon o zdravem in varnem delu ima zapisano, 

da morajo podjetja imeti programe za promocijo zdravja. 

Inšpekcija preverja, ali imamo to zapisano in če izvajamo. Ampak 
davčna zakonodaja temu ne sledi in tukaj nastane problem, če 
hočeš delavcu omogočiti brezplačno rekreacijo, katere vrednost 

presega 40 eur, je to zanj boniteta in dodatna obdavčitev. Tukaj je 
država naredila škodo tako zaposlenemu kot podjetju. To iz strani 
države ni družbeno odgovorno. Tudi poslovanje države bi moralo 
biti družbeno odgovorno, in propagiranje družbene odgovornosti na 
raznih konferencah ali z raznimi inštitucijami ki to propagirajo, to 
ni družbeno odgovorno ravnanje, ampak je to tržna dejavnost 
države. Kot podjetje in posamezniki mislim, da smo sposobni in 
zreli za tak način življenja, kot država pa ne. Npr. lani smo delali 
nabor vrednot podjetja. V aktivnost smo vključili zaposlene in jih 
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vprašali, kaj so za njih vrednote. Na osnovi odgovorov smo naredili 
ožji izbor teh vrednot in jih nato zopet povprašali, kaj mi živimo od 
tega. Tako je nastal nabor vrednot, ki jih imamo sedaj. To se mi zdi 

pravi način. Tudi ko delamo certifikate je naš poslovnik zelo 
strnjen, saj vključuje vse skupine, zato imamo zapisano samo tisto, 
kar res delamo in v cilje in programe zapišemo samo tisto, kar 
vemo da je potrebno narediti in se nato trudimo, da to dosežemo. 
Nisem optimist, da bi država znala to zadevo izpostavit, določit 
pomembna področja in jih urediti….  
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Prepis intervjujev v podjetju C2 
Kategorije  

 

Koncept družbene 
odgovornosti 

C2-1: Koncept družbene odgovornosti je sestavni del poslovnih usmeritev 

v C2. Smo zelo specifična družba po svoji notranji kulturi in zgodovina ter 
dosedanje delovanje je doprineslo marsikaj, kar štejemo v ta koncept in 
vsebino družbene odgovornosti. C2 je podjetje, ki ima tradicijo in ima 

zgodovino, ki je bila zelo homogena do leta 1991, do razpada bivšega 
podjetja. Temu je sledilo prestrukturiranje in danes, ocenjujem, smo eden 

največjih inženiringov na področju energetike in ekologije v Sloveniji. 
Tako po kriteriju lastnih resursov kot po kriterijih poslovne bonitete, 

referenc in tako naprej. Ko govorimo o družbeni odgovornosti lahko to 
rečem, da smo ohranili vse pozitivne  pridobitve prejšnjega sistema, 
vmesnih organizacijskih oblik in vse kar je pozitiven duh in dobro 

poslovno kulturo prinašalo, obdržali in nadgrajevali. Na vsak način se 
poskušamo vesti odgovorno in poskušamo zmanjšati negativne učinke 
znanega lastništva. 
C2-2: Če družbeno odgovorno ravnaš, pomeni, da deluješ v skladu z 
zakonodajo, da si odgovoren do vseh zadev, ki si jih podjetje prostovoljno 

predpiše in za katere se obligira, da jih bo izpolnjevalo. Iz ekološkega 
vidika pomeni, da podjetje ravna ekološko in deluje skladno s predpisanimi 
standardi. Standardi, ki jih imamo so nujno potrebni, zato da lahko 

obstajamo. Brez certifikatov ISO 14000, 16000, 18000 ne gre, saj so 

zahtevani že na razpisih pogojih. Vzdrževanje in pridobivanje certifikatov 
je postalo nuja, seveda pa se na osnovi tega tudi podjetje razvija. 

C2-3: Koncept družbene odgovornosti iz vidika podjetja je odgovornost 

podjetja do družbe oz. do okolja, v katerem imamo sedež in do okolja v 
katerem izvajamo projekte. Družbena odgovornost se odraža do zaposlenih, 
družinskih članov, športnih in kulturnih ustanov. Družbena odgovornost je 
zelo pomembna za podjetje in se tega zavedamo, in imamo v vseh svojih 

pomembnih dokumentih, strategiji in vrednotah podjetja vpleteno družbeno 
odgovornost, katera je skladna s poslovnikom vodenja in s certifikati 

kakovosti, ki jih družba ima. Ti certifikati opredeljujejo celovito kakovost, 

ravnanje z okoljem in z zaposlenimi. V našem podjetju najvišje vodstvo 
pripravlja in sprejema strategijo in potem skladno s poslovnimi načrti, ki 
morajo biti naravnani v smeri strategije, potem izvajamo družbeno 

odgovornost.   

C2-3: Določene certifikate moramo imeti, ker se prijavljamo na razpise in 
veliko razpisov zahteva tudi določene specifične certifikate. Torej so za nas 
obvezni. Konkretno sodelujemo na razpisu za gradnjo skladiščne hale in 
tukaj zahtevajo v pogojih evropski certifikat inženirja za varjenje, torej 
moramo imeti certifikat za varilca. 

C2-1: Vse napore, ki jih vlagamo ali v sodelavce ali na drugih področjih, 
smatramo absolutno kot naložbo. Če bi gledali to iz vidika stroška, nebi niti 
centa investirali v to. Stremimo k dolgoročnemu razvoju podjetja. 
Predvsem poskušamo pridobiti kvalitetne projekte in ohranit prihodke, ki 
nam omogočajo eksistenco,  in ne da bi nerazumno nižali stroške. Stroške 
moramo absolutno obvladovati, ampak želimo okrepiti tisto področje, ki 
nam prinaša in ne tisto, ki nima učinkov in se nekega lepega dne konča. 
C2-1: Za določena vlaganja v družbeno odgovornost poznamo številke. V 
lastnem okolju in v družbi na našem dvorišču skrbimo za sodelavce po 
športni, kulturni, izobraževalni plati. Za to recimo natančno poznamo 
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strošek, veliko pa je v tej družbeni odgovornosti mehkega razumevanja in 
dojema v okolju. 

C2-1: Težko bi pa rekel, da v okoljih kjer delamo, vpliva družbeno 
odgovorno ravnanje na to, da nas zato kupci izberejo in da bi imeli zaradi 

tega neko konkurenčno prednost. Teoretično bi naj bilo tako, ampak 
mislim, da ta odgovornost, sponzorstvo, donatorstvo, skrb za ljudi v 

lastnem kolektivu, vpliva bolj na spoštovanje ali ugled podjetja. Na 

pridobivanje poslov pa nima vpliva. Razlogi so preprosti: velik del poslov 

dobimo kot najcenejši ponudnik, največkrat v trdem konkurenčnem boju in 
preko javnih naročil z javnim odpiranjem ponudb in tukaj nobena družbena 
odgovornost, donacija in sponzorstvo ne pomagajo.  

C2-1: Družbeno odgovorna ravnanja vplivajo na ugled podjetja. Ve se, kdo 

je pripravljen pomagat, tudi mi vemo, kdo pomaga v okolju, kdo pa ne in 

mislim, da je to predvsem stvar spoštovanja okolja, dojema okolja in 
gradnje ugleda. Mi te analize nismo delali, ampak morda smo v kakšnem 
zasebnem podjetju dobili projekt, ki ga v primeru, da nebi znali vzpostaviti 

drugačnih odnosov in izpostaviti tudi družbene odgovornosti, nebi delali. 
C2-2: Mislim, da družbeno odgovorno ravnanje pri pridobivanju poslov v 
bistvu ne vpliva posebej.  Veliko je podjetij, ki niso družbeno odgovorne, 
pa ostanejo na tržišču. Ko enkrat spoznaš, kako je trg zaprt, si zelo 
razočaran. Na javnih razpisih recimo. Na razpisih je žal merilo najnižja 
cena in včasih ko vidiš kako ceno, ki jo je ponudil zmagovalec na razpisu, 
veš, da niti pod razno projekta v takem obsegu ne more izvesti. Kasneje se 

izkaže, da je podjetje, ki je zmagalo na javnem razpisu, že v startu vedelo, 
da ne bo plačalo vseh svojih obveznosti do  podizvajalcev in dobaviteljev. 
Tukaj tem država pomaga, ker v zakonu o javnem naročanju ni nekega 
striktnega določila oz. merila s tem v povezavi. Če nebi bilo merilo najnižja 
cena, bi bilo dostikrat lažje kandidirati in bi bila večja konkurenčnost. 
Mislim, da je v Sloveniji družbene odgovornosti premalo. Ocenjujem, da če 
si pripravljen naredit nekaj za okolje, da si družbeno odgovoren, delaš v 
skladu z zakonodajo, pripomoreš k odgovornosti do te mere in v tem  

smislu, da  država funkcionira. Če imaš pa dobro boniteto ter kvalitetno 
delaš in korektno posluješ, se pa žal premalo ceni.  

C2-2: Naše podjetje kot blagovna znamka  je definitivno prepoznavna. To 
se izkazuje pri odnosih s podizvajalci in dobavitelji, ki zaradi odnosa in 

zaupanja  včasih opravijo svojo storitev zgolj na osnovi ustnega dogovora. 
Dejstvo je, da firma ima blagovno znamko, da nas vsi poznajo, tisti 

partnerji, s katerimi delamo vedo, da se držimo dogovorov. In to je to. Pri 
gradnji blagovne znamke pa je najbolj vplivalo družbeno odgovorno 
ravnanje, saj če je podjetje odgovorno in spoštuje dogovore, zakone in se 

drži načel, vrednost znamke raste s tem.  
C2-3: Pozitivni poslovni učinki izhajajo tudi iz tega. Npr. projekt celovite 
oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini je izjemna referenca za naše podjetje. 
Naš cilj je vstop na tuje trge, saj je projektov in investicij v tem času v 
Sloveniji malo. In pogoj za vstop na tuje trge so domače reference, če tega 
nimamo, nas tudi na tujem trgu ne bodo prepoznali. To je eden izmed 

primerov zglednega sodelovanja med lokalnim okoljem, pridobljeno 

referenco in uspešno zaključenim projektom, ki predstavlja potem tudi 

vstopnico za tuje trge. 

C2-2: Dolgoročno lahko družbeno odgovorno ravnanje prinaša ekonomske 
učinke iz vidika, ker si si ustvaril zaupanje in imaš odprta vrata, ljudje, 
podjetja te spoštujejo, in ne bežijo od tebe. Tu je naložba marketing, ki ga s 
temi zadevami gradiš. Je pa seveda dolgotrajni proces, ki z vsako potezo 
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raste.  

C2-3: O družbeni odgovornosti posebej ne poročamo, se pa v okviru 
letnega poročila nameni v tistem delu, kjer se komentira izdatke,  vsebini 
tudi  za družbeno odgovornost. V našem internem časopisu IT objavimo 
različne prispevke, prejmejo ga pa vsi zaposleni družbe, bivši zaposleni, 
pošiljamo pa ga tudi poslovnim partnerjem, tako da so seznanjeni o našem 
delovanju in aktivnostih. Pred leti smo določeno obdobje  sodelovali v 
evropskem modelu poslovne odličnosti in v točkah tega modela je bil 
izpostavljen tudi vidik družbene odgovornosti. Na osnovi tega imamo sedaj 
nastavljene določene mehanizme. 

Področja 
družbene 
odgovornosti 

C2-1: V C2 imamo veliko internih prireditev, dogodkov in aktivnosti, ki 

prispevajo k dobremu vzdušju, v sicer  kar napetem poslovnem okolju. 
Tisto kar sebi dobro želimo, želimo tudi okoljem, iz katerih vlečemo 
poslovne izzive. Tu poskušamo v najširšem smislu razumet situacijo v 

okoljih in na trgih, kjer enkrat živimo in drugič delamo. Tu gre seveda za 
popolnoma različne pristope. 
C2-3: Za zaposlene se organizira npr. božični dogodek, ki ga imamo 
tradicionalno vsako leto in na katerega povabimo zaposlene, družinske 
člane, štipendiste in upokojence. Na dogodku predstavimo družbo, 
predsednik uprave predstavi cilje in strategijo za naprej, poda ključne 
informacije o preteklem letu, izbere se naj sodelavko, naj sodelavca leta, 

naj projekt, naj razvojni projekt leta. 

C2-1: Imamo sistematizirane pogoje dela. Poleg tega, da sodelavcem  

nalagamo veliko dela, jim omogočamo na drugi strani številne aktivnosti. 
Športne aktivnosti imamo vgrajene v sistem in so ponovljive. V rokovniku 
imamo datume za celo leto, za smučarski dan, za tradicionalni pohod na 

Smrekovec, družinski dan in novoletno prireditev. To je naš standard že 20 
let. Na področju zdravja in varstva pri delu najprej spoštujemo vsa 
zakonska določila in izvajamo vse ukrepe, ki jih zakonodaja nalaga. V 
prostorih podjetja imamo relativno velik fitnes, v katerem izvajamo številne 
aktivnosti v sklopu našega športnega društva, ki so na tedenskem in 
mesečnem nivoju. Sodelavke imajo zumbo, imamo masaže, organizirane 
individualne in skupinske športne aktivnosti, imamo teniško igrišče, in 
večino  iz stroškovnega vidika plača C2, v zelo majhnem delu prispevajo 
tudi zaposleni. Zgolj toliko, da se zavedajo, da so stvari nekaj vredne. Če 
nekaj daš popolnoma zastonj, lahko diskutiramo in je diskutabilen učinek. 
Pred nekaj leti smo z namenom zagotavljanja bolj zdravega in udobnejšega 
bivanja na delovnem mestu vsem sodelavcem kupili ergonomske Spinalis 

stole.  

C2-3: Naša dejavnost je specifična, je tudi terensko delo zaradi projektne 
izvedbe in nekateri sodelavci se ne vidimo dlje časa. Komuniciramo po 

elektronski pošti, po telefonu in različni interni dogodki (tradicionalni 
pohod na Smrekovec, dan družin, tradicionalne igre svinčnikarjev, 
šraufscvingerjev in rorcangarjev, to so tri dejavnosti strojniki, elektro in 

skupne službe) je to priložnost, da izmenjamo informacije, se družimo in se 
pogovorimo o stvareh, ki niso samo službene narave in na tak način se 
spoznavamo in povezujemo. Seveda koristi to v trenutkih, ki niso najbolj 

rožnati in je treba skupaj stopiti in pogledati naprej, napeti vse moči in je 

potem lažje na tak način. Lažje vzpostaviš zaupanje in gradiš. 
C2-2: Za zaposlene so organizirana razna izobraževanja ali se udeležujemo 
raznih seminarjev, da se seznanjamo z določenimi novitetami. Pri nas ima 
vsak možnost za izobraževanje.  Na tem segmentu je bilo tega veliko, vsak, 

ki je izrazil željo, da bi šel na neko izobraževanje, seveda če je bilo v 
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kontekstu delovanja podjetja in stroke, se mu je to omogočilo. Motivacij za 
zaposlene je relativno veliko, od različnih aktivnosti in dogodkov, do tega 

imamo urejeno in prijetno delovno okolje.  

C2-3: Usmerjamo se na to, kako nas vidi ožja in širša skupnost, ciljni 
odjemalci, kupci, da vzdržujemo odnos tudi z bivšimi zaposlenimi, z otroci 
naših zaposlenih, dodeljevanju štipendij, da podpiramo športne dogodke, 

tudi sami imamo ustanovljeno lastno športno društvo. 
C2-1: Tudi štipendiramo nesorazmerno veliko proti velikim gospodarskim 

družbam v našem lokalnem okolju. Rezultat takšnega ravnanja se po enem 

desetletju kaže v tem, da nimamo več problemov s kadri v Sloveniji, čeprav 
se sliši, da ni elektro inženirjev, strojnih inženirjev itd. Mi tega problema že 
nekaj let nimamo, ker smo vlagali. Ni preprosto imeti konstantno 15 ljudi 

na seznamu in jim omogočat študijsko prakso. Tudi drugim dijakom v 
lokalnem okolju omogočamo prakso, in sicer imamo podpisan sporazum z 
MIC-om, da zagotavljamo delovno prakso dijakom in jih minimalno 

nagradimo. Tako se imajo dijaki možnost vsaj srečati z nekim delovnim 
okoljem in nekdo se z njimi v procesu dela ukvarja. Kaj bi se zgodilo, če bi 
odklonili? Kje pa bodo potem mladi dobili to priložnost? Smo tudi eno 
izmed redkih podjetji, ki so v zadnjih treh letih mladim omogočali 
počitniško delo.  Prednost so seveda imeli otroci naših zaposlenih.  
C2-3: Mislim, da so ti mehki dejavniki zelo pomembni. Vidimo, da te 

tradicionalne organizacijske strukture ne veljajo več. Treba je iskat 
prednosti tudi na takih področjih, in v bodoče bodo čedalje bolj pomembne. 
Tako kot se v širšem družbenem okolju vzpostavlja medgeneracijsko 
sodelovanje, mislim, da bo slej ko prej prišla praksa poslovne filozofije, da 
se bo začelo vključevat različne deležnike, ki imajo izkušnje, imajo interes, 
imajo želje po sodelovanju. Ali so to štipendisti, študentje, ali je to praksa, 
ali so to case study-i, ki jih pridejo naredit. Na tak način podjetje pride do 
novih znanj, do danih aktualnih tehnologij, ki so vpeljane. Sistem 

mentorstva je eden takih. Mislim, da bo to zelo zelo pomembno v prihodnje 

in bo to ključni dejavnik. 
C2-2: Odgovornost do okolja bomo razvijali še naprej, odvisno pa od smeri 

razvoja. Na čiščenju emisij bomo ostali približno tako, kot je stanje sedaj, 
na energetskem področju pa bo razvoj v smeri na odgovornosti in 
stabilnosti sistema. 

C2-1: V okoljih, kjer najprej živimo, in potem delamo, podpiramo celo 

vrsto športnih in kulturnih in interesnih dejavnosti. Praviloma tistih, ki so 
namenjene širšim uporabnikom, ne individualnim. Prav v lokalnem okolju, 
v Šaleški dolini, v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, smo pa še 
posebej pozorni do tistih, ki v okolje tudi najširše prispevajo. Tukaj bi 
izpostavil gasilce, festival Pike Nogavičke, tiste ki se ukvarjajo z 
masovnimi športi, kulturne prireditve in športne dogodke, ki jih podpirajo 
tudi omenjene občine. 

Deležniki C2-1: Za največjo pridobitev in najbolj željeno značilnost pri sodelavcih 
smatramo lojalnost in sposobnost timskega funkcioniranja. Imamo 40 % 

inženirjev in zaposlenih, ki so visoko usposobljeni. Vsa vlaganja v ljudi, ki 
to razumejo, se v nekem obdobju, ki ni en mesec, ni eno leto, ki je neko 

srednje ali pa dolgoročno obdobje, vrača z lojalnostjo in s tem, da so 
pripravljeni marsikaj storiti za to, da dosežemo poslovne cilje.  Včasih so 
napori že na meji, in že ne vemo več, ali se da še kaj več narediti … in 
takrat se naša pozitivna subkultura odrazi na pozitiven način. Tega vsi 
ljudje ne razumejo in v teoriji je tako, da dostikrat rečemo, da plača ni edini 
element, ki človeka pritegne. Mi imamo ob analitiki in analizi fluktuacije 



Priloga 7 

 

 

 

zelo različne občutke in odgovore, kaj se ljudem dogaja, kaj je motiv, ali je 

to plača, ali je dedek mraz, ali je športna prireditev, ali je ekskurzija, 
piknik, skratka pri različnih ljudeh obstajajo različni motivi. V C2 imamo 
10 % takih zaposlenih, ki bi se morali močno izboljšati, da bi bili tudi mi 
zadovoljni z njimi. Vendar, ko bi ti odšli ali bi jih prepričali v boljše 
delovanje, bi se pojavilo novih 10 % ljudi, ki te filozofije ne razumejo. V 

principu je jedro pri nas zelo stabilno in to, da razumejo, da se trudimo, 

zato nam zaposleni vračajo predvsem z lojalnostjo in zadnje čase z zelo 
zavzetim delom. Zavzetost pomeni, da si kreativen, inovativen, 

samoiniciativen …Drugačna ravnanja v našem poslu ne vodijo k 

rezultatom. 

C2-1:  Mi nimamo serijskega produkta, to je najbolj pomembno. Delamo v 

celoti samo projektno. Vsi naši projekti so kostumizirani, skoraj ni 
ponovitve projekta in marsikatero dvorišče prestopamo tudi več let, da 
pridemo do pilotnega primera. V zadnjih dvajsetih letih se ni zgodilo, da bi 

česa ne izvedli skladno z dogovori in ni bilo nerešljivih zapletov. Pomeni, 

da se z referencami in osebnimi prizadevanji znamo ustrezno vesti do vseh 

udeleženih, da smo konkurenčni, da smo kvalitetni, da imamo prave 

garancije. Za vse projekte garantiramo z bančnimi garancijami in imamo 
zelo visoko boniteto po Baslu, to je SB3. Nimamo niti centa neplačanih 
obveznosti. Če pogledamo stanje v inženiringu, kot so zgodbe SCT, 
Vegrad, Primorje, se stalno pogovarjamo o tem, kdo je plačal, kdo ni 
plačal, kdo koga potaplja. V C2 imamo relativno stabilno situacijo, visoko 
boniteto, ki je temelj korektnega odnosa s kupci in z našimi dobavitelji, 
partnerji, podizvajalci. Najprej to vzdržujemo s korektnim poslovnim 
odnosom, to se pravi nabavno prodajne pogodbe, s korektno izvedbo, s 

korektnim finančnim odnosom, potem se pa v marsikaterem okolju razvije 

še kakšna sinergija in nadgradnja tega odnosa. In običajno ravno v takšnih 
firmah, ki imajo dojem do dobrih, nastane kakšna naveza v smislu 
doniranja ali sponzoriranji športna v njihovem lokalnem okolju. 
C2-1: Deležnike bi želeli vzpodbuditi, jih prepričati in dokazati, da lahko 
skupaj korektno živimo in delamo, in da se to odraža tudi v naših okoljih. 
Če se bodo dopuščale mahinacije in posledično stagniranje na večih 
področjih, potem bodo tudi tisti, ki se tega poslužujejo, slej ko prej tudi 

sami v težavah, okolje pa bo za marsikaj prikrajšano. Tu obstaja neločljiva 
povezava. Nekateri so tu bolj modri, drugi manj.  

C2-2: Naša prva odgovornost, ko izbiramo dobavitelje ali partnerje je, da 
jih preverjamo: s podjetji, ki nimajo poravnanih obveznosti do DURSA, da 

zaposleni, nimajo redno plačanih prispevkov, ne sklepamo poslov. To je 
prioriteta.  

C2-1: Prihajamo iz šaleške doline in do sedaj smo korektno izvedli in 
realizirali prenekatere velike projekte in si tako ustvarili dobre reference. 

Če ne delaš v domačem okolju in si ne pridobiš referenc, tudi kam drugam 
težko prideš.  
C2-1: Podizvajalce in ostale partnerje pri izvedbi projekta prvenstveno 

najprej iščemo v lokalnem okolju, saj imamo veliko strokovnjakov in 
kvalitetnih izvajalcev. Nenazadnje delujemo v istem okolju in zakaj se nebi 

podpirali.  

C2-3: Mislim, da so koristi vzajemne. V prvi vrsti, da lokalno okolje 

podpira družbo in družba podpira lokalno okolje. Da poznajo našo 
dejavnost, da vedo s čim se ukvarjamo, da nudimo zaposlitve, da mi na nek 

način vračamo nazaj prispevek, v smislu, da podpiramo dogodke društev, 
srečelove, športne prireditve, kulturne prireditve. Da podpiramo take 
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projekte, za katere menimo, da so pomembni ter na tak način gradimo tudi 
svojo prepoznavnost.  

C2-3: Naša dejavnost je specifična in ni namen, da se širše promoviramo, 
ker so naši produkti in naše storitve zelo ciljno naravnane. Tudi orodja, ki 

se jih poslužujemo, so namenjena temu. Zato večinoma organiziramo 
otvoritve, pripravimo predstavitve za župane in jih peljemo na ogled in jim 

pokažemo referenčne projekte, primer sodelovanj je tudi odlično z MO 
Velenje, ki ima organizirano zelo uspešno projektno pisarno za vodenje 
projektov in so zelo uspešni pri pridobivanju evropskega denarja. V smislu 
izvajanja tovrstnih projektov nas velikokrat povabijo k sodelovanju, tako da 

predstavimo dobre prakse iz tega okolja. In to je tudi en kamenček v 
mozaiku v povezovanju v širjenju informacij, in pričakujemo potem v 
nadaljevanju tudi nastavke v prihodnje posle.  

Filantropske 

aktivnosti 

C2-1: Prispevamo za Botrstvo, kot podjetje in kot posamezniki. Podpiramo 

marsikateri športni klub, kar pa je povezano tudi s poslom.  Družba živi 
izključno od rezultatov dela, zato tam, kjer delamo in imamo projekte, 
lahko tudi v lokalnem okolju kaj podpremo. Tam kjer nič ne delamo, včasih 
podpremo samo za kakšen bodoči izziv. Tu je več motivov, delamo v 
velikih sistemih, delamo za vse največje slovenske družbe in pozornost 
delno izkažeš tudi tako, da podpreš športne organizacije, društva, kjer so 
naši kupci tudi zelo prisotni.  
C2-1: Nikoli nismo odklonili pomoči gasilskim društvom, glasbeni šoli, 
osnovnim šolam, ipd. in smo vedno sodelovali s simboličnimi prispevki in 
pomagali pri nakupu kakšne opremo, kakšnega inštrumenta, za kakšno 

ekskurzijo, za maturantski ples itd. Tu gre seveda za čisto naše osebno 
prepričanje, da če sebi želimo dobro, moramo del tega deliti tudi v okolju 
in da nam okolje z razumevanjem naše subkulture lahko tudi kaj dobrega 
vrne, z bodočimi našimi sodelavci itd.  

C2-2: V okolju, kjer delujemo stalno doniramo, pomeni da na nek način 
vračamo okolju nekaj nazaj. Brez takšnih prispevkov bi marsikatera društva 
težko preživela. Ob novem letu smo npr. donirali bolnišnici T, za nakup 
nove mize. Nekatere tovrstne aktivnosti so medijsko prepoznavne, nekatere 

pa ne. Medijsko podprta je bila donacija lokalnemu vrtcu, ko smo ob 

polaganju temeljnega kamna  vrtcu donirali sredstva za igrala. V preteklosti 

je bilo precej tega, seveda pa je vse odvisno od zmožnosti.  
C2-1: Žal je zadnja leta kar velik pritisk, še posebej, ker so se nekateri 
veliki sistemi iz tega lokalnega okolja malo umaknili in je tako donatorjev 

in sponzorjev kar malo zmanjkalo. Tudi nas tu v bodoče čaka premislek, 
lokalni, regionalni in državni, ker imamo po eni strani na srečo množico 
perspektivnih kulturnikov, športnikov, društev, itd., sredstev pa močno 
zmanjkuje. Na vsak način bomo, dokler bomo lahko, podpirali tiste, do 
katerih se počutimo odgovorne, da jim pomagamo. Praviloma so to tudi 
tisti, ki pomagajo drugim ali kakorkoli s svojimi aktivnosti vračajo v 
družbi, recimo gasilci, otroci nam vedno vračajo, … Sedaj nimamo zadržka 
podpreti nekoga, pri katerem ne vidimo nobenega poslovnega motiva, 

stremimo pa k temu, da so prejemniki resna združenja, ki resno prispevajo 

družbi. Vsekakor pa je obseg in vrednost doniranja povezana z našimi 
zmožnostmi. Naš koncept je relativno preprost, podpiramo doma, torej v 
Šaleški dolini, in podpiramo v okoljih, v katerih živimo in delamo. In 
podpiramo tiste, ki družbi nekaj vračajo, na kakršen koli način. Skratka ta 
krog gospodarstva in negospodarstva skušamo tako razumet, da gredo 
stvari z roko v roki.  
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C2-1: Lokalno okolje je relativno majhno, naši zaposleni so vključeni v 
marsikaterem društvu in interesni organizaciji, in tudi temu namenjamo 

veliko pozornosti. Pri nas je tudi en vzvod, »da najprej doma vprašaš, če ti 
bo kdo pomagal«. 
C2-3: Ocenjujem, da so aktivnosti na področju donacij in sponzoriranja za 
nas koristne, saj je za lokalno okolje pomembno, da je seznanjeno z 

dejavnostjo firme, da nas ljudje poznajo, da so ponosni, da živijo v tem 
okolju. Da prepoznajo naš trud, da vidijo, da nam ni vseeno za ljudi, za 
okolje, v kakšnem živimo in da prepoznajo poslanstvo naše firme.  

 

 


