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Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na nacionalni 

ravni 

V raziskovalnem delu  poskušamo odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja, zlasti  s pomočjo 

deležniške in institucionalne teorije. Zanimalo nas je, kakšna je vloga vlad za spodbujanje 

družbene odgovornosti (podjetij) (DOP) in kakšni so modeli komuniciranja in vzpostavljanja 

večdeležniških dialogov DOP v nekaterih izbranih državah, kaj so vzroki za premajhno 

angažiranje slovenske vlade za razvoj DOP na nacionalni ravni in kakšen model 

komuniciranja večdeležniškega dialoga na področju družbene odgovornosti podjetij na 

nacionalni ravni bi bil sprejemljiv za Slovenijo. 

Z namizno raziskavo smo najprej pregledali teoretska izhodišča in sekundarne vire glede 

nacionalnih akcijskih načrtov v nekaterih državah, kot so Nemčija, Danska, Finska, Irska. 

Nato smo z deskriptivno metodo analize opravili dvanajst polstrukturiranih intervjujev in jih s 

transkripcijo zapisali ter podatke z večkratnim kodiranjem oblikovali v tematske mreže, 

kategorije in podkategorije.  

Ugotovitve naše raziskave so pokazale, da je vloga vlad ključna za spodbujanje DOP v 

posamezni državi. Najprej tako, da javni sektor sam deluje z zgledom, da del koncepta DOP 

vključi v javne politike države in da z javnimi naročili spodbuja razvoj DOP. Izobraževanje, 

izmenjava dobrih praks in izkušenj so osnovnega pomena za ustvarjanje razumevanja in s tem 

sprejemanje koncepta pri vseh deležniških skupinah vsake države. Na zahodu in severu 

Evrope se države tega že precej zavedajo, medtem ko je v srednji in vzhodni ter južni Evropi 

zavez vlad k DOP manj. Temu enako sledijo družbeno odgovorne investicije in finančna 

podpora aktivnostim DOP.  

Večdeležniške mreže so osnova za vzpostavljanje dialoga z različnimi skupinami deležnikov, 

s tem pa za krepitev izobraževanja, izmenjave dobrih praks, izkušenj, pa tudi za ustvarjanje 

skupnih mednarodnih pravil. Ta se lahko odražajo v projektih, zakonodaji, agencijah ali v 

drugih oblikah formalnega in neformalnega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni, 

zvezni državni, mednarodni ali globalni ravni. Mnoge vlade dialog z različnimi deležniškimi 

skupinami vzpostavljajo prek enega izmed svojih ministrstev z oblikovanjem odbora, 

agencije, foruma ipd. Vse pa se čedalje bolj zavedajo, da DOP podjetjem in družbi prinaša 

številne koristi.  

Naši sogovorniki so skoraj soglasno ugotovili, da je težava v Sloveniji nepoznavanje in 

nerazumevanje pojma DOP. Ljudje so premalo informirani o tem področju, zaznavajo 

primanjkljaj v izobraževanju splošne javnosti, podjetnikov in javnih uslužbencev o DOP. 

Četudi je Partnerstvo za DOP od leta 2011 do 2013 živelo, je pozneje zamrlo, saj na vladni 

strani, ki ima edina moč uresničitve politike DOP na nacionalni ravni, ni bilo določene 

pristojne in s tem odgovorne osebe. Pooblastila pa takšni osebi ali organu lahko dodeli samo 

Vlada RS. V Sloveniji bi se bilo smiselno zgledovati po skandinavskih državah ali državah 

zahodne Evrope. Države se namreč vse bolj zgledujejo druga po drugi in tudi same na ravni 

EU delujejo kot velik evropski večdeležniški forum. Delujejo z zgledom in se druga od druge 

učijo. Tako bi bilo treba pri nas najprej določiti pristojno in s tem odgovorno osebo, ki bo 

usklajevala in pomagala sestaviti večdeležniški dialog na nacionalni ravni za več DOP v 

Sloveniji.  

Ključne besede: družbena odgovornost podjetij, vlada, podjetja, večdeležniške mreže, dialog 



 
 

A Model of Multi-stakeholder Dialogue for More Corporate Social Responsibility at 

National Level 

 

The research work is trying to answer three research questions, in particular by means of 

stakeholder and institutional theory. We wanted to define the role of governments in 

promoting corporate social responsibility (CSR) and identify the models of communication 

and creation of CSR multi-stakeholder dialogues in selected countries. We were interested to 

know more about the reasons for the lack of engagement of the Slovenian government in the 

development of CSR initiatives at the national level; and which model of communication for 

more stakeholder dialogue on CSR at national level would be acceptable for Slovenia.  

 

With a desktop study we firstly reviewed the theoretical knowledge and secondary sources 

with regard to national action plans in some countries, such as Germany, Denmark, Finland 

and Ireland. Then we used the descriptive method of analysis to conduct twelve 

semi-structured interviews. In the next step we transcribed the interviews and sorted data with 

multiple coding to create thematic networks, categories and subcategories. The findings of our 

study have shown that the role of government is crucial to promote CSR in individual 

countries. First of all, the public sector itself should operate by example; part of the concept of 

CSR should be included in the public policy of the state and into public procurement to 

promote the development of CSR. Education and the exchange of best practices and 

experience are vital for creating understanding and acceptance of this concept among all 

stakeholder groups in each country. In Western and Northern European countries this 

awareness is already quite present, while in Central, Eastern and Southern Europe the 

commitment of governments to CSR is not so prevalent. This is equally followed by socially 

responsible investments and financial support for CSR activities.  

 

Multi-stakeholder networks are the basis for the establishment of dialogue with various 

stakeholder groups, thereby for strengthening education, exchange of best practices and 

experience, as well as for the creation of common international rules. These may be reflected 

in projects, legislation, agencies or other forms of formal and informal cooperation at local, 

regional, national, federal, international or global level. Many governments establish a 

committee, an agency or a forum etc. within one of their ministries to enable communication 

with various stakeholder groups. All are becoming increasingly aware that CSR brings many 

benefits to both companies and society. Our interlocutors almost unanimously concluded that 

the problem in Slovenia is insufficient knowledge and misunderstanding of the CSR concept. 

There is little information on the subject and a shortfall in the education of the general public, 

entrepreneurs and civil servants on CSR. Although the Partnership for CSR existed from 2011 

to 2013, it later fell apart because on the government's side, which has the sole power of the 

realisation of CSR policies at the national level, there was no specific jurisdiction and thus no 

named responsible and competent person. Those powers may only be granted to a responsible 

person or body by the Government of Slovenia. For Slovenia it would be meaningful to 

follow the examples of the Scandinavian countries or the countries of Western Europe. The 

countries are increasingly inspiring each other and at the EU level they act as a major 

European multi-stakeholder forum. They work by example and learn one from another. Thus, 

it would be necessary for us first to determine jurisdiction and then a responsible person who 

will coordinate and help to draw up a multi-stakeholder dialogue at national level for greater 

CSR in Slovenia. 

 

Keywords: corporate social responsibility, government, business, multi-stakeholder network, 

dialogue  
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1  UVOD 

 

Soočanje s sodobnimi zahtevami globalnega trga za mala, srednje velika in velika podjetja ter 

mednarodne korporacije predstavlja velike izzive. Izzive pa soočanje z družbenimi 

spremembami predstavlja tudi za vlade, ki v sodobnem poslovnem svetu nastopajo ne samo 

kot zakonodajni regulatorji trga, ampak vse bolj tudi kot partnerji v večdeležniških dialogih. 

Pojavlja se vse več razprav o vlogi in pomenu države, korporacij in civilnih organizacij pri 

zagotavljanju javnih politik in blaginje držav. Gospodarska (s tem pa tudi socialna) kriza iz 

leta 2008 je odprla mnogo vprašanj o vlogi posameznih deležnikov pri zagotavljanju družbene 

odgovornosti.  

 

Prevlada finančnega poslovanja nad podjetniškimi dejavnostmi (Baud in Durand 2012 v 

Brammer in drugi 2012) je ustvarila nove oblike možnosti za neodgovornost, ki še narašča. 

To je neodgovornost v velikem obsegu, prikazana s spletom institucionalnega investiranja z 

uporabo »denarja drugih ljudi«, z neverjetnim vplivom na finančne transakcije, z uporabo 

nereguliranih odvodov, z upravljanjem trgov na podlagi ocen in revizij oligopola finančnih 

institucij in s plačilom velikih nagrad bankirjem, ki temeljijo na teh transakcijah. To odpira 

nova vprašanja o  delovanju  trga in o vlogi finančnega trga v družbi (Davis 2009 v Brammer 

in drugi 2012). 

 

Zato ne preseneča dejstvo, da kot odgovor na takšno neodgovornost nastajajo različna 

gibanja, tudi v obliki samoregulative korporacij, trga. Krepi se družbeno gibanje, ki želi 

izpodbijati prevlado financ v okviru političnega sistema in pregnati utrjene sklope finančnih 

interesov. Namesto soočanja s pritiskom svojih delničarjev ali trgov, se gospodarske družbe 

soočajo s krizo legitimnosti, ki se osredotoča na zelo osnovna vprašanja o odgovornosti 

podjetij in gre v samo središče koncepta omejene odgovornosti (Brammer in drugi 2012). 

 

Podjetja v svetu, pa tudi v Sloveniji, uporabljajo številna orodja za spodbujanje razvoja DOP. 

Med njimi so dobro poznane smernice GRI za poročanje o trajnostnih učinkih in uspešnosti 

(GRI 2016). Vodilna načela Združenih narodov za poročanje podjetjem dajejo navodila, kako 

poročati o spoštovanju človekovih pravic. Okvir za poročanje je sestavljen iz 31 vprašanj 

(UNGPR 2016). Podeljujejo se evropske nagrade za sodelovanje podjetij z nevladnimi 

organizacijami (CSR EUROPE 2016) in druge. Tudi v Sloveniji obstajajo pobude, kot so 

Zlata nit, Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus, Družini prijazno podjetje ipd. O 
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dogajanju v Sloveniji na področju DOP veliko pove portal NFRCSR ‒ Non-Financial 

Reporting and Corporate Social Responsibility Resource Centre (NFRCSR 2016), ki že 

dobrih deset let zbira podatke o DOP v Sloveniji in nekaterih tujih državah. Še več podobnih 

pobud je mogoče najti tako v svetu kot v Sloveniji. 

 

Vloga vlad in javnih politik DOP je povezana s sistemi, ki vključujejo »mehke 

intervencijske« politike ali »mehke ureditve«  (Joseph 2003 v Strand in Freeman 2015),  s 

poudarkom na vlogi vlade kot uporabnika mehkih orodij. Večina avtorjev sklepa, da morajo 

javne politike DOP uporabljati mehke oblike državne intervencije za oblikovanje 

prostovoljnega vedenja podjetij (Evropska komisija 2002; Fox in drugi 2002; Zappal 2003; 

Albareda in drugi 2004; Lepoutre in drugi 2004; Bell 2005; Lozano in drugi 2005 v Strand in 

Freeman 2015). Nekatere države, predvsem skandinavske, so pri tem že precej uspešne, kar 

dokazujejo tudi neodvisne ocene družbene odgovornosti njihovih podjetij (Strand in Freeman 

2015). 

 

Slovenija je ena redkih držav, ki v EU še nima svoje nacionalne strategije ali programa DOP 

in v kateri vlada na to temo niti ne spodbuja večdeležniškega dialoga (IRDO 2004‒2016). Kot 

kažejo dosedanja prizadevanja civilne družbe in podjetniških združenj v Sloveniji, država še 

ni zagotovila ustreznih delovnih teles za pripravo teh aktivnosti in tudi ne vemo, kdaj se bo to 

zgodilo ter kaj so vzroki za takšno stanje.  

 

V okviru raziskovalnega dela nas zato zanima, kako je to področje urejeno v drugih državah 

EU, kakšna so teoretska izhodišča o večdeležniškem dialogu in širjenju diskurza o DOP, 

kakšne so globalne usmeritve in kakšen je oz. naj bi bil za Slovenijo primeren model dialoga 

oz. uvajanja sprememb na področju DOP, ki bi spodbudil vlado k aktivnemu izvajanju 

družbene odgovornosti in večjemu sodelovanju z drugimi deležniki.  

 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretski del s pregledom literature in sekundarnih virov ter 

na empirični del s primarnim raziskovanjem. Naše splošno raziskovalno vprašanje se glasi:  

Kakšni modeli komuniciranja in vzpostavljanja večdeležniških dialogov DOP obstajajo ter 

kakšni sta lahko vloga in politika vlad pri spodbujanju DOP? 

 

Iz zastavljenega vprašanja najprej prek sekundarnih virov podatkov pregledamo pristope za 

razumevanje koncepta DOP. Te zapišemo v teoretski okvir s pomočjo teorije deležnikov in 

http://www.nfrcsr.org/
http://www.nfrcsr.org/
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pristopa legitimnosti. Dodamo spoznanja institucionalne in politične ekonomske teorije ter 

nato prikažemo globalno okolje in razvoj DOP. V nadaljevanju s preučevanjem sekundarnih 

virov podatkov pregledamo razlike pri razvoju DOP v različnih geografskih okoljih, in sicer s 

poudarkom na razlikah med ZDA in EU, ter prikažemo primer Velike Britanije in vse večjo 

vlogo multinacionalnih podjetij. V nadaljevanju v posebnem poglavju prikažemo 

večdeležniške pristope k DOP, pri čemer nas zanima predvsem, kako je vanje vpeto 

deležniško upravljanje in povezovanje deležnikov v mreže. Spoznamo nastanek in delovanje 

mrež, pomen dialoga za nastanek nacionalnih akcijskih načrtov na področju DO ter krepitev 

socialnega kapitala skozi članstvo v večdeležniških mrežah. Sledi pregled DOP in javnih 

politik ter vladnih ukrepov za spodbujanje DOP v nekaterih državah (Nemčija, Danska, 

Finska, Irska in Slovenija). 

 

Namen empiričnega dela je raziskati in analizirati stanje na področju družbene odgovornosti v 

Sloveniji ter pripraviti model večdeležniškega dialoga na področju DOP na nacionalni ravni. 

Na osnovi opravljenih polstrukturiranih intervjujev z različnimi deležniki in opravljene 

analize sekundarnih virov v empiričnem delu raziskovanja zberemo ugotovitve ter pripravimo 

osnove za sestavo modela večdeležniškega dialoga za več DOP na nacionalni ravni. Po 

opredelitvi raziskovalnih vprašanj, metodologije, opisu primarnih podatkov ter njihovi analizi 

spoznanja s pomočjo tehnike tematske mreže razvrstimo v kategorije in podkategorije. Nato 

prikažemo povzetek spoznanj iz poročila z nekaterimi vinjetami. Predstavimo razumevanje 

DOP in kulturo družbene odgovornosti, podjetja v Sloveniji in DOP, ovire za razvoj DOP v 

Sloveniji, večdeležniške mreže ter predloge za razvoj Slovenije na področju DOP. V 

predzadnjem poglavju poskusimo oblikovati večdeležniški model DOP za Slovenijo in s 

sklepom povzamemo raziskovalna spoznanja. Ob zaključku naloge navedemo omejitve pri 

raziskovanju in izhodišča za nadaljnje raziskovanje.  
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2  DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETJA – PREGLED PRISTOPOV ZA 

RAZUMEVANJE KONCEPTA 

  

Enotne definicije družbene odgovornosti ni, več avtorjev si jo razlaga drugače. V svoji 

sodobni formulaciji je DOP produkt obdobja po drugi svetovni vojni. Glede na zagon, ki so ga 

prinesle spremembe v družbeni zavesti, postavljene v ospredje v 1960-ih letih, zlasti 

državljanske pravice, ženska, potrošniška in ekološka gibanja, je DOP zrasla v pomenu 

besede in zaslovela kot še nikdar (Carroll  2015).   

 

Evropska komisija (2001) v Zeleni knjigi opredeljuje družbeno odgovornost kot »koncept, 

kjer podjetja prostovoljno vključujejo družbena in okoljska vprašanja v svoje poslovne 

dejavnosti in v medsebojne odnose s svojimi deležniki«. Standard ISO 26000 (ISO 

26000: 2010) družbeno odgovornost definira tako: »Družbena odgovornost je odgovornost 

organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in 

etičnim ravnanjem: 

 prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, 

 upošteva pričakovanja deležnikov, 

 je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter 

 je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih.« 

 

Osnova za razumevanje koncepta družbene odgovornosti je bila Carrollova piramida (1979), 

ki je opredelila ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost. Velik vpliv na 

razvoj DOP v smislu sodelovanja korporacij z več interesnimi skupinami je imel Freeman 

(2001),  ki je že v 1980-ih letih razvil deležniški pristop in ga povezal v deležniško teorijo. Ta 

je nadgradila teorijo podjetja in opozorila na pristranski pogled Friedmana, ki je v svojem 

raziskovanju zagovarjal predvsem ekonomski interes podjetij. Nadgradnjo deležniške teorije 

so pripravili številni avtorji, med njimi tudi Matten in Moon (2008), ki sta razvila t. i. 

eksplicitni in implicitni pogled na DOP.   

 

DOP je dobila največ pozornosti na mednarodni ravni. Pojav novih, z DOP povezanih 

institucij na globalni ravni zdaj oblikuje prakse in politike korporacij ‒ večnacionalnih in njim 

podobnih lokalnih (Waddock 2008 v Brammer in drugi 2012). Po kategorizaciji Gepperta in 

drugih (2006 v Brammer in drugi 2012) o tem, kako multinacionalne gospodarske družbe 
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sodelujejo pri oblikovanju nadnacionalnih institucij, lahko določimo DOP v okviru treh ravni 

upravljanja. Najbolj očitno vlogo DOP igra v samih nadnacionalnih ali globalnih institucijah. 

Na drugi ravni, ravni podjetja, se zdi, da multinacionalne gospodarske družbe 

institucionalizirajo DOP v okviru svojih nadnacionalnih organizacijskih struktur. Tretji, 

nekoliko bolj zapleten element transnacionalnega upravljanja in družbene odgovornosti 

podjetij se osredotoča na to, kako nacionalne institucije v matični državi oziroma v državi 

gostiteljici multinacionalnega podjetja oblikujejo in institucionalizirajo prakse DOP 

(Brammer in drugi 2012). 

 

 

3  TEORETSKI OKVIR 

 

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri ključni pristopi oz. teorije, ki se povezujejo z DOP. 

Med najpogostejšimi v literaturi so: teorija deležnikov in pristop legitimnosti, institucionalna 

teorija ter politična ekonomska teorija (Garriga in Mele 2004 v Matten in Moon 2008). 

 

3.1 Teorija deležnikov in pristop legitimnosti 

 

Koncept deležnikov se je prvič pojavil v literaturi o upravljanju v 1960-ih letih in dalje. Z 

letom 1970 je bilo več različic teorije deležnikov že preizkušenih pri velikih korporacijah, kot 

je General Electric. Deležniški pristop je ostal večinoma razpršen in obrobna tema za vodenje 

štipendistov do sredine 1980-ih. Leta 1984 je Freeman zbral eklektične ideje o deležniškem 

pristopu in izdelal usklajeno in sistematično teorijo upravljanja deležnikov (Freeman 1984). 

Edinstvena značilnost teorije deležnikov je, da predvideva namen korporacije na popolnoma 

drugačen način. V okviru deležnikov razlika med socialnimi in ekonomskimi cilji družbe ni 

več pomembna, saj je glavno vprašanje preživetje gospodarske družbe. Preživetje korporacije 

pa ni samo stvar delničarjev, ampak tudi različnih drugih interesnih skupin (deležnikov), kot 

so zaposleni, vlade in potrošniki. Zaradi svojega poudarka na odnosih in normativnih 

temeljih, ki priznavajo notranjo vrednost interesov nelastniških deležnikov (Donaldson in 

Preston 1995),  je imela teorija deležnikov nekaj očitnih vplivov na področju družbene 

odgovornosti podjetij (Lee 2008). 

 

Freeman (1984) je definiral deležnike kot katerokoli skupino ali posameznika, ki vpliva ali na 

katerega se lahko vpliva v procesu doseganja ciljev podjetja (Pater in Lierop 2006). 
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Legitimnost in deležniška teorija sta različna pristopa, ki se povezujeta z družbeno 

odgovornostjo in sta osnovana na dejstvu, da obstaja implicitna »družbena pogodba« med 

organizacijo in družbo (oz. deležniki), katere določbe so izpeljane iz pričakovanja številnih 

skupin v družbi (Deegan 2002; Farook in Lanis 2005; Ramanathan  1976; Roberts 1992 v 

Waller  in Lanis 2009). Obema je skupno tudi stališče, da organizacije iščejo legitimizacijo 

prek teh različnih referenčnih skupin v družbi, ki imajo neenako moč in vpliv nad 

organizacijo (Farook in Lanis 2005 v Waller  in Lanis 2009). 

 

Deležniško upravljanje je torej Freeman (1984) razvil kot strateški pristop k menedžmentu. Ta 

naj bi organiziral odnose podjetja z javnostmi in nadziral tveganja, ki naj bi nastala zaradi 

nezadovoljstva deležnikov. V osnovi gre za metodo, ki preprečuje porast konfliktov, ki bi 

nastali kot rezultat različnih interesov, in je uporabljena kot zgodnji opozorilni sistem 

zaznavanja sprememb in pojavljajočih se težav v družbenem, političnem in ekonomskem 

okolju. Deležniška teorija je bila med strokovnjaki hitro sprejeta, saj so jo razumeli kot način 

za vključevanje družbene odgovornosti podjetja v poslovno odločanje. V nasprotju s tem 

Freeman vztraja, da je deležniško upravljanje v temeljih pragmatični koncept, ki ima 

pozitiven stranski učinek za prispevek k moralnim vrednotam, kot sta skupna spodobnost in 

poštenost. Nasprotuje ideji, da poslovne odločitve nimajo moralne vsebine in da moralne 

odločitve nimajo poslovne vsebine. S svojo argumentacijo Freeman sebe postavi med 

instrumentalni in normativni deležniški pristop (Roloff 2008). 

 

Termin DOP je bil definiran večkrat in na različne načine – od ozkega ekonomskega pogleda 

na povečanje bogastva lastnikov (Friedman 1962 v Jamali 2008) do ekonomske, pravne, 

etične in filantropske odgovornosti (Carroll 1979 v Jamali 2008) ter dobrega državljanstva 

(Hemphill 2004 v Jamali 2008). Te variacije termina DOP se razlikujejo zaradi temeljnih 

predpostavk o tem, kaj DOP povzroča, od konceptov minimalnih pravnih in ekonomskih 

obvez ter odgovornosti lastnikom do večje odgovornosti širšemu družbenemu sistemu, v 

katerega je podjetje vpeto. 

 

Eksplicitna DOP se nanaša na politike podjetij, da prevzamejo odgovornost za družbene 

interese, in je običajno sestavljena iz prostovoljnih, v lasten interes usmerjenih politik, 

programov in strategij korporacij, ki obravnavajo vprašanja, ki jih dojemajo kot del njihove 

družbene odgovornosti podjetja in/ali deležnikov. Z »implicitno (posredno, pogojno) 

družbeno odgovornostjo podjetij«  se obračamo na vlogo korporacij v okviru širših formalnih 
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in neformalnih institucij za interese in probleme družbe. Implicitna DOP je običajno 

sestavljena iz vrednot, norm in pravil, ki izhajajo iz (obveznih in običajnih) zahtev za 

gospodarske družbe. Obe obliki DOP prikazuje Tabela 3.1 (Matten in Moon 2008). Na ravni 

tržnih ekonomij ju opisuje Slika 3.1. 

 

Tabela 3.1: Primerjava eksplicitne in implicitne DOP  

Eksplicitna DOP Implicitna DOP 

Opisuje aktivnosti podjetja, s katerimi to 

prevzema odgovornost za interese družbe. 

Opisuje vlogo korporacije v zvezi z interesi 

družbe in njenimi skrbmi znotraj širših 

formalnih  in neformalnih institucij. 

Sestavljena je iz prostovoljnih podjetniških 

politik, programov in strategij. 

Sestavljajo jo vrednote, norme in pravila, ki 

izhajajo iz (pogosto kodificiranih in  

obveznih)  zahtev za korporacije. 

Pobude in možnosti so motivirane s 

sprejetimi pričakovanji različnih deležnikov 

korporacije. 

Motivirani so z družbenim soglasjem o 

zakonitih pričakovanjih o vlogah  in  

prispevkih vseh glavnih skupin v družbi,  

vključno s korporacijami. 

Vir: Matten in Moon (2008). 

 

Različni avtorji navajajo (Moon 2004), da je bila v zgodovinskem pregledu DOP eksplicitna 

predvsem v ameriškem okolju, medtem ko je bila v Evropi tipično implicitna. Tako je bilo 

predvsem zaradi zgodovinskih ozadij. Po krizi 2008 pa se v zadnjem času tudi v evropskem 

okolju pojavlja vse več eksplicitne DOP, vlade izgubljajo svojo regulativno vlogo, vse večjo 

vlogo pa imajo multinacionalne družbe. Tudi zaradi tega je nujen večdeležniški dialog. 

Različne mrežne organizacije, kot so CSR Europe in druge, omogočajo izobraževanje podjetij 

o DOP, hkrati pa izvajajo pritisk na podjetja, da v svoje poslovanje vključijo vse več vsebin o 

DOP. Kot rezultat povečanega družbenega pritiska na neodgovorna podjetja – včasih skupaj z 

negativno medijsko pokritostjo ali z bojkotom potrošnikov – je zasebni sektor svoje odnose 

prilagodil družbi. Mnogo podjetij je oblikovalo deležniške programe upravljanja, ki so bili 

namenjeni skrbnemu pregledu okolja, s čimer naj bi identificirali posameznike in 

organizacije, ki so del aktivnosti podjetja, in uravnotežili njihove interese (Maclaga 1999 v 

Pater in Lierop 2006). Fokus se je premaknil z  neodgovornih podjetij na spodbujanje podjetij 

k aktivni vlogi na področju družbenih zadev (Pater in Lierop 2006). 

 

Jamali (2008) se osredotoča na dve konceptualizaciji DOP, ki sta v literaturi dobro utemeljeni. 

Prva je Carrollova (1979) štiridelna definicija DOP, druga pa DON (DON ‒ družbeno 

odgovoren nastop, ang. CSP – Corporate Social Performance), ki ga je razvila Woodova 
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(1991). Slednji DOP postavlja v celovit okvir, ki poudarja načela vodenja odgovornega 

ravnanja, procese odzivanja in rezultate nastopa. Po Carrollu (1979 v Jamali 2008) so 

ekonomske in pravne odgovornosti socialna zahteva (tj. obveznost), etična odgovornost se 

družbeno pričakuje, medtem ko je filantropija družbeno zaželena (Windsor 2001 v Jamali 

2008). Vsaka od teh odgovornosti predstavlja osnovni element skupne družbene odgovornosti 

podjetja. 

 

Slika 3.1: Implicitna in eksplicitna DOP 

 

Vir: Matten in Moon (2008). 

 

Po Woodovi (1991) je DOP več kot le samostojna opredelitev, postavljena je v širši kontekst. 

DON je konceptualiziran kot zmnožek posebne sestave načel družbene odgovornosti podjetja, 
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procesov družbene odzivnosti in opazovanih izidov poslovanja, povezanih z družbenimi 

odnosi podjetja, kot to prikazuje Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Model družbeno odgovornega nastopa 

 

Načela DOP (družbene odgovornosti podjetja) 

Institucionalno načelo: legitimnost 

Organizacijsko načelo: javna odgovornost 

Individualno načelo: vodstvena presoja 

Procesi DOO (družbeno odgovorne odzivnosti) 

Okoljska presoja 

Deležniško upravljanje 

Vprašanja upravljanja 

Rezultati ravnanja podjetij 

Družbeni vplivi 

Družbeni programi 

Družbene politike 

Vir: Wood (1991). 

 

Model Woodove (1991) predstavlja napredek v raziskovanju DOP. Z njenim modelom je 

mogoče najprej analizirati načela, ki motivirajo podjetje za družbeno odgovorne aktivnosti, in 

sicer na treh ravneh analize: institucionalni, organizacijski in individualni. Na institucionalni 

ravni je motivacija za družbeno odgovornost podjetja lahko načelo legitimnosti, na 

organizacijski ravni je to javna odgovornost, še posebej za rezultate, povezane s prvim in 

drugim poljem vključevanja podjetja. Motivacija lahko izvira tudi iz izbir posameznih 

menedžerjev in njihovih osebnih nagnjenj ter prepričanj. Med dvema ali več navedenimi 

načeli za motivacijo družbeno odgovornega nastopa lahko potekajo tudi interakcije. Po 

Woodovi (1991) odzivnost oblikuje razsežnost akcije, ki je potrebna za dopolnitev 

normativnih in motivacijskih sestavin družbene odgovornosti. Obsega tri vidike: okoljsko 

oceno, deležniško upravljanje in upravljanje odprtih vprašanj, kar je medsebojno povezano. 

Odzivnost izvira iz znanja o zunanjem okolju in doslednem pregledu/analizi okolja.  To 

znanje je nato lahko uporabljeno za oblikovanje okolju prilagojenih strategij ali za njihovo 

spreminjanje. Deležniško upravljanje je še eno načelo odzivnosti, ki ga lahko raziščemo s 
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preučevanjem posebnih vrst orodij za deležniško upravljanje (npr. interni časopis za 

zaposlene, referent za odnose z javnostmi, poročanje podjetja o družbenih vidikih 

poslovanja). Vprašanja upravljanja zahtevajo preiskovanje pristopa podjetja k oblikovanju in 

spremljanju odgovorov na socialne zadeve.  

 

Rezultati ravnanja podjetij so pomembni za oceno DON.  Razdeljeni so na naslednje tri vrste: 

družbeni vplivi ravnanja podjetij, programi, ki jih podjetja uporabljajo za  izvajanje 

odgovornosti, in politike, ki jih podjetja razvijajo za obravnavo družbenih vprašanj ter 

interesov deležnikov. Objektivno se ocenjuje, ali ima ravnanje podjetij pozitiven ali negativen 

vpliv (pozitiven vpliv so npr. zagotavljanje delovnih mest, ustvarjanje blaginje ali tehnološke 

inovacije, negativen vpliv pa npr. strupeni odpadki ali nezakonita plačila politikom). 

Pomembna je narava programov, ki jih podjetje izbere za vlaganje svojih sredstev, da bi 

zagotovilo poseben namen, pa tudi obseg vključevanja družbenih zadev in vplivov v samo 

politiko podjetja (Wood 1991). Meehan in drugi (2006 v Jamali 2008) trdijo, da ta model 

predstavlja velik prispevek k znanosti, manj pa je uporaben v dejanski praksi upravljanja, 

zlasti pri izvajanju programov DOP/DON ter pri merjenju njihovih vplivov. 

 

Nekateri avtorji trdijo, da se mora organizacija osredotočiti na najpomembnejše deležnike, 

zlasti deležniške mreže (Clarkson 1995; Rowley 1997 v Pater in Lierop 2006). Gostota 

deležniške mreže in položaj osrednje organizacije v njej sta kritični determinanti širine 

podjetja pri odločanju v odnosu do njegovih deležnikov (Pater in Lierop 2006). 

 

Tabela 3.3: Pogled na komuniciranje z deležniki od zunaj navznoter in od 

znotraj navzven 

 Od znotraj navzven Od zunaj navznoter 

Determinante družbene 

odgovornosti 

vrednote organizacije vrednote močnih deležnikov 

Odgovorni rezultati? so odvisni od ambicij 

podjetja 

so odvisni od zahtev 

najpomembnejših deležnikov 

Pomembnost procesa nizka; deležniki imajo v 

najboljšem primeru 

izvedbeno vlogo 

visoka; deležniki določajo 

odgovornosti podjetja 

Politika DOP skladna razdrobljena 

Časovna usmeritev dolgoročna kratkoročni krizni menedžment 

Vir: Pater in Lierop (2006). 
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Kot prikazuje Tabela 3.3 lahko komuniciranje v podjetju poteka od znotraj navzven ali od 

zunaj navznoter (Pater in Lierop 2006). Komuniciranje določajo predvsem vrednote 

organizacije oz. močnih deležnikov. Rezultati dejanj so posledica ambicij podjetja ali pa so 

odvisni od zahtev najpomembnejših deležnikov. Glede na pomembnost procesa so vloge 

deležnikov različne – lahko imajo samo izvedbeno vlogo ali pa določajo odgovornosti 

podjetja. Pri komuniciranju od znotraj navzven je običajno politika DOP skladna, v nasprotni 

smeri pa razdrobljena. Komuniciranje DOP, ki izhaja od znotraj navzven, je dolgoročno, 

medtem ko se pri komuniciranju DOP od zunaj navznoter dogaja predvsem kratkoročni krizni 

menedžment. Pater in Lierop (2006) menita, da naj bi organizacije osvojile tretjo možnost, ki 

v simbiozo povezuje interese številnih deležniških skupin in interne značilnosti podjetja … Ta 

proces je namenjen zbiranju vložkov relevantnih deležnikov in doseganju skupnega 

referenčnega okvirja s procesom kolektivnega osmišljanja. Etične norme namreč ne morejo 

biti definirane v (relativni) izolaciji. Namesto tega je Habermas (1990 v Pater in Lierop 2006) 

predlagal, da se veljavne norme razvijejo s komunikacijo in z vzajemnimi aktivnostmi vseh 

vključenih strank. Longo in drugi (2005) v obliki mreže vrednosti predstavljajo zahteve 

ključnih deležnikov pri oblikovanju vrednosti v podjetju (Tabela 3.4). Vsak deležnik je 

povezan z vrednostnim razredom, ki zadovoljuje njegova pričakovanja. Podjetja, ki so v 

okviru te študije prepoznana kot družbeno odgovorna, so tista, ki naj bi pri svojem ravnanju 

zadovoljevala vsaj polovico pričakovanj za vsakega deležnika v posameznem vrednostnem 

razredu. 

 

Tabela 3.4: Mreža vrednosti 

Deležnik Pričakovanja, razdeljena v vrednostne razrede 

zaposleni 

 
 zdravje in varnost pri delu 

 razvoj spretnosti zaposlenih 

 dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih 

 kakovost dela  

 socialna enakost  

dobavitelji  

 
 partnerstvo med naročniki in dobavitelji  

 sistemi izbora in analize dobaviteljev  

potrošniki  kakovost izdelkov 

 varnost potrošnikov pri uporabi izdelkov 

 varstvo potrošnikov  

 preglednost informacij o izdelku za potrošnike 

skupnost 

 

 ustvarjanje dodane vrednosti za skupnost 

 varstvo okolja in proizvodnja 

Vir: Longo in drugi (2005). 
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Deležniška teorija predstavlja nov način, kako organizirati razmišljanje o odgovornosti 

organizacij. Teorija je usmerila pozornost od neposrednega povečevanja dobička podjetij v 

zavedanje, da potrebe lastnikov ne morejo biti zadovoljene brez zadovoljevanja potreb drugih 

deležnikov do določene stopnje. Četudi podjetje namerava v osnovi služiti le svojim 

lastnikom, je na poti do tega uspeha pogosto pod vplivom tudi drugih deležnikov (Foster in 

Jonker 2005; Hawkins 2006 v Jamali 2008). 

 

Deskriptivna deležniška teorija opisuje vedenje menedžerjev podjetja in deležnikov. 

Butterrfield in drugi (2013) ugotavljajo, da je menedžment interesov deležnikov v interesu 

podjetja ter da ni dokazov o tem, da podjetja delajo z deležniki zaradi moralnih obvez. 

Mitchell (1997 v Butterrfield in drugi 2013) ugotavlja, da menedžerji odgovarjajo samo 

vplivnim deležnikom, torej tistim, ki imajo moč, legitimnost in nujnost zahtev. Agle in drugi 

(1999 v Butterrfield in drugi 2013) ugotavljajo, da je za menedžerje, lastnike, potrošnike in 

skupnost pomembnost povezana z njihovo močjo, legitimnostjo in nujnostjo zahtev; za 

zaposlene je pomembnost povezana z močjo in legitimnostjo; za vlado pa je pomembnost 

povezana z močjo in nujnostjo (Butterrfield in drugi 2013). 

 

Definicija deležnikov se usmerja na osrednje organizacije. Ta definicija po mnenju Roloffove 

(2008) ni zadostna za osrednje organizacije, zato predlaga novo definicijo, ki je povezana z 

aktivnostmi mreže pri doseganju njenih ciljev. Deležnike znotraj večdeležniške organizacije 

Roloffova (2005 v Roloff 2008) definira kot katerokoli skupino ali posameznika, ki lahko 

vpliva ali na katerega se lahko vpliva z rešitvami težav, s katerimi se ukvarja mreža. Pri tem 

so deležniki enako kot pri Freemanovi definiciji akterji iz vseh družbenih sfer – gospodarstva, 

civilne družbe in predstavniki države. To je po mnenju Roloffove (2008) zelo pomembno, saj 

združevanje različnih delov družbe pomeni moč večdeležniških mrež. 

 

Klasična deležniška teorija ne vključuje diskusij o oblikovanju politik v večdeležniških 

mrežah. Deležniško upravljanje je vedno predstavljeno kot korporativna aktivnost. Tako je 

tudi po tej teoriji v središču deležniške mreže podjetje. Ker na trgu tekmuje več podjetij z 

enakimi deležniškimi omrežji, se lahko oblikuje večja mreža s številnimi osrednjimi točkami 

(Roloff 2008). 
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3.2 Institucionalna teorija 

 

Delovanje podjetij na mednarodni oz. nadnacionalni ravni ter sodelovanje vlad s podjetji in 

civilnimi organizacijami pojasnjuje institucionalna teorija. Aguilera in Jackson (2003) trdita, 

da je institucionalna teorija za razliko od agencijske še posebej koristna za razumevanje 

mednarodnih razlik v upravljanju podjetij. Ker se identitete in interesi deležnikov na 

mednarodni ravni razlikujejo, so nekatere predpostavke agencijsko usmerjene analize preveč 

poenostavljene. V DOP motivi menedžerjev, delničarjev in drugih ključnih deležnikov  

določajo način upravljanja gospodarskih družb. Institucionalna teorija omogoča njihovo 

raziskovanje in primerjavo v njihovih nacionalnih, kulturnih in institucionalnih kontekstih. Ob 

tem institucionalna teorija govori o soodvisnosti med deležniki  in interakcijah med njimi.   

 

Z  »institucijami« nimamo v mislih le formalne organizacije vlade in korporacij, ampak tudi 

norme, spodbude in pravila. Sledimo Huntingtonu, ki je institucije opredelil kot »stabilne, 

cenjene, s ponavljajočimi se vzorci obnašanja«, ki jih opredeljujejo njihove prilagodljivosti, 

kompleksnosti, samostojnosti in skladnosti, ter Marchu in Olsenu, ki sta jih opredelila kot 

»zbirko pravil in rutin, ki določajo ukrepe v smislu odnosov med vlogami in situacijami«. 

Institucije omogočajo predvidljive in vzorčne interakcije, ki so stabilne in omejujejo 

individualno vedenje ter so povezane s skupnimi vrednotami in pomeni (Peters 1999 v Matten 

in Moon 2008). 

 

Campbell (2007) predstavlja institucionalno teorijo družbene odgovornosti podjetij, 

sestavljeno iz niza domnev, ki določajo pogoje, pod katerimi se podjetja običajno vedejo na 

družbeno odgovoren način. Avtor trdi, da je odnos med osnovnimi gospodarskimi pogoji in 

vedenjem podjetij oblikovan posredno z več institucionalnimi pogoji: javnimi in zasebnimi 

uredbami, prisotnostjo nevladnih in drugih neodvisnih organizacij, ki spremljajo vedenje 

podjetij, institucionaliziranimi normami glede primernega vedenja podjetij, asociativnim 

vedenjem med samimi podjetji in organiziranimi dialogi med podjetji in njihovimi deležniki. 

 

Scherer in Palazzo (2011) preučujeta, kako nedavne razprave v DOP odražajo posledice 

globalizacije, in predlagata novo perspektivo, ki jo imenujeta »politična DOP«. Na kratko, 

politična DOP predlaga razširjen model upravljanja podjetij, ki prispevajo k svetovni ureditvi 

in zagotavljanju javnih dobrin. To presega instrumentalni pogled na politiko, z namenom, da 

bi razvili novo razumevanje svetovne politike, kjer imajo zasebni akterji, kot so korporacije in 
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organizacije civilne družbe, aktivno vlogo v demokratični ureditvi in nadzoru tržnih 

transakcij. Ta spoznanja lahko obogatijo teorijo družbe z bolj uravnoteženim pogledom na 

politično in ekonomsko odgovornost v globaliziranem svetu (Scherer in Palazzo 2011). 

 

Pri tem je pomembno, da se menedžerski diskurz o družbeni odgovornosti, ki je bil do 

nedavnega predvsem domena podjetij, širi, saj vanj vstopajo še drugi deležniki (tudi vlade), ki 

družbeni odgovornosti skozi sodelovanje in večdeležniški dialog dodajajo nove pomene, ti pa 

gredo čez instrumentalne menedžerske poglede (Brammer in drugi 2012). 

 

Glavne razloge za širjenje dejavnosti DOP je mogoče najti v eroziji delitve dela med podjetji 

in vlado ter v vse večjem pritisku akterjev civilne družbe. Primeri političnega udejstvovanja 

podjetij ponazarjajo spreminjajoči se modus globalnega upravljanja, ki je očitno v 

decentralizaciji oblasti in v pojavu politične moči ter oblasti za prvotno nepolitične in 

nedržavne akterje, kot so nevladne organizacije, medvladne organizacije in multinacionalna 

podjetja (Beck 2000; Risse 2002; Zürn 2002 v Scherer in Palazzo 2011). 

 

Na prvi ravni ima DOP najočitnejšo vlogo v samih nadnacionalnih ali globalnih institucijah. 

Tu imamo v mislih zasebne, polzasebne in javne predpise, standarde ali prostovoljne zaveze, 

na katere se je precej vplivalo v programih DOP. Instituciji, kot sta United Nations Global 

Compact (Rasche in Kell 2010 v Brammer in drugi 2012) in Mednarodna organizacija za 

standardizacijo (ISO) s svojim leta 2010 objavljenim standardom ISO 26000 (Henriques 2010 

v Brammer in drugi 2012), sta samo dva vidna primera. Ti okviri skušajo institucionalizirati 

DOP na svetovni ravni z oblikovanjem norm, pravil in standardiziranih postopkov za DOP.  

Odkar nadnacionalna regulativna telesa nimajo neposredne moči nacionalnega prava, si 

mnoga od njih prizadevajo za vzpostavitev pravil s pomočjo dogovorjenih okvirov, v katerih 

podjetja sodelujejo pri samoregulaciji. Povedano drugače, ti okviri si prizadevajo za 

institucionalizacijo posameznih elementov družbene odgovornosti podjetij (Brammer in drugi 

2012). 

 

Institucije so posledica zgodovinskih bojev za prevladujoče razumevanje in pravila igre 

(Thelen 1999 v Brammer in drugi 2012). Da bi razumeli določeno institucijo, je le redko 

dovolj, da pogledamo njeno sedanjo gospodarsko funkcijo ali celo njen pomen. Če pogledamo 

nazaj, v zgodovinska izhodišča, so institucije pogosto oblikovane na podlagi nasprotovanj, 

konfliktov in kompromisov. Institucije tako odražajo posebna razmerja moči v določeni točki 
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časa. Ko so enkrat oblikovane, živijo po svoje. Pogosto gradijo razmerja moči z opredelitvijo 

pravic in odgovornosti, s čimer oblikujejo identitete socialnih akterjev na načine, ki so trajni 

dalj časa (Jackson 2010 v Brammer in drugi 2012). Takšni procesi institucionalizacije so 

lahko zelo hitri in občasni, včasih se pojavljajo tudi zelo počasi. Nastale institucije lahko 

zagotovijo scenarije za širše ukrepanje, ki sprejema variacije na temo, ali pa so lahko precej 

specifične in zavezujoče na določenem področju delovanja. Institucije so omejene z 

nekaterimi vrstami ukrepov, vendar pri tem vedno omogočajo tudi druge, nove vrste 

ukrepanja (Brammer in drugi 2012). 

 

Sama DOP je postala močno institucionalizirana značilnost sodobnega korporativnega 

delovanja v razvitih industrijskih gospodarstvih. Zamisel, da morajo družbe sodelovati v neki 

obliki odgovornega ravnanja, je postala legitimno pričakovanje. Institucionalizacijo DOP je  

mogoče videti v razširjanju DOP-oddelkov v podjetjih, širjenju borznih indeksov, povezanih s 

trajnostjo, širjenju pobud za blagovne znamke in tudi kot standard ISO o družbeni 

odgovornosti podjetij (Brammer in drugi 2012). 

 

Medtem ko lahko popoln trg obstaja na podlagi določenih pogojev, učinkoviti trgi zelo 

verjetno zahtevajo zelo posebno konstelacijo institucionalnih podpor. Potrošniki morajo 

nagraditi podjetja za dobro delo in kaznovati podjetja za slabo. Delničarji morajo obdržati 

delnice  dolgoročno in se izogniti podjetjem z manj trajnostnimi modeli poslovanja. Zaposleni 

naj imajo dovolj glasu in zastopanosti v podjetju za nagrajevanje odgovornega ravnanja ali pa 

morajo prekiniti s svojo zvestobo neodgovornim podjetjem. Nevladne organizacije morajo 

imeti zadosten dostop do informacij in sodelovanja s podjetji, da lahko imajo učinkovito 

vlogo pri spodbujanju odgovornosti. Nobena od teh stvari se verjetno ne bo zgodila na ravni 

posameznih podjetij, vse to zahteva kolektivne oblike samoregulacije ali celo pravno vlogo za 

oblikovanje obveznih predpisov. Dokler DOP nima institucionalne podpore, deležniki 

verjetno ne bodo nagradili lepega vedenja ali kaznovali slabega (Brammer in drugi 2012). 

 

Od leta 1960 so organizacijski teoretiki vložili večino svojega časa v razvoj teorij o tem, kako 

okolje vpliva na organizacije, in v zadnjem času tudi v teorije o tem, kako organizacije 

vplivajo druga na drugo. Čas je, da organizacijski teoretiki namenijo večjo pozornost 

vprašanjem, kako se organizacije spreminjajo in celo ustvarjajo svoje okolje, zlasti 

institucionalni sektorji, ki ležijo izven gospodarstva in dobijo malo pozornosti. Namesto da 

gledamo na DOP kot zgolj na področje prostovoljnega delovanja, institucionalna teorija 
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predlaga, da DOP poiščemo prostor izrecno v širšem področju gospodarskega upravljanja, ki 

je značilno za različne načine delovanja, vključno s trgom, državno ureditvijo in drugim  

(Brammer in drugi 2012). 

 

3.3 Politična ekonomska teorija 

 

Politična ekonomska teorija analizira odnose med družbenimi ustanovami, kot so vlada, 

zakonodaja in premoženjske pravice, kar je utrjeno z močjo in gospodarstvom, njeni rezultati 

pa vplivajo na organizacijo (Gray in drugi 1995 v Waller in Lanis 2009). 

 

Politična ekonomija vidi organizacijo kot obstoječo v sistemu, kjer so medsebojne igre moči 

določene s širšimi družbenimi, političnimi, ekonomskimi in institucionalnimi dejavniki, ki 

posledično prispevajo k povečanemu dialogu med različnimi akterji, skupinami in 

organizacijami v družbi (Farook in Lanis 2005; Gray in drugi 2005 v Waller in Lanis 2009).  

 

Pestrost kapitalizma (VoC – Varieties of Capitalism) je družbeni »vgrajenosti« gospodarstva 

podoben pristop (Hall in Soskice 2001 v Midttun in drugi 2006) in predstavlja tradicijo v 

politični ekonomiji. Osredotoča se predvsem na prepletanje med industrijskimi odnosi, 

upravljanjem podjetij, poklicnim usposabljanjem, izobraževanjem in odnosih v podjetjih kot 

del analize gospodarskih organizacij in poslovnega stila po državah. VoC razvršča poslovne 

sisteme v dva glavna razreda: liberalna tržna gospodarstva (LME ‒ liberal market economies) 

in koordinirana tržna gospodarstva (CME ‒ co-ordinated market economies). Obe vrsti 

sistemov predstavljata različna okolja za podjetja, zato vplivata na njihove strateške izbire v 

različne smeri. Thue (2005 v Midttun in drugi 2006) trdi, da v LME-jih ekonomske 

transakcije usklajujejo predvsem konkurenčni trgi. Trgi so pomembni tudi pri CME-jih, 

vendar na višji stopnji kot pri LME-jih, tržni mehanizmi se dopolnjujejo z različnimi oblikami 

sodelovanja, mreženja in skupnimi aktivnostmi. Zaradi tega morajo podjetja v CME-jih 

graditi močnejše strateške interakcije. Thue (2005 v Midttun in drugi 2006) dokazuje, da 

literatura o VoC razvršča vse štiri nordijske države med CME-je skupaj z, med drugim, 

Nemčijo, Švico, Avstrijo, Japonsko in Nizozemsko. LME-ji so v anglosaških državah v ZDA, 

Kanadi, Irski, na Novi Zelandiji in v Združenem kraljestvu. Države, kot so Francija, Italija in 

Španija, zaradi različnih vzrokov sodijo med ti dve osnovni vrsti (Midttun in drugi 2006). 
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DOP se lahko pojavlja v državah s slabo družbeno vpetostjo gospodarstva, kot so npr. ZDA. 

Močnejša vpetost gospodarstva v družbo se kaže v zmanjšani potrebi in vlogi za podjetniško 

usmerjeno DOP. Avtor to imenuje hipoteza poslovno usmerjene nepovezanosti, v kateri so 

DOP in bolj tradicionalno usmerjene družbenopolitične iniciative za vgradnjo gospodarstva v 

družbo popolnoma nepovezane ali celo obratno povezane (Midttun in drugi 2006). 

 

Slika 3.2: Medsebojna odvisnost med podjetjem, pomembnimi javnostmi, 

politično ekonomijo in družbo  

 

Vir: osnovano na Farook in Lanis (2005 v Waller in Lanis 2009). 

 

Politična ekonomija zaznava, da imajo mnoge družbene institucije – še posebej vlada – velik 

vpliv na DOP-aktivnosti podjetja.  Deležniška teorija in teorija legitimnosti zaznavata, da na 

DOP-aktivnosti podjetja bolj vplivajo skupine v družbi, ki so neposredno v stiku s podjetjem, 

kot so npr. kupci in/ali dobavitelji. Pri opredelitvi DOP-aktivnosti podjetja in pri razkritju o 

tem imata Farook in Lanis (2005 v Waller in Lanis 2009) bolj eklektičen pogled o 

združevanju različnih elementov politične ekonomije, deležniške teorije in teorije 

legitimnosti, kot je opisano na Sliki 3.2. Ta prikazuje osnoven opis politične ekonomije, 



27 
 

deležniških/legitimnih teorij in medsebojne družbene odnose s podjetjem (Farook in Lanis v 

Waller in Lanis 2009). Številne skupine deležnikov vplivajo na organizacijo znotraj konteksta 

političnih in ekonomskih okvirov, ki jih predstavlja politična ekonomija. Skupna funkcija 

sistemsko orientiranih teorij (politična ekonomija, deležniška in teorija legitimnosti) je načelo, 

da so podjetja del družbe, zato obstajajo samo zaradi njihove zaveze njej. 

 

4  GLOBALNO OKOLJE IN RAZVOJ DOP 

 

Globalizacijo lahko opredelimo kot proces okrepitve čezmejnih družbenih interakcij zaradi 

padajočih stroškov povezovanja oddaljenih lokacij s pomočjo komunikacije in prenosa 

kapitala, blaga in ljudi. Ta proces vodi v vse večjo nadnacionalno soodvisnost gospodarskih in 

socialnih akterjev, povečanje obeh ‒ možnosti in tveganj ter do povečane tekmovalnosti 

(Beck 2000; Giddens 1990; Held in drugi 1999 v Scherer in Palazzo 2011). Globalizacijo so 

pospešili dejavniki, kot so politične odločitve (zmanjšanje ovir za trgovino, neposredne tuje 

investicije, kapital in storitve, privatizacija in deregulacija politike), politični nemiri (npr. 

odstranitve železne zavese), tehnološki napredek (komuniciranje, mediji, transport) in 

družbenopolitični razvoj (migracije, širjenje znanja, ustvarjanje novih identitet) (Cohen in 

Kennedy 2000; Scherer in Palazzo 2008b; Scholte 2005 v Scherer in Palazzo 2011). 

 

Vse večji pluralizem vrednot, norm in načinov življenja v postnacionalni konstelaciji 

povzroča še težje okoliščine za normativne strokovnjake, da bi prepričljivo oblikovali in 

utemeljili niz univerzalnih vrednot in pravil, ki bi ga lahko uporabljali v različnih kulturah 

(Scherer in Palazzo 2011). Trdimo, da je nacionalne razlike v družbeni odgovornosti podjetij 

mogoče pojasniti z zgodovinsko nastalimi institucionalnimi okvirji, ki oblikujejo »nacionalne 

poslovne sisteme« (Whitley 1997 v Matten in Moon 2008). Whitley (1999 v Matten in Moon 

2008) je opredelil štiri glavne značilnosti tradicionalno nastalih nacionalnih institucionalnih 

okvirov: politični sistem, finančni sistem, izobraževanje in delovni sistem ter kulturni sistem. 

V tradicionalnem smislu so imele vlade politično moč in so bile edini organ, ki je lahko 

sprejemal zakonodajo. Globalizacija je vse to spremenila in zdaj gospodarska razmerja 

presegajo nacionalne meje in organizacije, ki delujejo v civilni družbi (Albareda in drugi 

2008).  

 

Ena od najpomembnejših tem je povezava med DOP in trajnostnim razvojem. DOP je bila 

opisana kot prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju  (Evropska komisija 2002). Vlade imajo 
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priložnost in odgovornost, da prevzamejo vodilno vlogo pri ustvarjanju bolj trajnostnega 

okolja, v katerem trajnostna podjetja lahko uspevajo, in sicer z ustvarjanjem pogojev, ki 

spodbujajo trajnost (Bell 2005 v Albareda in drugi 2008). Steurer (2010) na Sliki 4.1 

prikazuje trajnostni razvoj v in skozi tri družbene domene oz. sektorje – javni sektor, zasebni 

sektor in civilno družbo. Medtem ko naj država skozi javni sektor zagotavlja trajnostno 

potrošnjo in proizvodne, energetske, okoljske in družbene politike, naj gospodarstvo načrtuje 

in izvaja DOP ter upravlja z deležniškimi razmerji, ki pri tem nastajajo. Civilna družba z 

gospodinjstvom in potrošnjo, mobilnostjo in investiranjem prav tako prispeva k trajnostnemu 

razvoju. Vsi trije sektorji pa se pri ustvarjanju dialoga srečujejo v večdeležniških iniciativah. 

 

Slika 4.1: Trajnostni razvoj (TR) v in skozi tri družbene domene  

 

 Vir: Steurer (2010). 

 

Pri izvajanju DOP se pojavljajo številni trendi, kot npr. (povzeto po Scherer in Palazzo 2011): 
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1. Pojav globalnih institucionalnih okvirov za DOP: od nacionalnega h globalnemu 

upravljanju.  

2. DOP kot samoregulacija: od trde k mehki zakonodaji. 

3. Širitev obsega DOP: od odgovornosti do socialne povezanosti.  

4. Spremenjene razmere legitimnosti podjetij: od kognitivne in pragmatične legitimnosti 

k moralni legitimnosti.  

5. Spreminjajoči se družbeni temelji DOP: od liberalne (svobodomiselne) demokracije k 

deliberativni (preudarni) demokraciji.  

 

Vlade vključujejo skupno zavezo in diskurz o družbeni odgovornosti podjetij v javni dnevni 

red: obstaja skupno razumevanje in dojemanje koncepta družbene odgovornosti podjetij. 

Vendar pa obstajajo pomembne razlike pri uporabi tega koncepta v različnih političnih 

okvirih in strategijah za izvajanje. Težave se pojavijo, ko mora vlada uveljavljati to skupno 

zavezo in razpravo o družbeni odgovornosti podjetij v svojih organizacijskih strukturah in 

političnih okvirih. To je, ko pride do razlike v zvezi z vizijo in cilji glede družbene 

odgovornosti podjetij, odvisno od tipologije države blaginje, organizacijske strukture in 

poslovanja v ozadju družbe. Zato ni dovolj, da se dogovorijo o vprašanjih v visoki politiki 

samo na visoki politični ravni, če obravnave niso bile narejene na bolj praktični, uporabni 

ravni (Albareda in drugi 2008). 

 

To področje ni bilo nikoli pomembnejše kot v času gospodarske krize. Ta poudarja politično 

vlogo gospodarskih družb na eni strani in na drugi vračanje vpliva vladi v ključnih sektorjih 

(ne da bi pri tem šlo za nacionalizacijo) (Steurer 2009).  

 

V zadnjem desetletju so se vlade pridružile drugim deležnikom pri prevzemanju pomembne 

vloge nosilcev družbene odgovornosti podjetij, ki delajo skupaj z medvladnimi organizacijami 

in priznavajo, da so javne politike ključnega pomena pri spodbujanju večjega razumevanja 

družbene odgovornosti podjetij (Albareda in drugi 2008). Kinderman (2013) pripoveduje o 

razvoju družbene odgovornosti na ravni EU, s poudarkom na politiki Komisije ter 

podjetniških organizacij, kot je npr. CSR Europe. Dnevni red razprav se je s socioliberalne 

premaknil na neoliberalno raven in ponovno nazaj. Tako Komisija kot tudi skupine evropskih 

podjetij so DOP uporabili za legitimne politične projekte. Ne obstajajo samo javni akterji, kot 

so nacionalne vlade in mednarodne vladne institucije (na primer ZN, ILO, OECD itd.), ki 

prispevajo k temu novemu svetovnemu redu (Risse 2002 v Scherer in Palazzo 2011). 
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Globalne pobude o upravljanju se pogosto razširjajo v obliki zasebno-javnih ali zasebno-

zasebnih partnerstev večdeležniških iniciativ, ki so opisane kot »nova oblika globalnega 

upravljanja s potencialom za premostitev večstranskih norm in lokalnih ukrepov, ki se opirajo 

na raznoliko število akterjev civilne družbe, vlado in podjetja« (Bäckstrand 2006 v Scherer in 

Palazzo 2011). 

 

Upadanje sposobnosti upravljanja nacionalnih držav se je delno izravnalo z nastankom novih 

oblik svetovnega upravljanja nad državo in onkraj nje. Mednarodne organizacije, skupine 

civilne družbe in zasebna podjetja so v sodelovanju z državnimi organi ‒ ali brez njihove 

podpore ‒ začeli prostovoljno prispevati strokovno znanje in sredstva za zapolnitev vrzeli v 

globalni regulaciji in za reševanje težav globalnih dobrin (Braithwaite in Drahos 2000; 

Haufler 2001; Kaul in drugi 2003 v Scherer in Palazzo 2011). Hkrati so začele NVO, ki so 

bile nekoč osredotočene na izvajanje pritiska na vlade, ciljati na podjetja, da bi ta postala bolj 

odzivna na socialne in okoljske probleme (den Hond in de Bakker 2007; Doh in Guay 2006 v 

Scherer in Palazzo 2011). 

 

Podjetje, ki prakticira DOP, mora svoje zaposlene in stranke obravnavati na pošten način. 

Zagotavljalo naj bi inovativne in visokokakovostne proizvode/storitve. Poslovalo naj bi 

učinkovito, pri tem pa delovalo pošteno in pregledno (Golob 2011). ISO 26000 so smernice 

za podjetja in organizacije o tem, kako lahko delujejo družbeno odgovorno. To pomeni, da 

delujejo na etičen in pregleden način, ki prispeva k zdravju in dobrobiti družbe. ISO 

26000: 2010 zagotavlja navodila, in ne zahtev, tako da z njim ni mogoče certificirati področja 

DOP, za razliko od nekaterih drugih ISO standardov. Namesto tega pomaga pojasniti, kaj 

družbena odgovornost je, pomaga podjetjem in organizacijam, da prenesejo načela v 

učinkovite ukrepe in da se izmenjujejo najboljše prakse za družbeno odgovornost na svetovni 

ravni. Standard je namenjen vsem vrstam organizacij, ne glede na njihovo dejavnost, velikost 

ali lokacijo. Standard so objavili leta 2010 po petih letih pogajanj med številnimi različnimi 

deležniki po vsem svetu. Predstavniki vlad, nevladnih organizacij, industrije, skupine 

potrošnikov in delovne organizacije po vsem svetu so bili vključeni v razvoj standarda, kar 

pomeni, da ta predstavlja tudi mednarodno soglasje (ISO 26000: 2010, 2010). 

 

Za soočanje s spremembo (tudi pri uvajanju DOP v podjetje) Kotter in Schlesinger (2008) 

priporočata a) diagnosticiranje tipov odpora, s katerimi se podjetje srečuje, in oblikovanje 
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ustreznih protiukrepov ter b) prilagoditev strategije sprememb sami situaciji. Za učinkovito 

vodenje sprememb avtorja predlagata tri korake: 

1. analizo situacijskih dejavnikov (vrsta odpora, moč in stopnja zaupanja, kdo ima največ 

informacij o potrebni spremembi, kako nujna je situacija);  

2. določitev optimalne hitrosti sprememb (hitra, če organizaciji grozi upad učinkovitosti 

ali propad v primeru, da se sprememba ne zgodi; počasna, če je odpor intenziven in 

obsežen, če primanjkuje potrebnih informacij in zavez drugih, ki bi pomagali 

oblikovati in izpeljati spremembo, če je na voljo manj organizacijske moči, kot je 

imajo tisti, ki se spremembi upirajo);  

3. izbor prave metode za upravljanje odpora (izobraževanje, vključitev, podpora, 

pogajanja, prisila). 

 

Steurer (2010) navaja več standardnih orodij za doseganje DOP, in sicer: informacijska 

orodja, ekonomska orodja in pravna orodja. Dodaja, da je tem treba dodati še dve orodji, in 

sicer partnerska in hibridna orodja. Vlade običajno za dosego DOP uporabljajo predvsem t. i. 

mehko zakonodajo. Avtor predlaga tudi štiri tematska področja za akcijo: rast zavedanja in 

ustvarjanje kapacitet za DOP, izboljšanje razkritij in transparentnost, olajšave za družbeno 

odgovorne investicije (Steurer  2010). 

 

5  RAZLIKE PRI RAZVOJU DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (PODJETIJ) V 

RAZLIČNIH KULTURNIH IN GEOGRAFSKIH OKOLJIH 

 

Kot sta trdila Hall in Soskice (2001 v Lee 2008) s svojo teorijo »pestrosti kapitalizma«, se 

lahko poslovni in družbeni odnosi v različnih državah bistveno razlikujejo. Vsaka država ima 

izrazito socialno strukturo, prevladujoča vprašanja, institucije in interese, oblikovane s svojo 

edinstveno zgodovino in kulturno tradicijo. Torej tudi  pri soočanju s hitro globalizacijo 

gospodarstva različne družbe ohranjajo značilne gospodarske sisteme, ki določajo odnose med 

gospodarstvom in družbo. Razlike v poslovnih in institucionalnih kontekstih določajo, kako 

korporacije komunicirajo in sodelujejo z drugimi akterji v družbi. Raziskovalci družbene 

odgovornosti podjetij so šele začeli raziskovati to kritično razsežnost družbene odgovornosti 

podjetij (Lee 2008). Celoten nacionalni sistem, v socialnem, političnem in okoljskem 

kontekstu, okoliščine in skrbi, tako pretekle kot sedanje, vplivajo na razprave o DOP v 

določeni državi. Ti pogoji in skrbi izzovejo družbene odzive, na katere mora poslovni svet 

odgovoriti (Roome 2005 v Golob 2011). 
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Brown in Foster (2012) raziskujeta, kako naj podjetja najdejo pravo pot med pobudami DOP 

in deležniškimi zahtevami, pri tem pa razmišljajo v skladu z moralnimi načeli in koristmi za 

podjetje. Naslanjata se predvsem na dela Adama Smitha in tudi nekaterih drugih avtorjev. 

Ugotavljata, da se lahko podjetja poslužujejo pravice pri dejanju prednosti zahtevam 

deležnikov z ekonomskega in moralnega vidika, da bi zadostili tako potrebam podjetja kot 

družbe. Pravice ločita na popolne (npr. pravica do lastnine) in nepopolne (npr. pravica do 

dodatnega učenja, v katero naj te nihče ne sili, tako kot v določenih pogledih tudi ne v DO). 

Trdita, naj se podjetje najprej vpraša po svojih moralnih načelih, šele potem naj razmišlja o 

ekonomskih koristih, ki mu jih prinaša vlaganje v DOP (Brown in Foster 2012). 

 

Struktura lastništva močno vpliva na kulturo podjetja. Gospodarska družba Domel je npr. v 

100-odstotni lasti nekdanjih zaposlencev, upokojencev in zaposlencev. Vsak posamezen 

lastnik je omejen z glasovalno pravico na največ 2 %, čeprav ima lahko večji lastniški delež. 

V Sloveniji in širše je taka lastniška struktura posebnost in odstopa od ustaljenih praks 

lastniškega preoblikovanja gospodarskih družb. Ima posebne značilnosti in močno vpliva na 

poslovanje družbe tudi med krizo. Podjetje je uspelo s taktiko izvajanja sprejetih kriznih 

ukrepov za sanacijo in odpravo posledic vplivov globalne finančne krize te omiliti ter jih 

spremeniti v korist rasti in razvoja podjetja. Pri tem so na izide vplivali posebej urejena 

lastniška razmerja in tradicija, vtkana v lokalno okolje podjetja Domel iz Železnikov 

(Bertoncelj 2010). 

 

Družbena neodgovornost podjetja se pojavi, ko menedžer sprejme odločitev, ki je bodisi (1) 

neetična glede osebnih vrednot menedžerja ali (2) slabša v primerjavi z drugimi možnostmi 

ob upoštevanju učinkov za vse vključene. Izogibanje takšnim odločitvam bo verjetno skladno 

z vrednotami večine lastnikov in njihovim ciljem po dolgoročnem dobičku. Zato se lastniki in 

njihovi menedžerji raje odločajo za metode, ki omogočajo prepečitev družbene 

neodgovornosti. V ta namen mnoga podjetja sprejemajo tudi kodekse etike kot prostovoljne 

zaveze k družbeno odgovornemu poslovanju (Armstrong in  Green 2013). 

 

Korporacije so tudi drugje v svetu v zadnjem času začele sprejemati jezik in prakso družbene 

odgovornosti podjetij, predvsem v Evropi, pa tudi v Afriki, Avstraliji, Južni Ameriki ter južni, 

vzhodni in jugovzhodni Aziji (Chapple in Moon 2005; Puppim de Oliveira in Vargas 2005; 

Visser, Middleton in McIntosh 2005 v Matten in Moon 2008). 
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5.1 Razlike DOP v ZDA in EU 

 

Ne glede na njune podobne zaveze do demokracije, kapitalizma in blaginje imajo ZDA in 

Evropa različno zgodovinsko nastale institucionalne okvire in nacionalne gospodarske 

sisteme. Ti so ključnega pomena za primerjalno razumevanje družbene odgovornosti podjetij.  

Pasquero (2004) trdi, da je družbena odgovornost podjetij v Združenih državah Amerike 

vgrajena v ameriške institucije in kulturo, predvsem v tradicijo individualizma, 

demokratičnega pluralizma, moralizma in utilitarizma. Značilni elementi evropske DOP so 

vgrajeni v evropske nacionalne gospodarske sisteme, kot so industrijski odnosi, delovno pravo 

in korporativno upravljanje  (Matten in Moon 2008). 

 

Že več kot stoletje je bila eksplicitna odgovornost ameriških korporacij vgrajena v družbo, 

vendar ne v evropskem slogu državno usmerjenih in medsektorsko usklajenih matrik 

odgovornosti, povezanih z bolj implicitno DOP. Zgodovinsko gledano, poznamo v ZDA bolj 

eksplicitno DOP kot v Evropi. Raziskovalci govorijo o nedavnih premikih od implicitne do 

bolj eksplicitne DOP med evropskimi gospodarskimi družbami. Nedavno sprejetje eksplicitne 

družbene odgovornosti podjetij med evropskimi večnacionalnimi gospodarskimi družbami je 

povezano s širšo nacionalno (in nadnacionalno) evropsko institucionalno prerazporeditvijo, ki 

zagotavlja spodbude za sprejetje menedžerskih rešitev na stopnji korporacij (Matten in Moon 

2008). 

 

Ameriški stil DOP je vgrajen v sistem, ki dopušča večjo spodbudo in priložnost za 

korporacije, da prevzamejo razmeroma izrecno (eksplicitno) odgovornost. Evropska DOP je 

bila nakazana v sistemih širše organizacijske odgovornosti, ki so pripeljali do sorazmerno 

ozkih spodbud in priložnosti za podjetja, da sprejmejo eksplicitno odgovornost (Matten in 

Moon 2008). 

 

V središču DOP je ideja, da DOP odraža socialne imperative in socialne posledice poslovnega 

uspeha. Tako je DOP (in njene sopomenke) empirično sestavljena iz jasno artikuliranih in 

komuniciranih politik in praks poslovnih družb (korporacij), ki odražajo poslovno 

odgovornost za nekatera področja širšega družbenega dobra. Vendar sta natančen izraz in 

smer odgovornosti  podana v presoji korporacije. DOP se zato razlikuje od poslovnega 

izpolnjevanja temeljne dobičkonosne odgovornosti podjetja in od družbenih odgovornosti 
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vlade (Friedman 1970 v Matten in Moon 2008). Tudi v Združenih državah Amerike se je 

razumevanje družbene odgovornosti podjetij spreminjalo in se je razvijalo več kot pol stoletja, 

vse od Bowenove (1953 v Matten in Moon 2008) prelomne knjige. Carroll (1979, 1991) je 

sistematiziral DOP tako, da je razlikoval gospodarske, pravne, etične in filantropske 

odgovornosti. Pozneje so pomisleki glede družbenih nastopov korporacij, odnosov z 

deležniki, korporativnega državljanstva, povezav s finančno uspešnostjo in nove aplikacije 

poslovne etike razširili teorijo in prakse DOP, včasih pa so odražali tudi vplive evropskega 

mišljenja (Garriga in Mele 2004 v Matten in Moon 2008).   

 

V Evropi je akademska razprava sorazmerno mlada, prav tako praksa družbene odgovornosti 

podjetij na področju izobraževanja za upravljanje (Matten in Moon 2004 v Matten in Moon 

2008) in uporabe orodij za DOP  (Kolk 2005b; Langlois in Schlegelmilch 1990 v Matten in 

Moon 2008) ter človekoljubnih donacij za izobraževalne, socialne ali okoljske probleme 

(Brammer in Pavelin 2005 v Matten in Moon 2008) – ti so se razširili šele pred kratkim. 

Čeprav je raziskava podala bogate opise nacionalnih in regionalnih posebnosti družbene 

odgovornosti podjetij, je bilo le malo pozornosti namenjenih vprašanju o tem, kako in zakaj se 

DOP razlikuje med nacionalnimi prizorišči (Matten in Moon 2008). 

 

V 1970-ih in 1980-ih letih so bili mnogi politični analitiki v zahodnih državah zaskrbljeni z 

vprašanji o soupravljanju in legitimnosti. To je bilo vidno z različnih teoretičnih vidikov, 

vključno z neomarksizmom (Habermas 1975; Offe 1980 v Moon 2004) in neoliberalizmom 

(Bell 1976; Huntington 1975 v Moon 2004). Povečanje vladnih družbenih in okoljskih zavez 

skupaj s številnostjo in neizmerljivostjo družbenih zahtev je povečalo dojemanje, da je vlada 

preobremenjena in da izgublja legitimnost kot rezultat nesposobnosti za reševanje tovrstnih 

zadev, kot so industrijska razmerja, cene in dohodkovna politika, inflacija, brezposelnost, 

ekonomska rast, produktivnost, investicije in javni dolg. Čeprav so se natančni razlogi za te 

težave bistveno razlikovali in so bili odvisni od stila analize, vidika preučevanja in ideoloških 

izhodišč, je bilo preprosto dejstvo, da je bil sistem vlade Velike Britanije na prelomni točki 

(Moon 2004). Ker so bili vidni primanjkljaji upravljanja, zlasti v Veliki Britaniji, so vlade 

opredelile družbeno odgovornost podjetij kot potencialni prispevek k njihovi sanaciji. 

Družbena odgovornost podjetij v Veliki Britaniji se je zato nedvomno povečala bolj kot v 

drugih primerljivih državah v tem obdobju (Aaronson 2003 v Moon 2004).  

 

 



35 
 

5.2 Primerjava DOP v Veliki Britaniji, Italiji in na Norveškem 

 

Raziskava, ki jo je opravil Albareda s sodelavci (2008), primerja pobude družbene 

odgovornosti podjetij in javne politike v treh evropskih državah, in sicer v Italiji, na 

Norveškem in v Združenem kraljestvu, ter se osredotoča na vladne nosilce in odzive. 

Analizirali so vladno vizijo DOP, cilje, strategije in prednostne naloge, vladne strukture in 

izvajanje politike na različnih ravneh vlade. Rezultati kažejo, da vlade vključujejo DOP v 

skupne zaveze in razprave o družbeni odgovornosti podjetij in da delujejo v partnerstvu z 

zasebnim in socialnim sektorjem. Vse tri države vodijo enako splošno razpravo o DOP, na 

primer vlogo poslovnega sektorja pri reševanju družbenih težav in njen prispevek k 

trajnostnemu razvoju. Vendar se njihovi okviri politike in izvajanje politike razlikujejo glede 

na njihove vizije, cilje, prioritete in obseg: mednarodno ali nacionalno, organizacijske 

strukture, pobude, politični mehanizmi in programi, stopnja izvajanja na regionalni in lokalni 

ravni. Za vlade DOP predstavlja potrebo po upravljanju zapletenih sklopov odnosov, da bi 

razvili zmagovalno (win-win) situacijo med gospodarstvom in družbenimi organizacijami.  

 

Obstaja močna povezanost med konceptom DOP in trajnostnim razvojem. V Združenem 

kraljestvu in Italiji je DOP videti kot prispevek podjetij k temu programu, na Norveškem pa  

ministrstvo za okolje uvaja elemente družbene odgovornosti podjetij v svoj trajnostni dnevni 

red. V zvezi z institucionalizacijo DOP v vladne strukture je bilo Združeno kraljestvo prva 

vlada, ki je imela ministra za DOP. S tem je vlada poslala v javnost jasno sporočilo ‒ da 

britanska vlada DOP jemlje resno. V drugih državah je glavni problem pomanjkanje 

sistemskega pristopa ali splošno usklajevanje nacionalnega okvira. DOP na splošno velja za 

strateško in konkurenčno priložnost v vseh treh državah. Kako pa je ta oblikovana, se glede na 

njihove vlade zelo razlikuje. Večdeležniško partnerstvo se zdi kot primeren način za DOP 

(Albareda in drugi 2008). 

 

Moon (2004) je identificiral tri stopnje motivacije podjetij za tovrsten razvoj: specifična 

podjetnost, kolektivni podjetniški interes in kolektivni interes družbe. Navedel je tudi tri 

razloge za vlade, ki naj bi spodbujale DOP: DOP lahko nadomešča vladne napore, lahko 

dopolnjuje vladne napore in lahko legitimizira vladne politike. V poznejših desetletjih je vlada 

v Veliki Britaniji spodbudila večjo družinsko in osebno odgovornost za socialno oskrbo. To 

se je pokazalo v upadu vrednosti pokojnin in nadomestil, nastanku stroškov za visoko šolstvo, 

v pobudah za osebna varčevanja. Vidna je bila večja vloga nevladnih organizacij pri izvajanju 
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javnih storitev in privabljanje zasebnega financiranja javnih projektov (»zasebne finančne 

iniciative«) v prometu in infrastrukturi. Druga strategija je bila spodbujanje DOP z namenom 

sprejema in pozneje tudi zmanjšanja krize upravljanja. Vlada je tako ponovno ubesedila in 

preoblikovala vlogo podjetništva v družbenem upravljanju, kar je prispevalo k rasti in večji 

institucionalizaciji DOP v Veliki Britaniji (Moon 2004). 

 

Moon (2004) trdi, da je DOP v Veliki Britaniji del širše reorientacije  vloge upravljanja. 

Podjetja so povečala svojo vlogo ne samo v tržnem nastopu, ampak tudi v mreženju med 

vlado in nevladnimi organizacijami, kjer medsebojna odvisnost udeležencev ni bila odvisna 

niti od oblasti niti od tržnih odnosov. Namesto tega vzajemno sodelovanje temelji na 

prepoznavanju delitve interesov in vrednot ter z njihovim seznanjanjem. To se kaže s 

povečanim številom medsektorskih partnerstev, v katerih sodelujejo podjetja in poslovne 

koalicije. Ko podjetja vstopijo odnose z neprofitnim sektorjem, je večinoma v modi 

človekoljubno dejanje ali nekaj na dosegu roke. V nasprotju s tem DOP v Veliki Britaniji 

vključuje podjetja k udeležbi pri oblikovanju in uzakonitvi ali »krmiljenju« in »veslanju«  

delovanja v skupnosti (z nepridobitnimi organizacijami) in javne politike (z vladnimi 

organizacijami) (Moon 2004). 

 

5.3 Vse večja vloga multinacionalnih podjetij 

 

Na svetovnem  prizorišču podjetja niso toliko zasebne ustanove, ki delujejo v skladu s pravili 

posameznega pravnega sistema. Namesto tega  lahko danes korporacije, ki delujejo na 

globalnem konkurenčnem polju, izbirajo med različnimi pravnimi sistemi. Z uporabo 

ekonomskih meril izberejo optimalni okvir za delovne, socialne in okoljske predpise za 

njihovo poslovanje (Roach 2005; Scherer in Palazzo 2007; Scherer in drugi 2006 v Scherer in 

Palazzo 2011).  

 

Podjetja so začela delovati v pogojih povečane konkurence, ko je varovalni ščit zaprtih meja 

začel razpadati in so državne monopole zamenjali liberalizirani in deregulirani trgi. Številna 

podjetja so pod pritiskom, da znižajo stroške in povečajo dobičkonosnost njihovim 

vlagateljem, ki zahtevajo višje donose. Hkrati podjetja pridobivajo nove možnosti za 

ustvarjanje denarja z vstopom na nove trge ali zmanjševanjem stroškov prek delitve v njihovi 

verigi vrednosti in s preusmeritvijo dejavnosti na lokacije z nižjimi stroški. Delujejo v 

kompleksnih okoljih z raznovrstnimi pravnimi in socialnimi zahtevami, tako da pogosto ni 
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jasno, katere dejavnosti se lahko šteje za legitimne in katere dejavnosti so nesprejemljive. 

Nekatere operacije so preusmerili na čezcelinske (off-shore) lokacije zunaj mehanizmov 

dosega in uveljavljanja demokratičnih pravil pravne države (Doh 2005 v Scherer in Palazzo 

2011). Ti pogoji lahko pripeljejo do novih priložnosti in stroškovne prednosti, vendar hkrati 

tudi k več tveganjem, kadar so podjetja vključena v povzročanje okoljske škode ali so 

vpletena v zlorabo človekovih in delovnopravnih pravic. V teh primerih preidejo javna 

vprašanja, ki so bila nekoč vključena v upravljanje nacionalne države, po novem v presojo in 

odgovornost menedžerjev podjetij. Da bi se podjetja odzvala na pritisk nevladnih organizacij 

za zaprtje vrzeli v reguliranju ter za zmanjšanje kompleksnosti, jih je veliko začelo 

zapolnjevati vrzeli v nacionalnem upravljanju s prostovoljnimi prispevki k samoregulaciji in s 

proizvodnjo javnih dobrin, ki jih vlade ne zagotavljajo (Scherer in Palazzo 2011). 

 

Scherer in Palazzo (2011) globalne spremembe prikažeta s pomočjo petih med seboj 

povezanih dimenzij (model upravljanja, vloga zakonodaje, obseg družbene odgovornosti 

podjetij, vir legitimnosti podjetij in vloga demokracije). Te dimenzije so osrednjega pomena 

za analizo DOP, saj vsebujejo alternativne predpostavke o vlogi podjetij v družbi.  

 

Matten in Crane (2005 v Scherer in Palazzo, 2011) trdita, da so nekatera podjetja začela 

prevzemati celo državi podobno vlogo. Trdita, da veliko podjetij opravlja naloge varovanja, 

omogočanja in izvajanja državljanskih pravic, ki so bile po prvotni oceni izključna 

odgovornost države in njenih agencij. Matten in Crane (2005) sta ugotovila, da se takšne 

korporativne aktivnosti podjetij pogosto pojavljajo v primerih, ko državni sistem ne uspe, to 

pomeni, ko se država umakne ali se mora umakniti, ko država še ne zagotavlja osnovnih 

državljanskih pravic ali če tega v glavnem ne more ali noče narediti. Posledično nekateri 

avtorji ugotavljajo, da so podjetja postala pomemben politični akter v globalni družbi  

(Boddewyn  in Lundan 2010; Detomasi 2007; Matten in Crane 2005; Scherer in Palazzo 

2007; Scherer in drugi 2006 v Scherer in Palazzo 2011). 

 

Multinacionalne korporacije so v položaju, da se učinkovito izognejo lokalni sodni oblasti z 

izigravanjem enega pravnega sistema proti drugemu, z izkoriščanjem prednosti lokalnih 

sistemov, bolezensko prilagojenih za učinkovito ureditev podjetij, in s premikanjem 

proizvodnih lokacij in usmerjanjem finančnih naložb v kraje, kjer so lokalni zakoni njim 

najbolj gostoljubni (Shamir 2004 v Scherer in Palazzo 2011). Po drugi strani pa lahko 

nacionalne vlade poskušajo privabiti ali zadržati podjetja, ki jim ponujajo subvencije, davčne 
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olajšave, infrastrukturne naložbe in zmanjšanje predpisov. Ta nastajajoča konkurenca lokacij 

in sodnih oblasti lahko vodi celo do »začaranega kroga« v socialnih in okoljskih pogojih 

globalnega upravljanja (Avi-Yonah 2000; Roach 2005; Scherer in Smid 2000 v Scherer in 

Palazzo 2011). 

 

Ko sodelujejo v pobudah upravljanja, se korporacije vključujejo v proces političnega 

posvetovanja, katerega cilj je določiti in ponastaviti standarde globalnega poslovnega vedenja. 

V nasprotju z menedžmentom deležnikov, ki se ukvarja z idejo internacializacije zahtev, 

vrednot in interesov tistih akterjev, ki vplivajo na ali se jih tiče korporativno odločanje (Strand 

1983 v Scherer in Palazzo 2011), politično DOP lahko razumemo kot gibanje korporacij v 

politično sfero, da bi se odzvali na okoljske in družbene izzive, kot so človekove pravice, 

globalno segrevanje ali krčenje gozdov (Scherer in Palazzo 2007 v Scherer in Palazzo 2011). 

 

Politične rešitve za družbene izzive niso več omejene na politični sistem, ampak so postale 

vgrajene v decentralizirane postopke, ki vključujejo nedržavne akterje, kot so nevladne 

organizacije in korporacije. Sedanja finančna kriza daje dodatno motivacijo za mednarodno 

sodelovanje in zasebno-globalno poslovno ureditev (Scherer in Palazzo 2011). 

 

Podjetja in nevladne organizacije se med seboj močno želijo motivirati, saj je vlada na sredini 

med njimi. Podjetja menijo, da bi morala vlada sprejeti vlogo posrednika, spodbujati dobre 

prakse in podjetja, da zagotavljajo rešitve za potrebe družbe. Vlade menijo, da je treba 

sodelovati s civilno družbo in oblikovati ustrezen okvir za doseganje sprememb prek tržnih 

sil. Pozornost nevladnih organizacij v poslovni praksi se je povečala v globalni nadzor in 

odgovornost korporativnega vedenja. Vendar pa obstajajo razprave o legitimnosti nevladnih 

organizacij kot predstavnicami civilne družbe in o njihovi lastni odgovornosti do družbe 

(Albareda in drugi 2008). 

 

Vrsta težav v svetu je povezana z izključevanjem potencialnih udeležencev s prostega trga. 

Svet ni razrešil problema hude revščine, zaradi katere trpi polovica človeštva. Zdravstvena 

nega je zunaj dosega večine svetovnega prebivalstva. Najbogatejša država z najbolj prostim 

trgom ne uspe zagotoviti zdravstvene nege šestini svojega prebivalstva. S širšo opredelitvijo 

»podjetnika« lahko korenito spremenimo sloves kapitalizma in razrešimo številne socialne in 

ekonomske težave v okviru prostega trga. Zamislimo si podjetnika, ki bi imel dva vira 

motivacije namesto enega samega (kot je maksimiranje dobička), sicer medsebojno 
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izključujoča, a enako privlačna – a) maksimirati dobiček in b) delati v dobro posameznikov in 

sveta (Yunus 2009). 

 

Podjetja stojijo kot spomeniki našim uspehom pri ustvarjanju družbenih struktur, toda 

prepoznati moramo, da podjetja niso niti ljudje niti stroji. Podjetja so živa. So kompleksni 

prilagoditveni sistemi, ki lahko zaživijo življenje po svoje. Zato jih moramo nadzirati ali pa 

bodo podjetja in njihove tehnologije nadzirala nas (McIntosh 2003). 

 

 

6  VEČDELEŽNIŠKI PRISTOPI K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI PODJETIJ 

 

6.1 Deležniško upravljanje in povezovanje v mreže 

 

Zelo malo ljudi dela in dosega rezultate neodvisno od drugih – nekaj velikih umetnikov, nekaj 

velikih znanstvenikov, nekaj velikih športnikov. Večina dela z drugimi ljudmi in je učinkovita 

samo v sodelovanju z drugimi. To velja tako za zaposlene v organizaciji kot za zakonsko 

neodvisne osebe. Vodenje samega sebe torej narekuje prevzem odgovornosti za odnose z 

drugimi (Drucker 2001). 

 

Osnovni vzorec organiziranja vseh živih sistemov je omrežje. Omrežja so temeljni gradniki 

živih sistemov, vključno z ekosistemi in socialnimi sistemi. Vsako omrežje je »ugnezdeno« v 

kompleksno mrežo odnosov. V okviru mreže ukrepi na eni strani sistema lahko krožijo 

naokoli in vplivajo na druge odnose, dokler se sčasoma ne vrnejo k prvotnemu viru, s 

povečano povratno informacijo. Povratne zanke so mehanizmi v omrežjih, ki omogočajo 

samoregulacijo in samoorganizacijo (Svendsen in Laberge 2005). 

 

Forumi so postali rešitve za sodelovanje podjetij z deležniki, da se iz defenzivne pozicije 

premaknejo k celoviti strategiji, ki vključuje priložnosti in tveganja. Forumi predstavljajo 

številne in celo različne vidike, ki lahko olajšajo prehod od neposrednega soočanja do 

zaupnega odnosa med deležniki in podjetjem (Orse in CSR Europe 2008). 

 

Roloffova (2008) opozarja, da je težko vzpostaviti demokratičen odločevalski proces v več 

državah, ki bi vključeval ljudi, ki živijo v različnih narodnostih. Omenja, da so omrežja javnih 

politik  primernejši mehanizmi upravljanja za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti ter 
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legitimnosti in vključevanja. Pri večdeležniškem sodelovanju lahko nastajajo konflikti med 

njegovimi udeleženci. Težava je, da imajo politiki, birokrati ter menedžerji podjetij in civilnih 

organizacij redko enake interese v zvezi z določenim problemom. Naloge mrež so reševanje 

teh konfliktov in problemov na ravni družbe. Večdeležniške mreže so lahko organizirane tudi 

na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Na slednji so organizirane kot forumi, ki rešujejo 

probleme v skupnosti. Večina večdeležniških mrež je tripartitnih, kar pomeni, da so vanjo na 

določeni stopnji mreženja vključeni predstavniki gospodarstva, civilne družbe in države 

(Roloff 2008).  

 

Rasche (2012) predstavlja večdeležniške pobude v kontekstu DOP in med drugim ugotavlja, 

da so večdeležniške pobude sestavljene iz več lokalnih mrež, ki so povezane v širšo globalno 

mrežo. Avtor trdi, da tesnejša združenja (v lokalnih omrežjih) in širša združenja (med 

lokalnimi omrežji) sobivajo. Ta način organiziranja jim omogoča soočanje s tremi izzivi: 

stabilnostjo, prilagodljivostjo in legitimnostjo vodenja. Na podlagi teh izzivov avtor definira 

številne težave, ki so povezane z vlogo večdeležniških pobud in mednarodnim vodenjem.  

 

V večdeležniških mrežah se povežejo akterji iz civilne družbe, gospodarstva in vladnih 

institucij z namenom, da najdejo skupne rešitve za problem, ki se tiče vseh vključenih. 

Težave, ki jih takšna omrežja rešujejo, so običajno zelo zapletene in niso dovolj razumljene, 

pogosto vplivajo na ljudi prek državnih meja. V večdeležniških mrežah so informacije o 

problemih zbrane iz različnih virov, med udeleženci poteka učenje, konflikti med udeleženci 

se obravnavajo redno in zahteva se sodelovanje.  

 

Korporacije so ključni akterji v mnogih omrežjih, saj so izbrani problemi pogosto povezani s 

poslovnimi dejavnostmi. Roloffova (2008) v svojem članku konceptualizira večdeležniška 

omrežja in predlaga na problem osredotočeno deležniško definicijo. S pomočjo številnih 

študij primerov je oblikovala model življenjskega cikla, ki zajema sedem faz (Slika 6.1): 

začetek, spoznavanje, prvi in drugi dogovor, izvedbo, krepitev in institucionalizacijo (Roloff 

2008) ali izumrtje mreže. Gre za idealen model, ki ima seveda določena odstopanja pri sami 

uporabi. Premik iz ene faze v naslednjo se zgodi, ko se razprava usmeri naprej. Mreženje naj 

bi potekalo v več kot eni fazi, njeni udeleženci pa naj bi bili močno in samodejno vključeni v 

dve ali v več aktivnosti (Roloff 2008). 
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Slika 6.1: Model življenjskega cikla večdeležniških mrež  

 

Vir: Roloff (2008). 

 

6.2 Nastanek in delovanje večdeležniške mreže 

 

Večdeležniška mreža nastane, ko problem postane nujen za več različnih akterjev, ki 

verjamejo, da ga ne morejo ali naj ga ne bi reševali sami. Nujnost lahko nastane zaradi 

samega problema ali z njim povezanega konflikta. Javne razprave pomagajo določati skupino 

udeležencev večdeležniške mreže. Pogosto večdeležniške mreže nastanejo na pobudo 

uglednega akterja, kot je dobro znan politik ali pomembna organizacija. V slednjem primeru 

akter, ki vabi, izbira relevantne udeležence mreže ‒ deležnike, ki so vabljeni na prvo srečanje, 

in odloča, kdo ne bo vabljen na srečanje. V večini večdeležniških organizacij se dogaja, da se 

sčasoma nekateri akterji zamenjajo – nekateri so razočarani in mrežo zapustijo, drugi komaj 

spoznajo, da mreža obstaja, in se ji pridružijo. Vprašanje vključitve in izključitve je ključnega 

pomena. Nastopijo tri možne ovire za udeležbo: pomanjkanje znanja, jezikovne težave v 

mednarodnih mrežah in težave, povezane s prisotnostjo potrebnih sredstev, kot so čas, 
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energija, sredstva za potovanja ipd. Ni vsaka oseba neposredno primerna za razpravo v mreži 

ali ima moralne pravice biti udeležena v njej. Prav tako je glede na naravo problema treba 

omejiti število udeležencev mreže ter določiti kulturo delovanja med udeleženci. V večini 

primerov manjša skupina strokovnjakov ne bo predstavljala samo njihove organizacije, ampak 

tudi večje deležniške skupine. Včasih je v mreži proces razprave izjemno težak in časovno 

potraten (Roloff 2008). 

 

V fazi spoznavanja se začnejo kot skupen fenomen v mreži pojavljati različni konfliktni 

pogledi in nasprotniki. Treba se je soočiti z upravljanjem konfliktov. Udeleženci mreže se 

srečujejo, se učijo drug od drugega ‒ od njihovih pogledov na situacijo, izmenjujejo mnenja 

in informacije, povezane s problemom, ter se učijo, kako medsebojno učinkovito 

komunicirati. Vzpostavitev skupnega jezika razprave je pomemben korak v tem procesu. 

Sodelujoči morajo imeti pomembne skupne značilnosti in se tudi razlikovati, če želijo doseči 

pomembna (ne)strinjanja (Torgerson 2003 v Roloff  2008) v razpravi.   

 

Udeleženci razumejo kompleksnost problema in se učijo soodvisnosti, ki pred tem niso bile 

razvidne. Skozi razprave se oblikuje skupno mnenje, udeleženci pa se naučijo tudi spoštovati 

drug drugega. Vsi udeleženci morajo biti iskreno vključeni v proces. Če so med njimi 

marginalni (Savage in drugi 1991 v Roloff 2008) ali odvisni (Mitchell in drugi 1997 v Roloff 

2008) udeleženci, jih je treba spremljati. Če bo udeleženec v večdeležniški mreži v interakciji 

zavzel vlogo »nepodpornika« ali »nevarnega«, bo komuniciranje prekinjeno zaradi 

ustvarjenega nezaupanja, ki bi ga povzročili shematični odzivi. Pošteno komuniciranje in 

graditev zaupanja sta nujna predpogoja za sodelovanje med udeleženci. Faza spoznavanja 

ustvarja boljše razumevanje kompleksnosti problema in motivacijo ter poznavanje pozicije 

drugih udeležencev (Roloff 2008). 

 

DOP je odvisna od intelektualnega sodelovanja, to pa temelji na zunanjih omrežjih odnosov, 

torej se morajo voditelji v obeh vlogah dobro izkazati. Delo prek notranjih mnenjskih 

voditeljev uspešno razprši DOP v organizaciji. Da bi organizacije postale bolj družbeno 

odgovorne, morajo voditelji razumeti, kako DOP opredelijo zunanji deležniki, in motivirati 

notranje mnenjske voditelje, da se vključijo v DOP, saj je to v interesu njihove organizacije 

kot korak v smeri vključevanja DOP v celotno organizacijo. Prisotnost mreženja je bistvena 

za te naloge in vodenje na splošno (Jacobson  in drugi 2014). 
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Kotler in Lee (2005) ugotavljata, da se glavne odločitve za vključevanje in izvajanje družbeno 

odgovornih poslovnih praks usmerjajo na proces previdne izbire družbenega vprašanja, ki ga 

bo iniciativa podprla, na razvoj integriranih, strateških načrtov za izvedbo in postavitev ter 

sledenje merljivim ciljem, poročanje. Najpomembneje je, da so najprej definirane potrebe 

podjetja. Odprto vprašanje, ki se ga pobuda loteva, mora biti izbrano kot dovolj obsežno, 

skladno s poslanstvom  in vrednotami podjetja in takšno, o katerem so zaskrbljene ključne 

javnosti. Dejanska aktivnost pobude (poslovna praksa, ki naj bo prilagojena ali spremenjena) 

je nato izbrana na osnovi možnosti za dosego poslovnih ciljev in prispevka k družbenim 

problemom (Kotler in Lee 2005).  

 

V fazi prvega dogovora se definira problem. Interesi in mnenja udeležencev naj bi bili 

predstavljeni iskreno in pošteno, prav tako naj bi bili tudi zastopani v procesu razprave. V tej 

fazi je upravljanje konfliktov prioriteta, saj se usklajujejo mnenja in branijo pozicije 

udeležencev, lahko pa se pojavijo tudi novi vključeni udeleženci. V tej fazi se pogosto 

pojavijo spoznanja, kot je to, »da se strinjamo o tem, da se ne strinjamo«. Doseganje 

celovitega razumevanja statusa quo v odnosih med udeleženci je pomemben korak zanje v 

procesu spreminjanja situacije (Roloff 2008). 

 

Raznolikost ustvarja množico izbir in ustvarjalne odgovore za motnje, ki porušijo ravnotežje 

sistema. V tem smislu raznolikost povečuje splošno odpornost in zmogljivost sistema. Korist 

raznolikosti je odvisna od moči povezave ali povratne zanke med različnimi deli sistema. Če 

so te povezave šibke ali neobstoječe, informacije ne morejo potovati skozi celotno omrežje, 

da bi aktivirale potencial celotnega omrežja, ki naj bi se odzvalo na najboljši mogoči način na 

reševanje problema, pridobitev priložnosti ali se prilagajalo na spreminjajočo se realnost 

(Svendsen in Laberge 2005).  

 

V fazi drugega dogovora se primerjajo različne rešitve, ki so na voljo, izbere se tudi ena ali 

več rešitev za izvedbo. Odločitev o tem, katera rešitev bo izbrana, je zelo povezana z 

vprašanjem, kdo bo prispeval kaj v procesu izvedbe. Izbor rešitve naj ne bi slonel na predlogu 

npr. neodvisnega strokovnjaka, ampak na tem, kar je najlažje in najmanj zahtevno narediti. 

Prezahtevne rešitve bi pomenile, da bi se izločilo tiste udeležence, ki naj bi precej prispevali k 

rešitvi, kar so običajno podjetja s svojimi finančnimi in organizacijskimi sredstvi. Uspešna 

večdeležniška mreža bo pregledala definicijo problema, predlagano rešitev in korake za 

izvedbo ter sčasoma izboljšala svoje delovanje (Roloff 2008).  
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V fazi izvedbe se začne pojavljati odhod razočaranih in nezadovoljnih udeležencev, saj 

odidejo, še preden so primorani vložiti čas in znanje v fazo izvedbe. V tej fazi mreža preide iz 

komunikacije v sodelovanje in akcijo. Predlagana rešitev se razdeli v aktivnosti in ustvari se 

sporazum med deležniki glede delitve dela. Sedaj mora vsak udeleženec spoštovati dane 

obljube in prispevati za dogovorjen namen. Izvedbeni problemi se lahko pojavijo in 

premaknejo koordinacijo med akterji. Celotna mreža je v testiranju in ni presenečenje, da 

mnoge mreže ravno na tej stopnji razpadejo. Večine problemov mreže ne morejo rešiti takoj, 

v enem samem izvedbenem koraku. Pomembno je funkcionalno sodelovanje, četudi problemi 

niso rešeni. Če izbrane aktivnosti ne zagotavljajo rešitve problema, lahko skupen pristop, 

analiza kolektivnega problema in medsebojno dogovorjen načrt sanacije vodi h krepitvi vezi 

med deležniki, ki so zdaj prepričani, da je vsak polno zavezan k rešitvi. V tej fazi uspeh in 

neuspeh prispevata k zaupanju in motivaciji, vsaj dokler je sodelovanje zanesljivo (Roloff 

2008). 

 

V človeških omrežjih, ko so člani sistema izolirani drug od drugega in ko je pretok informacij 

omejen, nezaupanje in obrambni odgovori zmanjšujejo zmogljivost sistema za učinkovit 

odziv na nastajajoča vprašanja. Ta značilnost mreže krepi pomen povezav med deležniki in 

odnosi, ki temeljijo na zaupanju in medsebojnem razumevanju (Svendsen in Laberge 2005). 

 

Večdeležniške skupine, kot so AIP, Global Compact in GRI, imajo za seboj že obsežno 

zgodovino razprav, sporazumov, revizij, še več razprav, novih sporazumov itd. V procesu 

nadaljevanja razprav so v prednosti analize problema in rešitve. V povezavi s spremembo 

definicije problema se sčasoma pojavljajo tudi menjave članov mreže, saj novi člani 

prispevajo svoje poglede na problem. Zato lahko nova analiza problema zahteva vključitev 

novih akterjev. Spremembe v večdeležniški mreži bodo odsevale materialne spremembe 

problema (Roloff 2008). 

 

Štiri osrednje vodstvene aktivnosti lahko oblikujejo združevanje v skupine hkrati z 

ohranjanjem raznolikosti (Saz-Carranza 2007 v Murillo in Lozano 2009): aktiviranje, 

sprostitev, oblikovanje in zmogljivost. Pri akademski vlogi partnerja v mreži so te štiri 

dejavnosti pomenile dajanje prednosti ciljem spodbujanja DOP v MSP kot strateški 

prednostni nalogi za agente; razvoj prostora za dialog, ki lahko služi za vse organizacije; 
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ustvarjanje področij sodelovanja, ki so določena z odprtim dnevnim redom; omogočanje 

kopičenja znanja tako z osebnega kot z institucionalnega vidika. 

 

V fazi krepitve so izkušnje sodelovanja med udeleženci oblikovale precejšnje zaupanje med 

preostalimi akterji. Mogoča je prva evalvacija opravljenega dela. So vsi relevantni deležniki 

zastopani? Je bil posvetovalni proces legitimen, razumen, odziven in pošten? So bile vse 

pomembne informacije vključene ali je treba spoznati še kaj o problemu? So deležniki 

zadovoljni z rezultati procesa? Abelson in drugi (2003 v Roloff 2008) svetuje evalvacijo 

procesa razprave na podlagi kriterijev, kot so zastopanje, postopek, informacije in rezultati. 

 

Pogosto mnoge aktivnosti postanejo institucionalizirane, lahko nastanejo nove organizacije. 

Ustanovitev ima zapisana pravila delovanja in razpravljanja ter razdelitev dela in prispevkov 

med deležniki. Pravila, ki so bila prej neformalna, zdaj postanejo zavezujoča za udeležence in 

so določena za formalna pravila sodelovanja. Čeprav so na tej točki že oblikovane institucije, 

ima celoten proces v fazi krepitve še vedno značilnosti eksperimenta. Pravila in organizacijski 

obrazci so testirani in popravljeni v nadaljnjem  procesu  razprave, udeleženci se zavedajo 

svojega vpliva na napredek mreže (Roloff 2008). 

 

Pogosto se novi deležniki vključijo v delovanje mreže, ko dokažejo svoje sposobnosti in ko so 

vzpostavljena nekatera pregledna pravila mreže za udeležence. Novi člani pridobijo koristi z 

učnim procesom od veteranskih članov, saj zdaj vlagajo v testirane rešitve, namesto da bi se 

ukvarjali z napakami ali obsežnimi presojami. Celo nečlani mreže, npr. druga podjetja, lahko 

pridobijo od delovanja takšne mreže. Mnoge večdeležniške mreže se soočajo s težavo, kako 

zaščititi lastništvo v mreži razvitih rešitev za vključene deležnike. Nekatere mreže zato v fazi 

krepitve uvajajo neke vrste članarino v mreži. V vsakem primeru pa koristi od aktivnosti 

mreže postanejo do določene mere javno dobro (Roloff 2008). 

 

Ko gre za delo, ki vključuje posredniške organizacije za spodbujanje DOP v srednje velikih in 

malih podjetjih, po Habermasu idealni pogoji za dialog nikoli ne morejo biti popolnoma 

prisotni. Akademiki in zasebni praktiki morajo zato večino svoje pozornosti usmeriti v sam 

proces dialoga. Osnoven je vključujoč dialog, v katerem se poskuša doseči sporazum, ne pa 

izključitve manjšine, saj lahko udeleženci kadarkoli odstopijo od pogajalske mize (Murillo in 

Lozano 2009). Večdeležniške mreže imajo to težavo, da porabljajo čas in so pogosto 

nestabilne. Čeprav poskušajo najti kompleksne rešitve, ki jih druge institucije ne morejo rešiti 
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hitro, v mnogih primerih niso zmožne ustvariti trajnih in celovitih rešitev. V svojem 

življenjskem ciklu večdeležniške mreže nihajo med razpravo in akcijskimi koraki (Roloff 

2008). 

 

V fazi institucionalizacije ali odmrtja nekatere večdeležniške mreže ponavljajo fazi 

spoznavanja in dogovorov, saj se mreži priključijo novi akterji, katerih pogledi pogosto 

spremenijo skupno razumevanje problema. Drugi ponovno preučijo definicijo problema po 

evalvaciji rezultatov izvajalske faze in posledično, še preden stopijo v novo fazo izvedbe, 

prilagodijo predlagano rešitev. Nekatere mreže raje ohranjajo razpravo kot osrednji del 

svojega odločevalskega procesa, tako ohranjajo svojo strukturo večdeležniške mreže. Spet 

druge se nekako porazgubijo zaradi tega, ker razprava ne zadosti pričakovanjem deležnikov 

ali pa postane kaj drugega; npr. njihovi rezultati delovanja postanejo vključeni v zakone in 

pravila ali pa nastanejo formalne organizacije, ki sprejmejo bolj strukturirane načine 

odločanja, kot je razpravljanje (Roloff 2008). 

 

V raziskavi, ki so jo opravili Butterrfield in drugi (2013), ugotavljajo, da deležniki poročajo o 

tem, da so s sodelovanjem v zavezništvih pridobili večjo moč sinergij – skupaj imajo več 

moči, kot če bi vsak deloval samostojno. Nekaj izmed razlogov, ki preprečujejo uspešnost 

rezultatov so tudi birokracija, pomanjkanje finančne podpore, zaupanje, velikost skupine, 

zavirajoče delovanje drugih udeležencev (Butterrfield in drugi 2013). 

 

Potem ko se je zgodila aktivnost, ki je zmanjšala problem, je v številnih primerih – idealno 

obvezno – zaželena uredba oz. predpis. Odgovornost za vzpostavljanje pravil imajo družbeni 

akterji, ki imajo status quo legitimiranosti za postavljanje pravil – to so vlade. Wettstein in 

Waddock (2005 v Roloff 2008) izpostavljata: ni videti razloga, da ne bi dober korporativni 

državljan podprl obveznih standardov; korporacija, ki se je že zavezala prostovoljnim 

standardom, se nima česa bati, zlasti ne postavljanju teh standardov kot obveznih in 

potencialno doseženih z vidika enakih pogojev. S tega vidika se vprašanje, ali so zakoni in 

mednarodna pravila dolgoročen rezultat večdeležniških mrež, osredotoča na potrebo po 

obveznih rešitvah in uporabnost njihovega izvrševanja v specifičnih primerih (Roloff 2008).  
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6.3 Zakaj nastajajo večdeležniške mreže? 

 

Vloga podjetništva v družbi se spreminja. Pod vplivom procesa globalizacije se pojavljajo 

težave, ki jih ni mogoče rešiti izključno na vladni ravni, saj potrebujejo pozornost tudi drugih 

družbenih akterjev (Reinicke in Deng 2000 v Roloff 2008). Zaradi istega razloga se 

korporacije soočajo s pomanjkanjem stabilnih struktur in s konflikti z državljani in 

organizacijami civilne družbe. Ker so to močni in vplivni akterji, okrivijo velike 

multinacionalne korporacije za nekatere povzročene globalne probleme in od njih pričakujejo, 

da jih bodo pomagale rešiti. Ko so tako soočena s temi pričakovanji in težavami zaradi 

pomanjkanja zanesljivih struktur, se nekatera multinacionalna podjetja pridružijo 

večdeležniškim mrežam, ki naslavljajo družbene probleme na nebirokratski način. Kot 

prizorišče za razprave in akcijo imajo večdeležniške mreže dva namena. Najprej so to 

strukture, v katerih se zbirajo znanja o zahtevnih problemih in se pojavlja veliko število 

mnenj. Po drugi strani pa zagotavljajo proces za soočanje s konflikti in ustvarjanje 

sodelovanja med akterji z različnimi ozadji (Roloff 2008). 

 

Medorganizacijsko sodelovanje nastane, ko se skupina avtonomnih deležnikov vključi v 

interaktiven proces za reševanje problema. Ob tem uporabljajo skupna pravila, norme in 

strukture, da lahko delujejo ali se odločajo o delovanju v zvezi z zadevami izbranega 

problema (Wood in Gray 1991 v Butterrfield in drugi 2013). Ista avtorja tudi ugotavljata, da 

so pomembna tri ključna vprašanja za razumevanje kolektivnih zavezništev: a) predpogoji, ki 

omogočajo možno sodelovanje in motivirajo deležnike k sodelovanju; b) proces, skozi 

katerega se sodelovanje pojavlja; c) rezultati sodelovanja. Predpogoji za sodelovanje so 

dejavniki, ki olajšajo, motivirajo ali drugače omogočajo zavezniško sodelovanje. Za proces je 

pomembno imeti prave partnerje, soodvisnost partnerjev, naključje vrednosti, usposobljenega 

povezovalca, pozitivna prepričanja glede pričakovanih rezultatov in kako se odloča, 

vedenjsko učenje, velikost in sestavo sodelovanja, tip in dolžino interakcijo, usklajenost z 

okoljem. Mnogi našteti dejavniki prispevajo k rezultatom sodelovanja, kot so trajnost 

povezav, skupno razumevanje, dolgotrajnost povezovanja članov, usklajenost z 

institucionalnim okoljem in strukturo. Uspešni rezultati so izboljšanje finančnih donosov, 

rešitve problemov, učenje od partnerjev, porazdelitev tveganj, večja stopnja kolektivnega 

razumevanja, večja učinkovitost in organizacijsko preživetje (Butterrfield in drugi 2013). 

 



48 
 

Medtem ko monolog posreduje ali predstavlja že pripravljena sporočila, dialog omogoča 

različnost konstruktov in ustvarja pomene (Baxter 2006 v Golob in Podnar 2014). 

Večdeležniške mreže so analizirali politični znanstveniki v povezavi z njihovim prispevkom k 

razpravam o demokraciji (npr. Reinicke 1998, Hajer in Wagenaar 2003 v Roloff 2008), 

vendar vplivov, ki jih ima njihova udeležba za podjetja, še niso v celoti raziskali. 

Utilitaristična deležniška teorija v tem kontekstu kaže, da se podjetja v multideležniškem 

dialogu ne morejo postaviti v središče pozornosti. Takšne mreže se usmerjajo na skupen 

problem vseh akterjev. V tem kontekstu so deležniki definirani kot skupine ali posamezniki, 

ki lahko vplivajo na rešitev problema, ki ga naslavlja mreža, ali pa ta problem vpliva nanje 

(Roloff 2005 v Roloff 2008). Sodelujoče organizacije, kot so podjetja, nevladne organizacije, 

vladna telesa ipd., morajo biti pripravljene sklepati kompromise z drugimi deležniki. V tem 

primeru upravljanje deležnikov ni analitično orodje za preprečitev tveganj, ampak pomeni 

obvezo za odprto komunikacijo, pošteno interakcijo in prispevek k rešitvi. Podjetje mora 

podati svojo zavezo na vseh dotičnih organizacijskih ravneh in predstavniki podjetja morajo 

imeti na srečanjih mreže določena pooblastila, da lahko podajo obljube v imenu organizacije. 

Deležniško upravljanje v mreži zahteva, da so odločevalci v podjetjih pripravljeni sprejeti 

strategije podjetja in postopke v povezavi s potrebami drugih deležnikov. Takšne oblike 

deležniškega upravljanja ni mogoče izvajati samo v oddelku za odnose z javnostmi, ampak 

morajo biti vsi oddelki, ki so podvrženi vplivu ali lahko vplivajo na rešitve mreže, vključeni v 

sam proces (Roloff 2008). Skozi sodelovanje v mrežah in dialog se podjetja učijo, katera 

vprašanja so pomembna, kako k njim pritegniti pomene in kako jih uspešno vključiti v 

strategijo DOP (Golob in Podnar 2014). 

 

Za učinkovito in uspešno delovanje vlagatelji v družbeno odgovorne naložbe (SRI) oblikujejo 

koalicije, s katerimi se lotevajo posameznih vprašanj izbrane industrije in za promocijo 

sprememb (Lydenberg 2004). Večdeležniške mreže zahtevajo celovit in interaktiven pristop k 

deležniškemu upravljanju. Čeprav udeležba zahteva vložen čas in se pričakujejo določena 

vlaganja, se sodelovanje v večdeležniških mrežah splača ‒ kadar je problem, ki se ga 

naslavlja, pomemben, nujen in kompleksen. V idealnem primeru sodelujoča podjetja 

postanejo vzorniki drugim in pridobijo pozitiven ugled v povezavi s svojimi sposobnostmi 

odzivati se na nove izzive in proaktivno modo ter svojo pripravljenost za prevzemanje 

odgovornosti (Roloff 2008). 
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Calton in Payne (2003) govorita o paradoksu soodvisnih odnosov, ki je središče skrbi podjetij 

in družbenih odnosov. Interesi deležnikov so vedno deljeni, med njimi nastajajo konflikti, 

pogosto nastaja paradoks med interesi posameznega deležnika in mrežami drugih. Mreže 

deležnikov definirata kot interaktivno polje razprav, ki jih izvajajo tisti, ki so jim skupni 

neurejeni problemi (kompleksni, neodvisni, nujni) in ki si želijo ali pa potrebujejo, da se o 

tem govori. Pomembno je ustvarjanje smisla iz paradoksov. Pomembna je zmožnost 

ustvarjanja mrež z notranjim dialogom, čeprav dialog ne koristi vsakemu v vsakem kontekstu. 

Poudarjata pomen aktivizma deležnikov in njihovega dialoga ter komunikacije, kar strneta v 

poved »ustvarjam, ko govorim«.  

 

Različnost (kot raznolikost pogledov in perspektiv deležnikov) ustvarja tudi mnogoterost izbir 

in razlik v odgovorih, ki pa lahko privedejo do konfliktov. Gledano s sistemskega vidika, je 

konstruktiven konflikt kot napetost med razlikami nujen, da se lahko sistem razvija, saj so za 

premostitev takšnih razlik nujne inovacije in ustvarjalnost (Svendsen in Laberge 2005). 

Večdeležniške mreže so oblikovane kot inovativne rešitve za izzive ekonomske globalizacije 

in kot dodatna pot za demokratično participacijo. Poimenujejo jih tudi omrežja javnih politik. 

Primeri takšnih mrež so Organizacija Združenih narodov Global Compact (UNGC), Global 

Reporting Initiative (GRI), Apparel Industry Partnership (AIP), Svetovna komisija Dams 

(World Commisson of Dams) … Običajno večdeležniške mreže nastanejo, ko je rezultat težav 

že odprt konflikt med dotičnimi akterji ali ko se pričakuje prihodnji spopad med njimi. 

Roloffova (2008) opozarja na t. i. organizacijske vrzeli, ki nastanejo, ko vlade ne razpolagajo 

z dovolj informacijami, da bi rešile aktualne izzive, in ki presegajo njihov geografski doseg. 

En način za reševanje takšnih težav je, da se na pomoč obrnejo k supranacionalnim 

organizacijam, kot so Združeni narodi, Evropska unija ali Svetovna banka. Težava teh 

supranacionalnih organizacij je, da jim primanjkuje stika z ljudmi, ki se jih težave tičejo, zato 

imajo v svojih strukturah participatorne vrzeli. Problemov se tudi ne lotevajo od spodaj 

navzgor. Zato so mreže javnih politik primernejši mehanizmi upravljanja za zagotavljanje 

učinkovitosti in legitimnosti ter vključevanja.  

 

Vključevanje različnih deležnikov omogoča povezovanje informacij iz različnih virov v zvezi 

s problemom, kar pripomore k učenju o kompleksnih in učinkovitih metodah soočanja s 

problemi v širšem obsegu. Vsekakor pa učinkovitost večdeležniških mrež lahko zmanjšujejo 

konflikti med njihovimi udeleženci, saj imajo politiki, birokrati, menedžerji podjetij in 

aktivisti civilne družbe redko enake interese v zvezi z dotičnim problemom. Največji izziv teh 
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mrež je reševanje konfliktov med udeleženci mreže in reševanje kompleksnih problemov, ki 

se jih udeleženci v mreži lotevajo (Roloff 2008). Mreža IRENE v Evropi združuje 

strokovnjake, akademike, svetovalce in socialne partnerje s področja procesa 

prestrukturiranja. V preteklih letih so znotraj mreže preučili več kot 200 primerov na 

državnih, panožnih in področnih ravneh ter na ravni podjetij; organizirali so različne 

delavnice in srečanja s socialnimi partnerji, oblikovalci politike in strokovnjaki z različnih 

področij v večini od 27 držav članic Evropske unije. IRENE je izobraževalna mreža, ki z 

zbranimi izkušnjami prispeva k oblikovanju stališč o tem, kako izvesti prestrukturiranje na 

družbeno odgovoren način (Astrees 2011). 

 

 

6.4 Pomen dialoga za nastanek nacionalnih akcijskih načrtov na področju 

družbene odgovornosti 

 

Za nacionalne in lokalne oblasti je potrebno sodelovanje z lokalnimi partnerstvi ali mrežami 

in člani teh mrež. Pri tem naj uporabljajo najboljše prakse poslovnežev in občin, da bi utrli pot 

kot ambasadorji in zastopniki sprememb pri pospeševanju vključevanja DOP in trajnostnega 

razvoja v podjetja (Nielsen in Thomsen 2010). 

 

Burchell in Cook (2006) predstavljata okvir za dialog na temo družbene odgovornosti 

podjetij. Predstavljata načine posvetovanja, kanale vplivanja nevladnih organizacij, 

sodelovanje v različnih oblikah dialoga, pa tudi percepcijo podjetij o deležniških odnosih ter 

pričakovanja delničarjev, zmanjševanje poslovnih tveganj in zaupanje ter odziv podjetij nanj. 

Ugotavljata, da je DOP ključnega pomena za povečanje ugleda podjetja, a ne nujno tudi 

zaupanja javnosti v podjetja. Opozarjata, da je dialog več kot posredovanje informacij, je 

dvostransko komuniciranje, ter da mora dialog ustvarjati koristi in možnosti ter da so tudi v 

procesu dialoga zaznane negotovosti glede njegovega vpliva in koristi. 

 

Okvir za komuniciranje družbene odgovornosti podjetij se začne z identifikacijo in 

pričakovanji  potrošnikov in pričakovanj drugih deležnikov o DOP. Ko je politika DOP 

postavljena, se mora vodstvo odločiti, zakaj, kaj, kako intenzivno in s kom bo podjetje  

komuniciralo glede dejavnosti DOP ter kako bo v to vključevalo pomembne deležnike.  Poleg 

tega mora biti sprejeta odločitev o uporabi ustreznih komunikacijskih orodij in medijev. Ko je 

sporočilo dostavljeno, je treba spremljati komunikacijski odziv deležnikov. Osnovno delo 
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komunikologov pri obravnavanju DOP je komuniciranje resnice in da ne podajo preveč 

obljub ter da jih ne uresničijo premalo. Ko podjetje ali blagovna znamka resnično opravlja 

DOP in ko je vodenje DOP trdno povezano z organizacijo, potem je tudi čas za komunikacijo 

dejavnosti DOP, da bi pridobili dovoljenje za delovanje in gradili konkurenčno prednost 

(Podnar 2008). 

 

Odločitve o izvajanju strategij dialoškega komuniciranja v kontekstu družbene odgovornosti 

podjetij so zapletene in zahtevajo kompromise glede komunikacijskih potreb in prednostnih 

nalog, ki se razlikujejo glede na skupine deležnikov (Golob in Podnar 2014). Različne 

skupine deležnikov imajo  različne vloge v podjetju in jih lahko razvrstimo glede na njihov 

pomen za podjetje. Vsi deležniki niso enako pomembni za uspeh podjetja, zato ni potrebe, da 

bi organizacije obravnavale vse svoje deležnike enako. Treba je razmisliti o odnosih in 

komunikaciji s pomembnimi deležniki ter temu primerno dodeliti komunikacijska sredstva 

podjetja (Podnar in Jančič 2006). 

 

Komunikacijska strategija podjetja je funkcionalna za osredotočanje na razvoj načrtovanih 

komunikacij v skladu s poslanstvom in vizijo podjetja ter za izpolnjevanje podjetniških ciljev, 

določenih v strateški politiki podjetja (Steyn 2003; Argenti 2007 v Siano in drugi 2013). 

Korporativna komunikacijska strategija je torej rezultat strateškega načina razmišljanja in 

procesa odločanja, ki vključuje različne stranke (menedžer komuniciranja, izvršni direktor 

(CEO) in izvršni direktorji drugih funkcionalnih območij v organizacijah), da delajo skupaj in 

oblikujejo ter izpeljejo te strateške odločitve (Steyn 2003; Cornelissen 2008 v Siano in drugi 

2013). Komunikacijska strategija je derivat poslovne strategije in je usklajena s temeljnimi 

vrednotami (tj. korporacijsko kulturo), ki so skupne članom organizacije. Po eni strani je treba 

strateške odločitve prevesti v posebne komunikacijske strategije za različne skupine 

deležnikov. Po drugi strani pa bi korporativna strategija morala upoštevati vprašanja 

deležnikov in ugleda, ki jih sporočajo komunikacijske funkcije/oddelki obveščanja 

(Cornelissen 2008 v Siano in drugi 2013). 

 

Podjetja lahko uporabljajo letno poročilo kot marketinško ali komunikacijsko orodje za 

prostovoljno razpravo o nefinančnih informacijah z njihovimi različnimi deležniki, vključno z 

lastniki, zaposlenimi, kupci, dobavitelji, mediji in vlado, ter za razvoj določenega imidža 

znamke organizacije (Berkey 1990; Hopwood 1996; Judd in Timms 1991; Neu, Warsame in 

Pedwell 1998; Stanton  in Stanton 2002 v Waller in Lanis 2009). Pregled poslovne literature 
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kaže, da sociopolitični kontekst, v katerem posamezna organizacija deluje, vpliva na njeno 

stopnjo razkritja DOP (Waller in Lanis 2009). Marketinške agencije z oblikovanjem 

oglaševalskih sporočil vplivajo na veliko ljudi v družbi, zato se postavlja vprašanje, koliko in 

kako marketinške agencije predstavljajo svoje dejavnosti DOP (Waller in Lanis 2009).  

 

Z interdisciplinarnim, medsebojno povezanim in celostnim razumevanjem družbenih potreb 

in s promocijo družbenih vrednot so socialne inovacije morda primernejši način za razvoj 

trajnostnih odzivov na sodobne družbene izzive kot pa rešitve, ki jih prinaša prosti trg. 

Socialne inovacije z reševanjem socialnih izzivov vidijo priložnosti, da bi družbe postale bolj 

trajnostne in povezane prek vključujočih praks, koprodukcije in osnovnih proaktivnih pobud 

(Grimm in drugi 2013). V Domelu so npr. strnili ključne dokumente v kratke in jasne 

opredelitve, ki vodijo po poti družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Za inovativnost 

so potrebni pogum, prepričanje, vizija in vztrajnost. Če podjetje želi postati inovativno, potem 

to stori s trezno odločitvijo in jo zapiše v svoje temeljne in strateške dokumente ter poskrbi za 

operativno izvajanje v obliki, ki v dani organizacijski kulturi omogoča vsem zaposlenim in 

sodelavcem vključenost in sprejetost. Vodenje podjetja temelji na sposobnostih, veščinah, 

znanju ter sprejemanju dialoga v cilju naravnanosti na najboljše rešitve, ki gradijo koristi 

(Bertoncelj 2014). 

 

Po teoriji integralne ekonomije je Domel mednarodno prodorno visokotehnološko podjetje, ki 

je svojo vizijo zgradilo na vrednotah družbeno odgovornega in inovativnega podjetništva: 

ustvarjalnost in ambicioznost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, skrb 

za partnerje in zaposlene, pripadnost. Živijo jih v svojem vsakodnevnem poslovnem 

delovanju. Izražajo se v močni povezanosti s skupnostjo, skrbi tudi za najšibkejše člane te 

skupnosti in v spoštovanju do naravne dediščine. Zaposleni in vodilni v Domelu se zavedajo 

kulturne dediščine, ki jih je sooblikovala (kot sta dediščini fužinarstva in zadružništva), in 

imajo razvito zavest o nujnosti napredovanja in razvoja. Ta zavest se odraža v razvijanju 

novega znanja, zlasti na tehnološkem področju, in v izobraževanju v povezavi z institucijami 

znanja. Raziskave in razvoj vodijo do vrhunskih inovativnih produktov, hkrati pa spodbujajo 

inovativnost vseh zaposlenih. Inovacije prispevajo tudi k večji snovni in energetski 

učinkovitosti izdelkov, kar je značilnost zelenega in krožnega gospodarstva. Solastništvo in 

soupravljanje zaposlenih pa sta ključna elementa socialnega gospodarstva, ki je v Evropski 

uniji že prepoznano kot uspešen model izhoda iz krize in ima tudi v Sloveniji dolgo tradicijo, 

danes pa ga ponovno »odkrivamo« (Rejec in drugi 2015). 
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Podjetja niso odgovorna za vse svetovne probleme, niti nimajo sredstev, da bi vse rešila. 

Vsako podjetje lahko prepozna poseben skupek družbenih problemov, za katere bi bilo 

najbolje, da jih pomaga rešiti, in od katerih lahko pridobi največjo konkurenčno prednost.  

Naslavljanje družbenih problemov z ustvarjanjem deljenih vrednosti bo vodilo k 

samonastalim trajnostnim rešitvam, ki ne bodo odvisne od zasebnih ali vladnih podpor. Ko 

dobro stoječe podjetje vloži svoja sredstva, znanja in vodstvene talente v probleme, ki jih 

razume in pri katerih je soudeleženo, lahko ima veliko večji vpliv na družbeno dobro kot pa 

katerakoli institucija ali filantropska organizacija (Porter in Kramer 2006). 

 

6.5 Krepitev socialnega kapitala s članstvom v večdeležniških mrežah 

 

Obstaja več definicij socialnega kapitala. Bourdieu (1986 v Adam in drugi 2003) definira 

socialni kapital kot »agregat dejanskih in potencialnih resursov, ki so povezani s 

posedovanjem trajnih omrežij bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega 

poznanstva in prepoznavanja, ali z drugimi besedami, s članstvom v skupini, ki vsakemu od 

članov nudi podporo kolektivno posredovanega kapitala, 'priporočilo', ki jim daje pravico do 

zaupanja v različnih pomenih besede«. Portes (1998 v Adam in drugi 2003) socialni kapital 

definira kot »zmožnost zagotoviti si koristi skozi članstvo v omrežjih in drugih družbenih 

strukturah«. Coleman (1990 v Adam in drugi 2003) trdi, da je tako kot druge oblike kapitalov 

tudi socialni kapital produktiven, tako da omogoča doseganje določenih ciljev, ki ob njegovi 

odsotnosti ne bi bili doseženi. Putnam (1993 v Adam in drugi 2003) pa pravi, da se socialni 

kapital nanaša na obliko družbenih organizacij, kot so zaupanje, norme in omrežja, ki lahko 

izboljšajo učinkovitost družbe z olajševanjem koordiniranih delovanj (Adam in drugi 2003). 

 

V Sloveniji, pa tudi v tujini, so bile narejene številne raziskave o povezavi med ugledom in 

družbeno odgovornostjo. Rezultati ene takšnih kažejo, da pomen družbene odgovornosti v 

očeh posameznikov narašča. Prav tako razkrivajo pozitivno povezavo med družbeno 

odgovornostjo in ugledom nasploh. Pri najvišje uvrščenih podjetjih izsledki niso povsem 

enoznačni, vsekakor pa kažejo na to, da so najuglednejša podjetja zaznana tudi kot 

nadpovprečno družbeno odgovorna (Golob in Kline 2010). In takšna se zavedajo pomena 

socialnega kapitala, ki ga lahko med drugim pridobijo s članstvom v mrežah, in sicer tudi na 

področju DOP.  
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Ni pa dovolj, da podjetje meri javno mnenje, izvaja raziskave med potrošniki, preverja svoj 

ugled in svoje aktivnosti, komunikacijske napore pa naknadno prilagaja rezultatom ali pa te 

»izrablja« za poudarjanje nekaterih svojih družbeno odgovornih praks; ni torej dovolj, da 

zgolj posreduje pomene. Naučiti se jih mora soustvarjati v interakciji z deležniki, s čimer 

doseže enakovreden dvosmeren komunikacijski proces, ki je zaželen pri komuniciranju o 

družbeni odgovornosti (Morsing in Schultz 2006 v Golob in Kline 2010). 

 

7  DOP IN JAVNE POLITIKE 

 

Za vlade je izziv najti način za oblikovanje in izvajanje javne politike, ki bo spodbujala 

vodenje in na partnerstvu temelječe inovacije ter iskala možnosti za povečanje koristi teh 

inovacij z zagotavljanjem njihovih sistematičnih sprejemanj in uporabe v širši poslovni 

skupnosti. V zvezi s tem grozdi DOP zagotavljajo odličen okvir za razumevanje, oblikovanje 

in operacionalizacijo javnih politik na področju DOP, vključno z mednarodnim okvirom 

konkurenčnosti, zakonske skladnosti, fiskalnih ukrepov in večsektorskih partnerstev (Zadek in 

Swift 2002 v Albareda in drugi 2008). 

 

Tržni spodrsljaji dokazujejo, da trg ne more ustvariti družbene ureditve, ker tržna interakcija 

ne more proizvesti njenih življenjskih sestavin. Kjer ni trgov, se civilnim družbam zdi, da ne 

morejo preživeti. Vendar pa velja tudi nasprotno pravilo: kjer ni civilne družbe, ne more biti 

trga (Keane 2000). 

 

Vladni politični okvir za družbeno odgovornost podjetij (DOP) so predstavili Albareda in 

drugi (2008) in ga prikazuje Tabela 7.1. Avtorji predstavljajo teme tega okvira in njihovo 

uporabo v praksi. Vladna politika DOP naj bi tako zajemala vizijo in cilje ter strategije in 

prednostne naloge. Notranja vladna struktura DOP naj bi omogočala položaj politične 

osebnosti, organizacijsko strukturo in centralizirano ali decentralizirano strukturo. 

Oodgovornosti DOP naj bi se načrtovale in izvajale na različnih ravneh vlade, tako na 

regionalni (decentralizirana vlada) kot na lokalni ravni (lokalna vlada). Po področju politike 

DOP naj bi se ta načrtovala ter izvajala doma in v tujini. Pri tem pa naj bi imele veliko vlogo 

tudi druge organizacije – tako vladne agencije kot posredniške, večdeležniške in mednarodne 

organizacije.  
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Tabela 7.1: Vladni politični okvir za družbeno odgovornost podjetij (DOP)  

Tema Uporaba  

Vladna politika DOP  Vizija 

Cilji, strategije in prednostne naloge  

Notranja vladna struktura DOP Položaj politične osebnosti 

Organizacijska struktura 

Centralizirano ali decentralizirano  

Odgovornosti DOP na različnih ravneh 

vlade 

Regionalna/decentralizirana vlada 

Lokalna vlada 

Področje politike DOP Domača v nasprotju z  mednarodno 

Vloga DOP drugih organizacij Vladne agencije 

Posredniške organizacije 

Večdeležniške organizacije  

Mednarodne organizacije  

Vir: prilagojeno iz Albareda in drugi (2004) v Albareda in drugi (2008). 

 

Vloga vlade pomeni veliko več kot spodbujanje in pospeševanje. To pomeni, da deluje kot 

posrednik med podjetji in nevladnimi organizacijami. Vlade morajo predstavljati veliko 

interesov, vključno z javnim, in bi morale imeti vodilno vlogo, predvsem v zvezi z vplivom 

različnih družbenih akterjev. Prav tako morajo ustvariti skupno ozadje. Da bi razvili »win-

win« odnose v deležniškem pristopu, morajo vlade posredovati in pospeševati dojemanje in 

pričakovanja, ki bi lahko bila sestavni del dobre strategije za spodbujanje in vodenje 

večdeležniških dialogov in partnerskih projektov (Albareda in drugi 2008). Skladno s tem 

Albareda in drugi (2007) predstavljajo več modelov za aktivnosti DOP v domeni vladnih 

institucij oz. pri ustvarjanju javnih politik: partnerski model, ki je razvit predvsem na 

Danskem, Finskem, Nizozemskem in Švedskem; podjetništvo v družbi, ki je razvito predvsem 

na Irskem in v Veliki Britaniji; model trajnostnega razvoja in državljanstva, ki je razvit 

predvsem v Avstriji, Nemčiji, Belgiji in v Luksemburgu; Agora model, ki je razvit predvsem 

v Franciji, Italiji, Španiji, Grčiji in na Portugalskem. 

 

Albareda in drugi (2004) ter Lozano in drugi (2005) so razvili relacijski model za analizo 

javnih politik DOP, da bi bolje razumeli vlogo vlade pri DOP (Slika 7.1). To orodje omogoča 

analizo pristopa vlade k DOP z dveh ključnih vidikov: splošen okvir politike in izvajanje 

politike v smislu posebnih politik in programov. V tem kontekstu zdaj vlade delujejo v novem 

relacijskem pristopu (Tabela 7.2), pri katerem morajo biti različna dojemanja vsakega 

menjalnega razmerja obravnavana za razvoj javne politike DOP, in upoštevanje teh razmerij 

omogoča celovitejši pogled na vladno politiko DOP (Albareda in drugi 2008). 



56 
 

Slika 7.1: Relacijski model za analizo javnih politik DOP 

 

Vir: Albareda, Lozano in Tamyko (2007). 

Tabela 7.2 v nadaljevanju pojasnjuje te politike. 

 

Tabela 7.2: Klasifikacija javnih politik DOP v različnih relacijskih perspektivah  

 Politika Programi  

1. DOP v vladi 
 Vodenje z 

zgledom 
 Akcijski načrt za vladne službe 

 Politike ravnovesja med delom in prostim časom/enake možnosti/ etične 

naložbe/politike protikorupcije in protigoljufivosti 

 Akreditacije za delodajalce kot primeri dobre prakse  

Interno Oblikovanje 

internih oddelkov 
 Ustvarjanje centrov znanja 

 Ustanovitev organizacij za nadzor in sisteme spremljanja  

 Koordinacija 

vladnih teles 
 Minister za DOP, pristojen za usklajevanje dejavnosti  

 Medvladni programi DOP 

 Študije DOP o izvedljivosti za novo zakonodajo 

 Krepitev 

kapacitet 
 Sredstva za programe raziskav in inovacij 

 Finančna pomoč za podjetja, ki izvajajo programe podjetniške 

odgovornosti 

 Objava smernic in gradivo o dobrih praksah DOP 

 Javni izdatki  Socialna in okoljska merila v politikah dobav 

 Etično nakupovanje in zunanje izvajanje dejavnosti (ang. outsourcing) 

 Politike DOP za javne pogodbe 

 Javne kampanje  Spodbujanje pozitivnih vplivov DOP v gospodarstvu in v družbi  

 Raziskave javnega mnenja  
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 Nagrade DOP, komunikacijske akcije in vpliv medijev 

 Notranje zadeve  

 Mednarodni 

dogodki 
 Mednarodne konference o DOP  

 Dogodki Evropske komisije 

 Evropske konference o DOP  

 Prenos 

mednarodnih 

razprav v lokalni 

kontekst 

 Sporazumi med nacionalnimi in lokalnimi oblastmi 

 Seminarji o geografskih ali tematskih področjih  

 Obravnava regionalne in lokalne politike DOP 

 Mednarodni 

instrumenti in 

dogovori 

 Promocija globalnih regulativnih okvirov  

 Razvoj mednarodnih certifikacijskih sistemov  

 Oblikovanje evalvacijskih in certifikacijskih teles  

 Tuja zunanja 

politika in 

mednarodni 

oddelki 

 DOP, vključena v zunanjo politiko za mednarodne trge in mednarodni 

razvoj 

 Promocija dobre prakse družbene odgovornosti podjetij v tujini 

(človekove pravice, standardi dela, protikorupcijsko delovanje, okolje 

itd.)  

 Povezava DOP s politiko tujih naložb in mednarodnimi odnosi 

Zunanje Drugo  

 Politika Programi  

2. DOP v odnosih vlada‒gospodarstvo 
Mehke 

politike 

Krepitev zavedanja  Opredelitev in promocija vodilnih podjetij na področju odgovornosti 

podjetij 

 Promocija storitev DOP in podpora pobudam DOP v podjetjih ali v 

partnerstvih 

 Izvajanje raziskav in komunikacijskih akcij 

 Prostovoljne 

pobude (olajšave in 

promocija) 

 Promocija uporabe politik DOP, objava poročil DOP 

 Spodbujanje delitve in promocije dobre prakse 

 Promocija družbeno odgovornih naložb (SRI), okoljskih standardov, 

pravične trgovine, trajnostne potrošnje, uravnoteženosti med delom in 

prostim časom, enakih možnosti, prostovoljstva zaposlenih, pogojev 

zaposlovanja, vseživljenjskega učenja 

 Promocija podjetniških mrež 

 Promocija javno-zasebnih partnerstev ali javno-zasebnega partnerstva in 

civilne družbe 

 Krepitev 

zmogljivosti 
 Financiranje raziskovalnih in inovacijskih programov 

 Podpora poslovnoraziskovalnim programom na univerzah (instrumenti, 

dobre prakse, primerjalne študije)  

 Razvijanje smernic in zagotavljanje tehnične pomoči  

 Pobude za trajnostna poročila 

 Deležniki  Programi ocenjevanja in komuniciranja o vplivu programov DOP na 

deležnike 

 Tržni mehanizmi v prid DOP (cenovne politike, politike konkurence, 

naložbena načela)  

 Spodbujanje deležniškega dialoga  

 Mednarodno  Pobude za sprejetje mednarodnih DOP standardov  

 Promocija dobrih praks DOP na jugu (delovni standardi, človekove 

pravice, boj proti korupciji) 

 Zbliževanje in 

preglednost  
 Spodbujanje standardizacije prek modelov upravljanja DOP, s  

standardi, poročili, kazalci in sistemi nadzora 

 Promocija sistemov označevanja pravične trgovine  

 Spodbujanje standardizacije analize SRI  

 Spodbujanje vključenosti mednarodnih sporazumov DOP v kodekse 

ravnanja 

 Ocenjevanje in 

odgovornost 
 Mehanizmi odgovornosti in nadzora 

 Pobude za ekonomsko, socialno in okoljsko  poročanje (3 BTL ‒ bottom 

line reporting) 
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 Družbeno in okoljsko označevanje 

 Davčni in finančni 

sistemi 
 Davčne spodbude za DOP (ustvarjanje delovnih mest, enakost med 

spoloma, ravnovesje med delom in osebnim življenjem, okoljske 

pobude itd.)  

 Tokovi financiranja za DOP (prostovoljno delo, socialni projekti itd.) 

 Promocija SRI skozi fiskalne mehanizme  

Trde 

politike 

Zakonodaja  Preglednost o družbeno odgovornih naložbah (pokojnine in investicijski 

skladi)  

 Obveznost podjetij za izdelavo trajnostnega poročila  

 Uredbe glede javnih naročil in procesov izbora 

 Okoljska zakonodaja 

 Prilagoditev mednarodnih sporazumov nacionalnim standardom 

Posebne sektorske zadeve 

 

Mala in srednje 

velika podjetja 

(MSP) 

 Promocija in pobude za dobre prakse DOP v MSP  

 Dvig zavesti o vplivu operacij na jugu 

 Podpora MSP pri oceni učinkov (vpliva) 

 Raziskave o socialnih in okoljskih učinkih MSP  

 Promocija izmenjave dobrih praks in poslovnih modelov za DOP v 

MSP  

 Javne kampanje, usmerjene v MSP 

 Spodbujanje sodelovanja med velikimi podjetji in MSP 

 

Skupnostne akcije  Ugodne davčne spodbude za podjetja v skupnosti 

 Razširjanje dobre prakse in ustvarjanje mrež 

 

Prestrukturiranje 

podjetij 
 Delo z moderatorji za pospeševanje DOP v programih prestrukturiranja 

 Spodbujanje dobrih praks in njihovo razširjanje 

 Politika Programi  

3. DOP v odnosih vlada‒družba 
Mehke 

politike 

Krepitev 

zavedanja 
 Analiza in razširjanje dobrih praks v poslovanju z velikim vplivom na 

skupnost (ravnovesje poklicnega in zasebnega življenja, socialna 

kohezija) 

 Davčne olajšave za programe partnerstev med civilno družbo in vlado  

 Razširjanje znanja o mednarodnih sporazumih s posledicami za civilno 

družbo (človekove pravice, standardi dela) 

 Prostovoljne 

pobude (olajšave 

in promocija) 

 Kampanje za trajnostno potrošnjo, publikacije, seminarji in razširjanje 

tega 

 Pobude za etične naložbe 

 Podpora pobudam SRI 

 Podpora družbeno odgovorni potrošnji 

 Krepitev 

zmogljivosti 
 Publikacije, dogodki, tisk 

 Študije in nagrade DOP  

 Deležniki  Ustvarjanje komunikacijskih mehanizmov za pospeševanje dialoga med 

gospodarstvom in skupnostjo 

 Promocija mehanizmov transparentnosti 

 Promocija partnerstev in sodelovanje v njih 

 Mednarodno  Promocija pobud z mednarodnimi NVO  

 Sodelovanje v mednarodnih aktivnostih civilne družbe 

 Zbliževanje in 

preglednost  
 Sheme znamčenja pravične trgovine 

 Opredelitve socialnega podjetništva  

 Ocenjevanje in 

odgovornost 
 Mehanizmi odgovornosti in poročanja 

 Pobude za poročanje tripple bottom line (ekonomsko, okoljsko, socialno 

poročanje) 

 Socialno in okoljsko znamčenje 

 Davčni in finančni 

tokovi 
 Podpora partnerstvom vlade in civilne družbe za pobude DOP 

Posebne sektorske zadeve 

Trde 

politike 

Upravljanje 

družbenih 
 Izboljšanje upravljanja socialnih podjetij 

 Omogočanje SRI  
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organizacij  Okoljska in socialna merila za javna naročila za financiranje socialnih 

organizacij  

 Politika Programi  

4. DOP v odnosih vlada–gospodarstvo–družba 
Mehke 

politike 

Krepitev 

zavedanja 
 Izmenjava dobrih praks in razširjanje znanja 

 Ustanavljanje nacionalnih raziskovalnih centrov (npr. nacionalne 

kontaktne točke, Nizozemska)  

 Krepitev 

zmogljivosti 
 Večdeležniški forumi 

 Podjetniške podporne mreže 

 Izmenjava izkušenj in dobrih praks  

 Prostovoljne 

pobude (olajšave 

in promocija) 

 Okrogle mize o kodeksih ravnanja  

 Raziskovalni projekti v sodelovanju univerz z gospodarstvom 

 Proaktivna vloga pri spodbujanju inovacij, pilotnih projektov, dialoga 

 Deležniki  Potrošniki: informacije o dobavni verigi, trajnostni indeks izdelkov 

 Vlagatelji: informacije o politikah RC in pričakovanjih glede pokojnin 

 Ocenjevanje in 

odgovornost 
 Mehanizmi odgovornosti in nadzora 

 Pobude za poročanje tripple bottom line (ekonomsko, okoljsko, socialno 

poročanje) 

 Socialno in okoljsko znamčenje  

 Zbliževanje in 

preglednost  
 Standardi upravljanja  

 Kodeksi ravnanja  

 Promocija preprostih in prilagodljivih kazalnikov 

 Mednarodno  Mednarodna partnerstva  

 Mreže in zavezništva 

 Večdeležniški forumi 

Posebne sektorske zadeve 

 

Akcije skupnosti  Projekti urbane prenove  

 Izobraževalni projekti na revnih območjih 

 

Medsektorska 

partnerstva 
 Spodbujanje mrež DOP z javno-zasebno udeležbo 

 Nova socialna partnerstva in skupni okviri  

 Lokalna partnerstva med različnimi sektorji za prenovo mest 

 Vključevanje deležnikov pri razvoju smernic 

 Združevanje različnih sektorjev 

Trde 

politike 

Družbeno 

odgovorne naložbe 

(SRI) in pravična 

trgovina 

 Pokojninske sheme s socialnimi, okoljskimi merili 

 Preglednost in opredelitev SRI  

 Izbor, hranjenje in realizacija naložb z zavedanjem o DOP  

 Pravice potrošnikov 

Vir: Albareda, Lozano in Tamyko (2007). 

 

Mcwilliams in Siegel (2001) ugotavljata, da je raven DOP odvisna od velikosti, stopnje 

diverzifikacije, raziskav in razvoja, oglaševanja, prodaje vladi, dohodka potrošnikov, razmer 

na trgu dela in faz življenjskega ciklusa industrije. Steurer (2010) v Tabeli 7.3 predstavlja 

matrična orodja za teme in orodja za javne politike o DOP. Ključne teme so krepitev 

zavedanja in oblikovanje zmogljivosti za DOP, izboljšanje razkritja in preglednosti, 

spodbujanje družbeno odgovornih naložb (SRI), vodenje z zgledom, npr. pri  javnem 

naročanju, uporabi SRI, uporabi upravljavskih orodij DOP. Glavna orodja za dosego ciljev 

javnih politik DOP pa so pravna, ekonomska, informacijska, partnerska in hibridna.  
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Tabela 7.3: Teme in orodja za javne politike o DOP: matrična tipologija  

  Teme 

  1. Krepitev zavedanja in 

oblikovanje zmogljivosti 

za DOP 

2. Izboljšanje 

razkritja in 

preglednost

i 

3. Spodbujanje 

družbeno 

odgovornih 

naložb (SRI) 

4. Vodenje z zgledom, 

npr. pri 

 javnem naročanju, 

 uporabi SRI 

 uporabi 

upravljavskih 

orodij DOP 

O
ro

d
ja

 

a
) 

P
ra

v
n

a
 

o Pravni/ustavni akti, ki 

navajajo zaveze k 

družbenemu razvoju in /ali 

DOP 

o Zakonodaja 

o poročanju 

DOP 

o Zakoni o 

razkritju za 

pokojninske 

sklade 

o Zakonodaja, ki 

prepoveduje 

določene naložbe 

o Zakonodaja o 

SRI v 

pokojninskih 

skladih 

o Zakoni, ki 

omogočajo SPP/GPP 

o Zakoni o SRI in 

vladni skladi 

b
) 

E
k

o
n

o
m

sk
a

 o Subvencije/nepovratna 

sredstva/izvozni krediti, ki 

so povezani z aktivnostmi 

DOP  

o Davčne olajšave za 

dobrodelnost podjetja ali 

izplačane plače za CSO-je  

o Nagrade za 

poročila 

DOP 

o Davčne spodbude 

za varčevalce in 

investitorje 

o Subvencije  

(Posredno, večina 

pobud v tem stolpcu 

ima namen 

zagotavljati 

ekonomske  

spodbude za DOP) 

c)
 

In
fo

rm
a

ci
js

k
a

 

o Raziskovalne in 

izobraževalne aktivnosti 

(vključno s konferencami, 

seminarji, usposabljanji) 

o Informacijska sredstva 

(brošure, spletne strani, 

poročila študij) 

o Smernice in kodeksi 

ravnanja 

o Kampanje  

o Smernice za 

poročanje 

DOP 

o Informacije 

o poročanju 

DOP 

o Informacije o SRI 

(brošure in 

spletne strani) 

o Smernice in 

standardi SRI 

o Zagotavljati 

informacije o SRI, 

SPP ipd. vladnim 

agencijam (smernice, 

brošure in spletne 

strani) 

o Objava poročil o 

družbeni 

odgovornosti javnih 

organov 

d
) 

P
a

rt
n

er
s

k
a

 

o Mreže in partnerstva 

(strateška ali dobrodelna) 

o Prostovoljni/s pogajanji 

doseženi dogovori 

o Kontaktne 

točke DOP 

o Večdeležniš

ki forumi 

(npr. GRI) 

o Mreže in 

partnerstva SRI 

o Mreža javnih 

naročnikov 

e)
 

H
ib

ri
d

n
a

 

o Centri, platforme, 

kontaktne točke in 

programi za DOP 

(informacijski in 

partnerski) 

o Produktne 

ali 

podjetniške 

oznake 

(informacijs

ke in 

ekonomske) 

 o Akcijski načrti o SPP 

(GPP) 

o Akcijski načrti o DO 

in vladi (vsa orodja) 

o Večdeležniške pobude, vključno s 

(so)razvojem orodij upravljanja ali poročanja 

(EMAS, ISO 26000 in GRI) (informacijski, 

partnerski in/ali ekonomski) 

o Nagrade DOP in (imenovanja ter sramotenja) 

s črnimi listami (informacijska in ekonomska)  

o Pokojninski skladi, ki uporabljajo in 

promovirajo SRI 

o Koordinacija politik DOP, npr. z vladnimi strategijami in akcijskimi načrti 

Vir: Steurer (2010). 

 

Poslovnosistemski pristop poudarja, kako je gospodarstvo še naprej pod vplivom  nacionalnih 

institucionalnih okvirjev, v katere je vpeto, vendar kaže, da ne gre omalovaževati učinkov 
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transnacionalnega razvoja na nacionalne vzorce organizacije gospodarstva. (Brammer in drugi 

2012) 

 

8  VLADNI UKREPI ZA SPODBUJANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI ‒ 

PRIMERI NEKATERIH DRŽAV EU 

 

Razprave o družbenih in okoljskih podatkih morajo biti celovite in zanesljive, vendar je 

nemogoče, da bi sam trg in prostovoljni ukrepi danes, jutri in v prihodnosti zagotovili tovrstno 

popolnost. Da bi se to lahko zagotovilo, imajo vlade  na voljo veliko regulatornih in 

kvaziregulatornih orodij, kot je zahtevanje razkritij DOP v finančnih poročilih, zahteve po 

predstavitvi informacij DOP na borzi, spremembe računovodskih standardov z zahtevami po 

poročanju DOP, obveznost razkritja razčlenjenih ciljnih podatkov, zahteve korporacijam, da 

poslujejo z vladnimi agencijami in razkrivajo podatke DOP, zagotavljanje vladnih 

certifikacijskih programov za razkritja DOP, oblikovanje vladnih davčnih in zakonodajnih 

pobud, povezanih s preglednostjo DOP. Katerekoli mehanizme vlada izbere, cilj je vedno isti: 

zahteva po širši distribuciji celovitih podatkov (Lydenberg 2004). 

 

Vlade, predvsem v zahodni Evropi, so postale vse bolj dejavne pri spodbujanju in oblikovanju 

družbene odgovornosti podjetij. V prvem (konceptualnem) koraku se javne politike o DOP 

razlikujejo predvsem v petih vrstah instrumentov (tj. pravnih, ekonomskih, informacijskih 

orodjih, v partnerstvu in v hibridnih orodjih), ki lahko delujejo na štirih področjih delovanja 

(tj. ozaveščanje za družbeno odgovornost podjetij, preglednost, družbeno odgovorne 

investicije in vodenje z zgledom). V drugem koraku (empiričnem) ta tipologija prikazuje, 

kako države članice EU dejansko pospešujejo politike DOP. Avtorji so pregledali več kot 200 

političnih instrumentov, stanje javne politike o DOP v zahodni, osrednji in vzhodni Evropi. 

Raziskava je pokazala, da so vlade v zahodnoevropskih državah (še posebej anglosaksonske 

in skandinavske) veliko bolj aktivne pri promociji DOP kot vlade v osrednji in vzhodni 

Evropi (Steurer 2011). 

 

Študija o družbeno odgovornih investicijah v državah EU, ki jo je opravil Steurer s soavtorji 

(2008), je pokazala, da so te investicije podobno razvite kot samo področje DOP v državah 

EU. To pomeni, da so bolj razvite na severu in zahodu ter manj v osrednjem in vzhodnem 

delu Evrope. Za njihovo uresničevanje so potrebni tudi: visoka politična zaveza, zmanjševanje 

ovir, spodbujanje vključevanja deležnikov in lastništvo od spodaj navzgor. 
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8.1 Spodbude Evropske komisije na področju družbene odgovornosti 

 

Evropska komisija promovira družbeno odgovornost podjetij v EU in spodbuja podjetja, da se 

držijo mednarodnih smernic in načel (Strategija za družbeno odgovornost podjetij Evropske 

komisije 2014). Politika EU temelji na ukrepih v podporo temu pristopu. Vključuje:  

 povečanje prepoznavnosti DOP in razširjanje dobrih praks,  

 izboljšanje in sledenje ravni zaupanja v gospodarstvo, 

 izboljšanje samo- in koregulacije procesov, 

 izboljšanje povračil trga za družbeno odgovornost podjetij, 

 izboljšanje razkritja socialnih in okoljskih informacij,  

 nadaljnje vključevanje družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje 

in raziskave, 

 poudarjanje pomena nacionalnih in regionalnih politik DOP, 

 boljša uskladitev evropskih in svetovnih pristopov k družbeni odgovornosti.  

 

Komisija je določila svojo definicijo DOP kot odgovornost podjetij za njihove vplive na 

družbo. DOP mora biti vodena iz podjetja. Javni organi lahko imajo podporno vlogo prek 

pametne kombinacije prostovoljnih ukrepov, in kjer je to potrebno, z dopolnitvenimi 

uredbami. Podjetja lahko postanejo družbeno odgovorna: 

 po zakonu,  

 z vključevanjem socialnih, okoljskih, etičnih, potrošniških zadev in človekovih pravic 

v svoje poslovne strategije in postopke. 

 

Družbena odgovornost podjetij je po mnenju Evropske komisije pomembna, ker je: 

 v interesu podjetja ‒ DOP omogoča pomembne koristi podjetjem pri upravljanju 

tveganj, prihranke, dostop do kapitala, odnose s strankami, upravljanje človeških virov 

in njihovo sposobnost za inoviranje; 

 v interesu gospodarstva EU ‒ DOP naredi podjetja bolj trajnostna in inovativna, kar 

prispeva k bolj trajnostnim gospodarstvom; 

 v interesu družbe ‒ DOP ponuja nabor vrednosti, pri katerih lahko gradimo tesneje 

povezano družbo in osnoven prehod na trajnostni gospodarski sistem. 
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V praksi so se pokazale številne koristi vlaganja v DOP. Te omenja tudi Standard za družbeno 

odgovornost ISO 26000: 2010 (IRDO 2015), ki ga podjetja uporabljajo predvsem kot 

smernice za delovanje, saj ne omogoča neposrednega certificiranja. Koristi DO za podjetja so 

v tem standardu natančneje opredeljene, tudi v praksi pa so izpostavljene predvsem naslednje: 

Odločanje, vodenje, načrtovanje in poročanje: 

 spodbujanje bolj informiranega odločanja na podlagi boljšega razumevanja 

pričakovanj družbe, z DO povezanih priložnosti (vključno z boljšim obvladovanjem 

pravnih tveganj) in tveganj, če organizacija ne bi bila družbeno odgovorna, 

 izboljševanje prakse obvladovanja tveganj organizacije,  

 izboljševanje konkurenčnosti organizacije, vključno z možnostjo pridobivanja 

finančnih sredstev in statusa prednostnega partnerja, 

 izboljševanje zanesljivosti in pravičnosti poslovanja z odgovornim udejstvovanjem v 

politiki, s pošteno konkurenco in z odsotnostjo korupcije, 

 izboljševanje odnosov organizacije z njenimi deležniki ter s tem izpostavljanje 

organizacije novim pričakovanjem in stiku z vrsto različnih deležnikov, 

 pomoč pri analizi stanja organizacije in vzpostavljanju strateških pristopov ter 

zavezništev z deležniki organizacije pri njenem delovanju in pri razvoju družbene 

odgovornosti. 

Zaposlovanje: 

 povečevanje pripadnosti, vključevanja, udeležbe, inovativnosti in morale zaposlenih, 

 manj absentizma in fluktuacije pri zaposlenih, 

 izboljševanje varnosti in zdravja, tako žensk kot moških,  

 pozitivno vplivanje na sposobnost organizacije, da zaposluje, motivira in obdrži svoje 

zaposlene, 

 izobraževanje o družbeni odgovornosti, večje zavedanje o pomenu družbene 

odgovornosti med vsemi zaposlenimi v podjetju, vključno z vodstvom in lastniki. 

Inoviranje: 

 več inovativnih predlogov za izboljšanje poslovanja, delovanja (zaposlenih, kupcev, 

dobaviteljev …), 

 ustvarjanje inovacij, 

 vključevanje spoznanj dobrih praks drugih organizacij za izboljšanje dela lastne 

organizacije. 

Financiranje: 
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 varčevanje, povezano s povečano produktivnostjo in učinkovitostjo virov, manjšo 

porabo energije in vode, zmanjšanjem odpadkov in pridobivanjem dragocenih 

stranskih proizvodov,  

 pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, 

 večji nakupi strank in njihovi predlogi za izboljšave sodelovanja, 

 več dobička ob izteku leta (posredno). 

Kupci in dobavitelji: 

 povečevanje ugleda organizacije in spodbujanje večjega zaupanja javnosti v 

organizacijo in njene izdelke, storitve, 

 »podeljevanje družbenega dovoljenja« organizaciji za delovanje, 

 preprečevanje oz. zmanjševanje morebitnih sporov s potrošniki glede proizvodov in 

storitev. 

Komuniciranje: 

 večja prepoznavnost in ugled organizacije pri deležnikih (v medijih in pri splošni 

javnosti, pri kupcih in dobaviteljih, poslovnih partnerjih …), 

 več objav o organizaciji v medijih, 

 urejeno poročilo o nefinančnih vidikih delovanja organizacije. 

 

Komisija na temo DOP izvaja večdeležniški forum, v katerega je vključeno večje število 

udeležencev, predstavnikov različnih deležniških skupin. Forum ima svoj koordinacijski 

odbor, ki se sestaja pogosteje kot sam forum. Za oceno strategije družbene odgovornosti 

podjetij je Komisija začela javno posvetovanje o DOP 2011‒2014: dosežki, pomanjkljivosti 

in prihodnji izzivi v letu 2014.  

 

Večdeležniškega foruma DOP na ravni EU se udeleži več kot 450 udeležencev iz različnih 

sektorjev in deležniških skupin. Pomen foruma je spodbujanje odgovornega podjetniškega 

ravnanja pri poslovanju, v civilni družbi, pri vladah in v mednarodnih organizacijah. DOP je 

tema, ki se razteza čez več področij politike. Ima temeljno vlogo pri zagotavljanju trajnostne 

gospodarske rasti, medtem ko hkrati ublaži socialne in okoljske vplive podjetij v Evropski 

uniji in po svetu (EU Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility 2015). 

 

Evropska komisija (EK) pripravlja številne usmeritve za DOP na evropski ravni in širše. V ta 

namen je EK pripravila tudi prenovljeno strategijo na področju DOP za obdobje 2011‒2014. 

Svet in Evropski parlament sta pozvala Komisijo, naj nadalje razvije svojo politiko DOP. V 
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strategiji Evropa 2020 se je Komisija obvezala, da bo obnovila strategijo EU za spodbujanje 

družbene odgovornosti podjetij. V svojem sporočilu o industrijski politiki iz leta 2010 je 

Komisija navedla, da bo predstavila nov predlog za politiko DOP. V Aktu za enotni trg je 

navedla, da bo do konca leta 2011 sprejela novo sporočilo o DOP. Gospodarska kriza in njene 

družbene posledice so do neke mere omajale zaupanje potrošnikov in zaupanje v 

gospodarstvo. Poleg tega se je pozornost javnosti usmerila na socialno in etično ravnanje 

podjetij. Cilj Komisije je, da z obnovljenimi prizadevanji pri spodbujanju CSR srednje- in 

dolgoročno ustvari pogoje za trajnostno rast, odgovorno ravnanje podjetij in nastajanje trajnih 

delovnih mest (Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu 2011). 

 

V nadaljevanju predstavljamo, kako so se nekatere evropske države lotile priprave in izvedbe 

nacionalne strategije na področju DOP oz. državnega akcijskega načrta za DOP. Podrobneje 

predstavljamo nemško strategijo na tem področju kot enega izmed primerov, kako bi se lahko 

lotila priprave nacionalne strategije za DOP tudi država Slovenija oz. njeni pristojni organi. 

 

8.2 Primer nacionalnega akcijskega načrta DOP v Nemčiji 

 

Nemška vlada je oktobra leta 2010 objavila Nacionalno strategijo DOP – Akcijski načrt za 

DOP (CSR NAP Germany 2010). Njegovo pripravo je koordiniralo Ministrstvo za delo in 

socialne zadeve nemške zvezne vlade v sodelovanju s številnimi deležniki. Hkrati s 

sprejemom tega dokumenta se je nemška vlada lotila vključevanja deležnikov s pomočjo 

nacionalne vključitvene strategije. Eno od področij je tudi korporativno državljanstvo. 

 

Z razvojem Akcijskega načrta za DOP nemška vlada prispeva k opolnomočenju in povečanju 

družbene odgovornosti podjetij, ki naj na ta način postane del podjetij in javnih institucij v 

Nemčiji. Vlada se je zavezala, da bo DOP promovirala tako na nacionalni in lokalni ravni kot 

tudi mednarodno. Odgovorna podjetja nemška vlada podpira kot vzornike, soustvarja 

prihodnje iniciative za povečanje družbene odgovornosti, daje podporo za izvajanje DOP pri 

rednem poslovanju podjetij. Z mednarodno podporo konceptu DOP povečuje sodelovanje 

med podjetji in vlado tudi v drugih državah (CSR NAP Germany 2010). 

 

Akcijski načrt je zgrajen na osnovi obstoječih pobud in mrež, ki jih je spodbudila zvezna 

vlada, zasebni sektor ali civilna družba. Je v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi 

pobudami za krepitev DOP v povezavi s trajnostnim razvojem. Akcijski načrt je tako 
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pomemben prispevek k izvajanju nemške nacionalne strategije trajnostnega razvoja in k 

prenosu vodilnih smernic trajnostnega razvoja v prakso v mednarodnih razmerjih in procesih 

(CSR NAP Germany 2010). 

 

Nemška strategija DOP je nastala v kontekstu evropske dolgoročne strategije Evropa 2020. 

Eden izmed pomembnih namenov strategije je izgradnja zavedanja, da se prakticiranje DOP 

splača za podjetja in za družbo. Za Nemčijo to pomeni, da spodbuja konkurenčnost na 

dolgoročni osnovi in pomaga najti rešitve za družbene izzive, ki jih ni mogoče doseči samo s 

političnimi ukrepi. Nemška vlada se zaveda, da je v času finančne in ekonomske krize DOP 

pomembna pri vzpostavitvi ponovnega zaupanja v podjetništvo. Zato DOP razumejo kot del 

družbenega in ekološkega tržnega gospodarskega sistema. Pred sprejemom Nacionalne 

strategije DOP je nemško Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve oblikovalo 

Nacionalni forum DOP, v katerem je sodelovalo 44 strokovnjakov iz gospodarstva, 

sindikatov, nevladnih organizacij in političnega sektorja. Njegova naloga je bila podpirati 

vlado pri razvoju Nacionalne strategije DOP (CSR NAP Germany 2010). 

 

Ta forum je nato oblikoval prvi dokument Skupno razumevanje DOP v Nemčiji, kar je bila 

osnova za nadaljnje delo tega foruma, dokument pa so podprle številne družbene skupine. 

Vlada je bila z delom zelo zadovoljna, saj so uspešno vključili vse deležnike in družbene 

skupine. Nato je omenjeni forum sprejel Poročilo s priporočili nemški vladi (junija 2010). To 

poročilo je bilo osnova za pripravo Akcijskega načrta DOP (CSR NAP Germany 2010). 

 

Glavni namen Akcijskega načrta za DOP je bil spodbuditi število podjetij, ki bi prepoznala in 

uporabila DO za oblikovanje svojih poslovnih strategij v duhu trajnostnega razvoja. To pa 

zato, ker družbeno in okoljsko proaktivno podjetništvo prinaša podjetjem prednosti tako na 

nacionalni kot na mednarodni ravni. Da se to lahko vzpostavi, se je moral politični sektor 

aktivirati, da je oblikoval namene v dialogu z deležniki in zagotovil pogoje za privlačnost 

DOP podjetjem in družbi. Glavni cilji NAP DOP v Nemčiji so (CSR NAP Germany 2010): 

1. Močneje zasidrati DOP v podjetjih in javnih organih. 

2. Zainteresirati čim več tudi malih in srednje velikih podjetij za DOP. 

3. Povečati vidnost in kredibilnost DOP. 

4. Optimizirati politični okvir za DOP. 

5. Prispevati k oblikovanju družbenih in okoljskih dimenzij globalizacije. 

V tem duhu si je nemška vlada zadala dva ključna cilja: 
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 Pridobiti več podjetij za DOP in trajnostni menedžment. 

 Opogumiti majhna in srednje velika podjetja k večjemu razumevanju DOP kot 

poslovnega in strateškega koncepta ter k prakticiranju DOP pri njihovem lastnem 

poslovanju. 

 

Da bi to lahko uresničili, se je nemška vlada zavezala naslednjim ukrepom (CSR NAP 

Germany 2010): 

 

1. Močneje zasidrati DOP v podjetjih in javnih organih. 

 Malim in srednje velikim podjetjem približati DOP (objava smernic, program 

usposabljanja za ta podjetja, centralna točka informiranja na to temo, sofinanciranje 

usposabljanja s pomočjo Evropskega socialnega sklada, promocija regionalnih in 

nacionalnih aktivnosti, okroglih miz, izmenjave informacij in izkušenj med podjetji ter 

njihovimi dobavitelji, spodbujanje oblikovanja uspešnih mrež za spodbujanje 

vključenosti in medsebojnega učenja, spodbujanje raziskav DOP, izboljšanje 

svetovalnih in usmeritvenih servisov za MSP-je, vzpostavitev servisne službe za 

zasebni sektor pri Zveznem ministrstvu za ekonomsko sodelovanje in razvoj, krepitev 

sodelovanja z gospodarskimi zbornicami in zagotovitev sredstev za tovrstne 

programe). 

 Uporaba »svetlih točk« DOP in strateških partnerstev za razširjanje vsebin DOP 

(razvoj strateških partnerstev in mrež z namenom uporabe pozitivnih primerov in 

dobrih izkušenj za razširitev DOP ter lajšanje njenega uspešnega izvajanja, izbor 

podjetij kot »svetlih točk« za zgledno delovanje, podeljevanje nagrad DOP za 

povečanje javne prepoznave DOP, podpora drugim podobnim nagradam na tem 

področju, zagotavljanje mednarodnega sodelovanja s prenosom mednarodno 

prepoznanih orodij in pobud, uporaba priročnika z načeli OECD, podpora pobudam, 

kot so UNGC in druge, z namenom promocije dialoga med deležniki in partnerstvi ter 

oblikovanje tečajev informiranja in usposabljanja kot usmerjevalcev za mednarodne 

strategije DOP). 

 Spodbujanje odgovornih mikropodjetij (nemška vlada podpira mikropodjetja, tudi 

socialna podjetja, oblikovala je sklad za mikrokredite, investicijski skladi lahko 

vlagajo v mikroinstitucije, ki zagotavljajo mikrokredite majhnim in mikropodjetjem v 

državah v razvoju in v novoindustrializiranih državah, zavzema se za spodbujanje 
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odgovornih mikropodjetij v drugih državah, še posebej s pobudami z mikrokrediti, 

spodbuja odgovorno ravnanje v finančnem sektorju – močna zaščita potrošnikov, 

samoregulacija znotraj finančne industrije in osnovno finančno opismenjevanje 

splošne javnosti). 

2. Povečanje vidnosti in kredibilnosti DOP. 

Nemška vlada si je v zvezi s tem postavila dva cilja: 

 Informacije o DOP in aktivnosti civilne družbe v povezavi s podjetji naj bodo bolje 

vidne v širši javnosti z namenom povečanja preglednosti in izboljšanja odločevalskih 

usmeritev za relevantne ciljne skupine (še posebej potrošnike) z uporabo neodvisnih 

informacij. 

 Promocija pozitivnega ugleda nemškega trga socialne ekonomije v tujini in poudarek 

na družbeno odgovornih in trajnostnih proizvodnih procesih in izdelkih nemških 

podjetij ter tako povečanje zmožnosti Nemčije pri potegovanju za kvalificirane 

usposobljene delavce, naložbe in tržne deleže. 

V ta namen je nemška vlada sprejela več ukrepov. Vzpostavila je razširjen portal na temo 

DOP, www.csr-in-deutschland.de, in k sodelovanju povabila različna ministrstva, ki 

sodelujejo usklajeno. Koordinira ga Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve, ki tudi 

zbira informacije drugih ministrstev na to temo. Vsebine povezujejo še s portalom www.csr-

weltweit.de, ki ga pripravlja ena izmed nemških fundacij v sodelovanju z njihovim zunanjim 

ministrstvom. Podpirajo mednarodne portale na temo DOP, kot sta www.business-anti-

corruption.com, http://baseswiki.org, in drugi. Razvili naj bi osrednji portal za posredovanje 

informacij o DOP, ki naj bi različnim deležnikom ponudil zanesljive, pregledne, primerljive 

informacije o aktivnostih DOP pri podjetjih. Vlada o področju DOP obvešča širšo javnost in 

dviguje zavedanje o njem, zlasti med potrošniki in vlagatelji. Za potrošnike izdajajo brošure o 

trajnostnem vodenju, ekološkem vodenju sistemov (npr. shema EMAS) in različnih 

standardih (ISO 14001, ISO 26000, ILO …). Z nemško kakovostjo industrije in občutkom za 

odgovornost so na mednarodni ravni razvili načrt »CSR Made in Germany« – »DOP, 

narejeno v Nemčiji«. Nemška vlada se vključuje še v mednarodno poslovanje ter politični 

dialog na tem področju, tudi z zagotavljanjem seminarjev za različne deležnike na temo DOP 

(podjetja, sindikati, nevladne organizacije) (CSR NAP Germany 2010). 

 

3. Vključevanje DOP v izobraževanje, usposabljanje, znanost in raziskovanje. 

Nemška vlada si je v zvezi s tem zastavila dva cilja: 

http://www.csr-in-deutschland.de/
http://www.csr-weltweit.de/
http://www.csr-weltweit.de/
http://www.business-anti-corruption.com/
http://www.business-anti-corruption.com/
http://baseswiki.org/
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 Izboljšanje ekonomskih spretnosti in znanja o DOP z začetkom v srednjih šolah in 

nadaljevanjem v poklicnih usposabljanjih in na univerzah ter nadaljevanje skozi 

dolgoročno izobraževanje in usposabljanje. 

 Ustanovitev pobud za pritegnitev večjega pomena z vsebinami, povezanimi z DOP, v 

raziskavah in poučevanje o tem na nemških univerzah, vzpostavljanje 

interdisciplinarnih raziskovalnih mrež in krepitev dialoga med teoretiki in praktiki. 

Ukrepi: Krepitev močnejših vezi med podjetji in šolami v sodelovanju z zbornicami, tudi prek 

projektov. Vlada krepi usposabljanje – začetno in nadaljevalno ‒ za inštruktorje DOP in 

pripravlja gradiva zanje. Različna ministrstva organizirajo tematske seminarje z različnih 

področij DOP, pri tem tudi aktivno sodelujejo s šolami. Vlada krepi mednarodne raziskovalne 

mreže, ki se osredotočajo na menedžment socioekonomskih vidikov podjetništva, in si 

prizadeva za možnost razvoja teh mrež v interdisciplinarni center odličnosti, pri tem sodeluje 

z različnimi inštituti v državi. Vlada oblikuje pobude za univerze na področju DOP in poskuša 

načela odgovornega menedžmenta izobraževanja (PRME) UNGC širiti med splošno javnost. 

Nemške univerze naj bi se načelom PRME UNGC zavezale prostovoljno. Vlada naj bi 

preučila možnosti za podeljevanje nagrad DOP študentom in za povezave vsebin DOP z 

vladnimi programi sofinanciranja. Vlada spodbuja podjetja, da prakticirajo DOP, in jih 

povezuje s šolstvom (štipendije, projekti, prakse, povezovanje s tujino ipd.). Za razvoj 

standardov za osnovno znanje na tem področju v podjetništvu in za krepitev vrednot vlada 

preučuje možnosti za organiziranje okroglih miz, na katerih bi poskušali najti rešitve za 

dosego ciljev, in za krepitev izmenjave znanja med praktiki in teoretiki (CSR NAP Germany 

2010). 

 

4. Krepitev DOP v mednarodnem in razvojnopolitičnem kontekstu 

Cilja, ki si ju je zastavila vlada na tem področju, sta: 

 Krepitev obstoječega koncepta DOP na mednarodni ravni za trajnostno ravnanje 

podjetij s poudarkom na pravno obvezujočih pravilih in ukrepih, ki temeljijo na 

skupno prepoznanih standardih. Hkrati nameravajo krepiti mednarodna orodja DOP, 

ki podpirajo ta pravila, in pobude DOP ter zagotavljajo svobodo dejavnosti in aktivno 

odgovornost ter krepijo trajnostni razvoj globalnega gospodarstva. 

 Povečati pomembnost DOP v mednarodnem kontekstu in razvojnem sodelovanju, da 

bi podprli uspešne pristope in izvajali razvojne politike kot globalne strukturne 
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politike z namenom reševanja globalnih izzivov, kot so klimatske spremembe, 

revščina, migracije ipd. 

Ukrepi: Povečanje mednarodnega dialoga na to temo v različnih forumih, kot so G8, G28, 

UN, EU … Podpora dolgoročnemu razvoju smernic OECD za večnacionalne družbe. 

Zagotavljanje politične in finančne podpore nadaljnjim orodjem in pobudam DOP, kot so 

UNGC, GRI in druge, oblikovanje delovne skupine G20 na temo vlaganj, kjer bo DOP prav 

tako pomembna tema. Spodbujanje promocije DOP v drugih mednarodnih forumih (npr. 

ASEM), ILO, ISO 26000 … Vlada spodbuja krepitev zavedanja in informacijske aktivnosti za 

povečanje znanja in skladnost z mednarodno prepoznanimi orodji in pobudami DOP (OECD, 

ILO, UNGC …). Vlada tudi spodbuja podjetja za delovanje v regijah, kjer lahko prispevajo k 

trajnostnemu socialnemu, okoljskemu in kulturnemu razvoju (dialog na temo surovin ipd.). 

Vzpostavitev poštenih delovnih praks, sodelovanje z državami v razvoju, okrepitev 

bilateralnih in regionalnih razvojnih projektov sodelovanja na temo DOP (Indija, Kitajska …) 

(CSR NAP Germany 2010). 

 

5. Prispevek DOP k soočanju z družbenimi spremembami. 

Cilja: 

 Spodbujanje sistemov trajnostnega osebnega menedžmenta ob zavedanju raznolikosti 

glede na starost, spol in migracijska ozadja ter omogočanje enakih in poštenih 

možnosti zaposlovanja za vse skupine. 

 Povečanje zmogljivosti podjetij in organizacij za inovacije, da bi lahko na odgovoren 

način obvladovali globalne izzive in naloge v prihodnosti, kot so podnebne 

spremembe in pomanjkanje surovin. 

Ukrepi: Vlada podpira pozitivne pogoje za usposabljanje za življenje in v zaposlovanje 

usmerjene sisteme osebnega menedžmenta. V ta namen podpira številne iniciative in 

partnerstva. Spodbuja tudi politiko človeških virov, ki je senzibilna za demografske 

spremembe, prav tako spodbuja vseživljenjsko učenje in nadaljnja usposabljanja v podjetjih. 

Vlada spodbuja v za življenjske tečaje usmerjene poslovne politike (ravnotežje med delom in 

družino ter prostim časom, zaposlovanje žensk, zaposlovanje mladih, pomoč enostarševskim 

družinam, enakost spolov …), krepitev socialne raznolikosti na delovnem mestu 

(program 50 +, za dolgoročno brezposelne, usposabljanje brezposelnih s pomanjkanjem 

ustreznih kvalifikacij, nacionalni program integracije migrantov na delovna mesta, integracija 

drugih ranljivih družbenih skupin …), program za pomoč podjetjem za pravične strategije, ki 

omogočajo enake možnosti na področju plačil in kariernih poti. Vlada ima pripravljen tudi 
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nacionalni program za trajnostni razvoj, v okviru katerega med podjetji in politiki poteka 

dialog na temo trajnostnega razvoja, ipd. (CSR NAP Germany 2010). 

 

6. Nadaljevanje razvoja prijaznega okolja za DOP 

Politični sektor ima skupaj z gospodarstvom, sindikati in civilno družbo pomembno vlogo za 

krepitev DOP. Politični sektor in administrativni organi imajo zmožnosti za zagotavljanje 

splošnih pogojev in lahko tudi v vlogi delodajalca in pogodbenega partnerja vplivajo na 

oblikovanje pozitivnega okolja za DOP, kjer bodo pozitivne prakse prispevale tako 

gospodarstvu kot družbi. V ta namen nemška vlada sprejema naslednja cilja: 

 Povezati javne razpise in javna naročila, kjer je to mogoče, z dodatnimi ekološkimi in 

socialnimi merili z namenom dajanja večjih naročil nosilcem, ki izhajajo iz načel 

uporabe trajnostnega razvoja, ter olajšanje preboja na trg inovativnim tehnologijam.  

 Opozoriti na dinamične sile rasti trga za DO naložbe (SRI) in njihovo vključevanje v 

naložbene odločitve Nemčije ter v povezavi z razvojno politiko Nemčije. 

Ukrepi: Krepitev in progresiven pristop pri uvajanju trajnosti v kriterije pri praksi javnega 

naročanja. Oblikovali so posebno Delovno skupino za trajnostno naročanje, ki ga koordinira 

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. Ta skupina naj bi vzpostavila tudi 

zavezništvo za trajnostne prakse naročanja, v katerem naj bi sodelovali predstavniki nemške 

zvezne vlade, države in lokalnih skupnosti. Vlada naj bi pripravila tudi posebno izobraževanje 

za javne uslužbence, ki odločajo o sprejemu javnih naročil, da bi povečali njihovo znanje in 

strokovnost na področju praks trajnostnega javnega naročanja. V ta namen je vlada nadgradila 

obstoječe informacijske portale, kot sta www.kompass-nachhaltigkeit.de   in 

www.beschaffung-info.de, ter izdala posebne smernice, brošure in druga gradiva na to temo, 

da bi bile te vsebine širše znane. Zagotavlja tudi možnosti usposabljanja v obliki učnih 

platform, učnih delavnic ter seminarjev. Na regionalni ravni ministrstva izdajajo informativna 

poročila DOP, da bi z zgledom delovala kot spodbujevalci DOP. Zvezno ministrstvo za delo 

in socialne zadeve je svoje prvo poročilo DOP objavilo na podlagi kriterijev GRI, nekatera 

druga ministrstva vključujejo okoljske zaveze EMAS, načela UNGC in druga orodja 

trajnostnega razvoja. Hkrati vlada spremlja, katere pobude so koristne za vlaganja DOP, 

spodbuja tudi vlagatelje, da postajajo podporniki načel Združenih narodov za odgovorna 

vlaganja (CSR NAP Germany 2010). 

 

Izvajanje Akcijskega načrta za DOP 

http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
http://www.beschaffung-info.de/
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Nemška vlada se je odločila, da za izvedbo Akcijskega načrta za DOP uporabi obstoječe 

strukture, oblikuje sinergije in se izogne razvoju vzporednih struktur. Sodelovanje vseh 

deležnikov in družbenih skupin se je izkazalo ne samo za izjemno koristno za spodbujanje 

DOP, ampak zagotavlja tudi stalen dialog z vsemi deležniki in socialnimi skupinami. 

Nacionalni forum za družbeno odgovornost podjetij nadaljuje svoje delo tudi po predložitvi 

priporočil za poročanje nemški vladi. Naloga tega foruma je svetovanje in pomoč nemški 

vladi pri izvajanju nacionalnega akcijskega načrta za DOP. Vključen je v evropske in 

mednarodne mreže, v ta namen organizirajo tudi konference. Načrt se izvaja na zvezni ravni 

ter na ravni posameznih zveznih dežel in občin  (CSR NAP Germany 2010).  

 

8.3 Primer nacionalnega akcijskega načrta DOP na Danskem 

 

Danska vlada se je podobno kot nemška DOP lotila s pripravo nacionalnega akcijskega načrta 

za DOP 2012‒2015, poimenovanega Odgovorna rast (The Danish Government 2012). 

Poudarjajo, da sta DO in odgovorna rast mogoča predvsem s sodelovanjem in partnerstvom. 

V ta namen obravnavajo štiri ključna področja: 

1. Opolnomočenje spoštovanja mednarodnih načel (mediacija in mehanizmi pritožb, kot 

so odgovorno poslovno ravnanje, tečaji in smernice za odgovorno poslovno ravnanje, 

promocija Global Compacta, mednarodne konference o človekovih pravicah, letno 

srečanje o odgovorni rasti, skupna nordijska strategija o DO). 

2. Povečanje odgovorne rasti skozi partnerstva (partnerstva za odgovorno rast, 

odgovorna rast v razvojnih državah, novi zeleni poslovni modeli). 

3. Povečanje preglednosti (poročanje o človekovih pravicah in klimi, poročanje DOP na 

EU ravni, poročanje držav o rudarstvu in gozdarstvu, nagrade DOP, fundacije, 

promocija trajnostne potrošnje). 

4. Uporaba javnega sektorja za promocijo dobrega okvira odgovorne rasti (promocija 

odgovornosti skozi javni sektor, strategija za pametno javno naročanje, DOP v javnem 

sektorju, trajnostne vladne konference, promocija dostopa ranljivih skupin na 

zaposlitveni trg, zmanjšanje porabe energije v podjetjih). 

 

Vsa štiri področja podprejo z mednarodnim razvojem v okviru DOP. 
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8.4 Primer nacionalnega akcijskega načrta DOP na Finskem 

 

Finska vlada je leta 2011 sprejela Vladno resolucijo za družbeno odgovornost podjetij v 

skladu z vladnim programom (Finland Government 2011). Finska vlada podpira projekte, ki 

krepijo mednarodne standarde in smernice za družbeno odgovornost podjetij (DOP), in 

spodbuja boljše vključevanje odgovornosti v industrijske, razvojne in trgovinske politike ter v 

javna naročila. Namen te resolucije je bil, da finska podjetja in javna uprava postanejo vodilni 

na področju DOP. S programom želijo spodbuditi, da bi se podjetja zavedala svojih vplivov 

na družbo. V ta namen sprejemajo mednarodni okvir politike DOP, promovirajo strategijo 

Evropske komisije na tem področju, mednarodno prepoznane smernice in načela DOP. 

Promovirajo DOP v zasebnem in javnem sektorju in poskrbijo za finančno podporo države 

tem področju. Za koordinacijo področja DOP imajo na državni ravni ustanovljen Odbor za 

družbeno in korporativno odgovornost, ki deluje kot posvetovalno telo za pripravo, izvedbo, 

koordinacijo in nadzor tega akcijskega načrta. Odbor redno posodablja akcijski načrt, pri 

njegovem delu pa mu vso podporo nudi finsko Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo. 

To ministrstvo zagotavlja tudi nadzor nad delom odbora ter sistematično nadzira izvajanje in 

učinkovitost akcijskega načrta. Kadar se pojavi potreba po dodatnih raziskavah, se vključijo 

še druga ministrstva in drugi deležniki.  

 

8.5 Primer nacionalnega akcijskega načrta DOP na Irskem 

 

Mnoga priporočila na temo mednarodne DOP so na Irskem že vključili v svoje politike in 

zakonodajo (Good For Business, Good For The Community 2016). Ko so bili ti zakonodajni 

in regulatorni okviri postavljeni, je vlada prevzela vlogo nadzora nad izvajanjem ter 

zagotavlja podporo tam, kjer še ni dovolj velika za izvajanje DOP. Z nacionalnim akcijskim 

programom DOP želi vlada narediti več, kot je opredeljeno v sami zakonodaji. Zato v vseh 

industrijah spodbuja razvoj DOP, ne glede na velikost in sektor. S povečanimi partnerstvi in 

sodelovanjem poslovnega sektorja ter drugih deležnikov zagotavlja podporno politično okolje 

za trajnostne in odgovorne poslovne prakse. Veliko vlogo pri tem imajo tudi vladne 

podjetniške agencije (Enterprise Ireland, IDA Ireland), pa tudi podjetniške in nevladniške 

pobude. V povezavi s tem ima javni sektor vedno vodilno vlogo, predvsem pri delovanju z 

dobrim zgledom v praksi, saj ima multiplikativno vlogo kot delodajalec, kupec, posrednik 

storitev in pri vključevanju v skupnosti. 
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Irski nacionalni načrt DOP vključuje naslednja ključna načela:  

 Prostovoljno naravo DOP, ki je vključena v osnovne poslovne dejavnosti. 

 Skupno vizijo DOP. 

 Dostopnost do vseh. 

 Večdimenzionalni in holistični pristop k DOP. 

 Reden proces pregleda stanja. 

 

Pri tem so si zadali naslednje ključne cilje: 

1. Povečanje zavedanja o DOP, njeni vrednosti za podjetja in družbo v celoti. 

2. Opogumljanje podjetij, da razvijajo in izvajajo politike in prakse DOP ter da jih kot 

vodilne vključujejo v njihove osnovne poslovne dejavnosti. 

3. Opogumljanje več malih in srednje velikih podjetij za gradnjo kapacitet DOP. 

4. Povečanje transparentnosti in poročanja oaktivnostih DOP podjetij, ki delujejo na 

Irskem. 

5. Zasidranje praks DOP v javnih organih v kontekstu njihovih lastnih operacij. 

 

Da bi vse to lahko izpeljali, je vlada oblikovala Deležniški forum, ki vključuje predstavnike 

gospodarstva, javnega sektorja in civilnega sektorja. Ker je DOP pomembna za nacionalno in 

podjetniško konkurenčnost, Deležniški forum sklicuje Oddelek za zaposlovanje, podjetništvo 

in inovacije. 

 

Nacionalni akcijski načrt zajema več področij s holističnim pristopom in je dobro dodelan 

načrt. Aktivnosti DOP razdeli po področjih, kot so javni sektor, usmerjenost na delovna mesta 

in zaposlene, okolje, trg in skupnost. Vsako področje še temeljiteje obravnava in določa 

aktivnosti v povezavi z gospodarstvom, vlado in civilno družbo. Deležniški forum DOP  

spremlja, nadzira, revidira aktivnosti na nacionalni ravni ter pripravlja poročila za EU-raven o 

aktivnostih DOP na Irskem. Irska vlada namerava ta načrt najmanj vsaka tri leta prenoviti v 

skladu s spremenljivimi okoljskimi pogoji in razvojem mednarodnih dobrih praks. 

 

8.6 Iskanje nacionalnega akcijskega načrta DOP v Sloveniji 

 

Slovenija je majhna država v srednji Evropi, ki je postala del EU v letu 2004. Označena je 

bila kot ena od relativno uspešnih novih članic in ena od redkih tranzicijskih držav, ki so 



75 
 

vstopile v EU in v območje evra z dokaj močnim gospodarstvom. Uspeh gospodarskega 

razvoja Slovenije do leta 2008, značilnost koordiniranega tržnega gospodarstva (CME) (Hall 

in Soskice 2001 v Golob 2015) in zapuščina socialističnega samoupravljanja v zvezi s 

praksami DOP so predstavljali predispozicije za dobro razvito DOP. Realnost v Sloveniji kaže 

drugačno sliko ‒ razširjanje družbene odgovornosti podjetij še vedno napreduje bolj počasi, 

zlasti v zvezi z dejavnostmi na nacionalni ravni. Kljub poudarku institucij EU na družbeni 

odgovornosti podjetij in nekaterimi pobudami in praksami družbene odgovornosti podjetij, ki 

so jih sprejele nevladne organizacije (NVO) in podjetja v zadnjih letih, je ta razprava še vedno 

izziv za Slovenijo. Po drugi strani pa še vedno ostaja prostor za nadaljnjo razpravo, kako 

vključiti različne pomembne akterje in glasnike, ki bi prispevali k razvoju družbene 

odgovornosti v Sloveniji (Golob 2015). 

 

Glede na dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, druge civilne organizacije, nekatera 

podjetja in posamezniki v Sloveniji, dokazi kažejo, da je bilo več majhnih korakov že 

narejenih k širšemu priznavanju DOP. To je nekaj, kar je tudi EU sprejela v svoji strategiji 

DOP (Evropska komisija 2011). Da bi preprečili podjetjem izpolnjevanje DOP s 

samovoljnimi vsebinami, je EU priznala pomen močnega sodelovanja z deležniki (npr. NVO), 

vlogo javnih organov in pomena nacionalnih politik DOP, razvitih s pomočjo večdeležniških 

dialogov (Evropska komisija 2011). Čeprav se lahko obravnava pobude in pozive EU na 

področju nacionalne politike DOP kot pomembne, slovenski primer dokazuje, da tudi to 

morda ne zadostuje. Institucionalni pristop in kratek pregled DOP v Sloveniji sta nas naučila, 

da so lahko standardna politična priporočila in predlogi zelo odvisni od konteksta ‒ in 

okoliščin v določeni družbi ni mogoče sprejeti za samoumevne (Golob 2015). 

 

Odkar v okviru GEM proučujejo podjetniško okolje v Sloveniji, izvedenci menijo, da so prvo 

najpomembnejše področje, na katerem bi morali ukrepati, ravno vladne politike (51,4 % 

navedb), drugo je področje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo (48,6 %), tretje pa 

področje kulturnih in družbenih norm (27,1 %). Priporočila vladni politiki se tako v največji 

meri nanašajo na fiskalno politiko in debirokratizacijo postopkov. Pri izobraževanju se 

najpogosteje priporoča sistematična uvedba programov za razvoj kompetenc ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti na vseh ravneh izobraževanja, še posebej na ravni osnovnih in 

srednjih šol ter na neekonomskih smereh študija, povezovanje teorije s prakso in uvedba 

mentorskih programov (Rebernik in drugi 2016). Podobna priporočila bi lahko veljala za 

področje družbene odgovornosti. 
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Slovenija še nima nacionalnega akcijskega načrta za DOP ali pa strateškega pristopa k njegovi 

pripravi. V nadaljevanju na kratko predstavljamo, kar smo uspeli zaslediti v nekaterih vladnih 

dokumentih. 

 

V Strategiji razvoja Slovenije iz leta 2005 je vključen trajnostni razvoj, ni pa omenjene 

družbene odgovornosti (podjetij) (Vlada RS 2005). V tej strategiji je kot peta razvojna 

prioriteta določeno povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, ki vključuje 

naslednja področja: trajno obnavljanje prebivalstva, skladnejši regionalni razvoj, 

zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje, izboljšanje gospodarjenja s prostorom, 

integracija okoljevarstvenih meril v evropske politike in potrošniške vzorce, razvoj nacionalne 

identitete in kulture. 

 

V Strategiji razvoja Slovenije 2014–2020 iz leta 2013 (osnutek) je v poglavju Prioritetna 

področja in kratkoročni ukrepi zapisana družbena odgovornost, pri čemer se država zavezuje 

med drugim tudi spodbujati (Vlada RS  2014): 

1. zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z naravnimi viri, vključno s prostorom, ter 

prepoznavanje razvojnih priložnosti, ki jih ponuja in omogoča okoljski kapital; 

2. družbeno odgovornost podjetij; 

3. razvoj družbeno odgovornega delovanja na državni, regionalni in lokalni ravni;  

4. procese za aktivno vključevanje mladih v družbenem razvoju in medgeneracijsko 

sodelovanje.  

V poglavju Konkurenčno gospodarstvo se država zavezuje uveljaviti družbeno odgovornost 

podjetij. V poglavju Pogoji za uresničitev ciljev Strategije do leta 2020 pa namerava država 

Slovenija zagotavljati visoko stopnjo pravne varnosti in človekovih pravic ter odgovornosti. 

 

V Slovenski strategiji pametne specializacije (Vlada RS 2015, 36) je samo v poglavju Rast in 

razvoj MSP z enim stavkom zapisana zaveza države k DOP, in sicer: »Razvoj družbeno 

odgovornega notranjega podjetništva v podjetjih tako na ravni vodstva kot ostalih 

zaposlenih.« Drugih besednih zvez na termin »družbena odgovornost« v strategiji ni zaslediti. 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v osnutku 

Vizije Slovenije 2050 v ospredje postavila večjo kakovost življenja vseh, ki pa jo bo Slovenija 

lahko dosegla le z zaupanjem in odprto ter inovativno družbo. Sprememba miselnosti v smeri 
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družbene odgovornosti bo mogoča le skozi proces vzgoje in izobraževanja, ki bo temeljil tudi 

na opolnomočenju posameznika, ne le družbe. Vse to bo vodilo do pozitivnih sprememb kot 

tudi skupnih vrednot, ki posledično utrjujejo našo identiteto (Vlada RS 2016). Ta osnutek 

Vizije Slovenije do leta 2050 je pripravilo približno 50 strokovnjakov z različnih področij, pri 

njej so sodelovali tudi nekateri strokovnjaki s področja DOP, v prihodnjih mesecih pa bo v 

širšem javnem dialogu (Vlada RS 2016). 

 

 

9  MOŽNOSTI ZA VEČDELEŽNIŠKI DIALOG O DRUŽBENI 

ODGOVORNOSTI PODJETIJ V SLOVENIJI: EMPIRIČNO 

RAZISKOVANJE 

 

9.1  Raziskovalna vprašanja 

 

Avtorji (Albareda in drugi 2008) ugotavljajo, da v okviru vladnih politik podjetja zahtevajo 

natančno določene in enake pogoje z osnovnimi pravili za vse igralce. Vlade imajo 

pomembno vlogo pri opredelitvi jasnih političnih okvirov za ukrepanje, s katerimi bi vplivale 

ter spodbujale druge organizacije (podjetja in različne ravni vlade) in tudi same delovale kot 

zgled. Vlade bi morale biti usklajene s svojimi politikami, tako v lastni praksi kot s 

spodbujanjem naprednih programov DOP na mednarodni ravni. Lahko delujejo kot posredniki 

med sektorji, tako na strani ponudbe na področju DOP (podjetja, svetovalci, industrijska 

združenja) kot na strani povpraševanja (državljani, potrošniki, investitorji, interesne skupine). 

Nevladne organizacije (NVO) tudi menijo, da bi morale vlade nagraditi dobre prakse, na 

primer s podporo socialnim podjetjem, katerih dejavnosti koristijo skupnosti.  

 

Kratek pregled DOP, razvojnih politik, pobud in praks, ki so usmerjene k spodbujanju DOP v 

slovenski civilni družbi in v njeni poslovni skupnosti, prikazuje dejstvo, da je bilo v zadnjih 

15 letih opaziti napredek pri razvoju in širjenju DOP (Golob 2015): število nevladnih pobud 

DOP se je povečalo; večja slovenska podjetja so naredila nekaj premikov v tem, kako 

razumejo in prakticirajo DOP (DOP ne razumejo več le kot človekoljubno dejavnost v zvezi z 

delitvijo dobička s skupnostjo); poročanje o družbeni odgovornosti podjetij se je znatno 

izboljšalo; mediji so začeli zajemati teme DOP vse pogosteje. Na podlagi tega nas je 

zanimalo:  
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Kaj so vzroki za premajhno angažiranje slovenske vlade za razvoj DOP na nacionalni 

ravni? 

 

Glede na zapisano o stališčih, političnih, družbenih in gospodarskih področjih v zvezi z DOP, 

vpliv pobud in praks na širšo poslovno skupnost in družbo na splošno morda še ni dovolj 

velik, da bi DOP postala del nacionalnega programa dela. Medtem ko se posamezniki 

oblikujejo na podlagi preteklih izkušenj, je družbena sprememba oblikovana s pomočjo 

človeških dejanj, vključuje spremembo navad in je kumulativna (Rosenbaum  2001 v Golob 

2015). Zato nas je zanimalo: 

Kakšen model komuniciranja večdeležniškega dialoga na področju družbene odgovornosti 

podjetij na nacionalni ravni bi bil sprejemljiv za Slovenijo? 

 

9.2  Metodologija 

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili metodo kvalitativnega raziskovanja, znotraj tega pa  

pretežno deskriptivni oz. opisni pristop. Cilj kvalitativnih opisnih študij je pripraviti celovit 

povzetek vsakdanjih izrazov in posebnih dogodkov, ki so jih doživeli posamezniki ali skupine 

posameznikov. Po Sandelowskem (v Lambert in Lambert 2012) se zbiranje podatkov 

kvalitativnih opisnih študij osredotoča na odkrivanje narave posebnih dogodkov v okviru 

študija. Tako zbiranje podatkov vključuje minimalno do zmerno strukturirane, odprte, 

posamezne ali fokusne intervjuje. Vendar pa zbiranje podatkov lahko vključuje tudi stališča in 

preglede evidenc, poročil, fotografij in dokumentov, na kar smo se opirali tudi pri tem 

raziskovanju. Analiza podatkov kvalitativnih opisnih raziskav za razliko od drugih 

kvalitativnih pristopov ne uporablja že obstoječega nabora pravil, ki so bili ustvarjeni s 

filozofskega ali epistemološkega stališča stroke, ki je ustvarila poseben kvalitativni 

raziskovalni pristop. Namesto tega je kvalitativna opisna raziskava zgolj prenos podatkov, ki 

izhajajo iz zbiranja podatkov med študijo. Kot pri drugih kvalitativnih raziskovalnih pristopih 

sta za kvalitativne opisne študije na splošno značilna hkratno zbiranje in analiza podatkov. 

Predstavitev podatkov iz kvalitativne opisne študije naprej vključuje opisni povzetek 

informativne vsebine podatkov, ki je organiziran na logičen način. Kako so organizirani 

podatki, je odvisno od raziskovalca in od tega, kako so bili podatki zbrani.   

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabljali podatke iz primarnih virov (intervjuji) in sekundarnih 

virov (pregled dokumentov, literature in drugih virov). V pričujočem raziskovanju je bil 
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uporabljen polstrukturiran intervju. S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje 

raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem 

pogovarjajo (kakšno terminologijo uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni ravni razumejo 

pojav). Tak intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, 

odgovori so bolj spontani, konkretni, samoodkrivajoči in osebni. Pri analizi tako zbranih 

podatkov se lahko opremo tako na analizo vsebine ali pa uporabimo zgolj neposredne 

navedbe, ki dobro odražajo teme raziskave (Urban in Smrdu 2015).  

 

V prvem delu naloge smo naredili tematsko in komparativno analizo zbranih sekundarnih 

virov (teoretski članki in druga gradiva). Pregledali smo aktualne teoretske okvire za DOP, 

dokumente EU in usmeritve na področju DOP ter nacionalne strategije DOP nekaterih držav 

EU, ki so dostopne v angleškem jeziku. Raziskovali smo nastanek večdeležniških mrež in 

načine za krepitev komuniciranja za več DOP med njimi na nacionalni ravni.  

 

V nadaljevanju pa bomo pregledali stanje nastajanja in dialoga slovenske nacionalne strategije 

DOP s pomočjo arhivskih dokumentov inštituta IRDO (IRDO 2004‒2016) in drugih 

sekundarnih virov ter s pomočjo dvanajstih polstrukturiranih intervjujev z naslednjimi 

skupinami deležnikov: vlada in lokalna skupnost (3), neprofitne organizacije in mreže 

podjetništva (4), podjetja različnih velikosti (3) in mediji (2). Zbrane podatke bomo  

analizirali ter na podlagi analiz razvili implikacije s poskusom oblikovanja modela uvajanja 

sprememb oz. večdeležniškega dialoga za več DOP na nacionalni ravni v Sloveniji. 

 

 

9.2.1 Primarni podatki, zbrani s pomočjo raziskave 

 

Mnenja različnih deležnikov o DOP v Sloveniji in predloge za zasnovo razvojnega modela 

DOP za Slovenijo (raziskava) smo zbrali s pomočjo 12 intervjuvanih oseb, ki jih lahko glede 

na zgodovino njihovega dela na področju DOP štejemo med mnenjske voditelje, vsekakor pa 

to niso edini mnenjski voditelji na področju DOP v Sloveniji. 

 

Polstrukturirane intervjuje smo naredili z naslednjimi skupinami deležnikov: vlada in lokalna 

skupnost (3), neprofitne organizacije in mreže podjetništva (4), podjetja različnih velikosti (3) 

in mediji (2). Skupaj smo intervjuvali štiri moške in osem žensk, večinoma iz vrhnjega ali 

srednjega menedžmenta, v starosti od 30 do 77 let. 
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Intervjuje smo v celoti opravili v mesecu aprilu 2016 na lokacijah Ljubljana in Maribor. 

Skupno trajanje posnetkov intervjujev (brez uvoda pred snemanjem in zaključka po 

snemanju) je 6 ur, 54 minut in 44 sekund. Povprečno trajanje posnetka je 34 minut in 33 

sekund. Najdaljši posnetek traja 48 minut in 49 sekund. Najkrajši posnetek traja 20 minut in 

32 sekund.  

 

Zbrane primarne podatke, ki jih v celoti predstavljamo v prilogi, smo kategorizirali v več 

kategorij in podkategorij. Izjave intervjuvancev kot prvo strukturiranje podatkov v tematske 

mreže in s tem v kategorije in podkategorije smo zbrali v posebnem dokumentu, iz njih pa 

izluščili temeljne kategorije in podkategorije, ki jih kot poročilo podajamo v prilogi temu 

dokumentu. S postopkom analize v kategorije in podkategorije smo oblikovali povzetke 

analize, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

 

9.2.2 Izhodišča za analizo zbranih podatkov in potek analize 

 

Pri raziskavi smo uporabili kvalitativno analizo kot neštevilčen pregled in interpretacijo 

opazovanja za namene odkrivanja osnovnih pomenov in vzorcev medsebojnih odnosov. 

Analiza je bila induktivna, konstrukcionalistična in interpretativna. Iz slike 9.1 je razvidno, da 

je naša kvalitativna raziskava potekala v smeri »formulacija problema – načrtovanje 

opazovanja – opazovanje – analiza – vrednotenje rezultatov«. Kvalitativna analiza se konča s 

teorijo, utemeljeno v podatkih (Roblek 2009), v našem primeru z oblikovanjem modela.  

 

Skozi celotno analizo in interpretacijo podatkov smo se zavedali, da morajo z raziskavo 

zbrani podatki omogočati validacijo in sprejetje določenih ugotovitev (odgovorov na 

raziskovalna vprašanja). Pri raziskavi smo potek in izvedbo analize ter način preoblikovanja 

podatkov v vsebinske sklope zapisali s pomočjo tehnike tematske mreže. Glavna značilnost te 

analize je oblikovanje zbirke kategorij, v katere uvrščamo pomene dobljenih podatkov. Pri 

tem je pomembno, da posamezna kategorija omogoča dovolj natančno uvrščanje analiziranih 

podatkov glede na vsebinski pomen kod. Na osnovi enot analize, dobljenih na podlagi 

primarnih podatkov, smo opredelili glavne teme (Roblek 2009).  
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Slika 9.1: Potek kvalitativne raziskave 

 

Kodiranje je analiza, saj členimo in združujemo različne podatke. Potrebujemo ga, ker teorije 

ne moremo narediti iz surovih podatkov, ob tem da je cilj kodiranja ravno na dejstvih sloneča, 

poskusna teorija (ang. grounded theory). Kodiranje uporabljamo, kadar je masa surovih 

podatkov prevelika, saj kode pospešijo analizo (Kordeš in Smrdu 2015). Pri analizi smo začeli 

s konkretnimi povzetki izbranih enot gradiva (pojmi, koncepti oz. kategorije nižjega reda) in 

nadaljevali v smer večje splošnosti in abstrakcije (kategorije višjih redov). Besedilo smo 

kodirali najprej v kategorije, nato v podkategorije. Pri naslednjem kodiranju smo besedilo še 

strnili v ožje kategorije. Pri procesu kodiranja smo iskali vzorce, ki se ponavljajo pri različnih 
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udeležencih raziskave, predvsem tiste, ki nakazujejo vzroke in možne rešitve ter odnose med 

različnimi pojmi. 

 

Pri postopku kodiranja je pomembno voditi kodirno dokumentacijo. Mi smo si pomagali z 

naslednjimi tehnikami (Kordeš in Smrdu 2015): 

‒ Zapis idej (memo): to je zapis teoretiziranja, idej o kodah in njihovih odnosih, ki jih 

raziskovalec dobi med kodiranjem. »Memoji« različne dele podatkov, ki se zdijo podobni, 

skupni, povežejo v smiselno celoto, v splošnejši koncept. Tovrstne ideje zapisujemo zase, 

da dobimo celostno sliko in da nam ideje ne uidejo. 

‒ Vmesni povzetek dosedanjega dela: zajema sintezo spoznanj raziskovalca o primeru in 

izpis problemov, ki ostajajo odprti. Sestavlja ga povzetek terenskih zapiskov, prepisov le-

teh, postopka kodiranja, prvih prikazov in zaključkov, poleg tega pa še pregled kakovosti 

podatkov, ki podpirajo zaključke in načrt za nadaljnje korake raziskave. Vmesni povzetek 

smo naredili v drugi in tretji četrtini raziskave, saj je pomagal urediti misli. Hkrati smo 

lahko vnesli ustrezne popravke. Izdelali smo tabele, v katere smo združili posamezne 

sklepe. 

‒ Vinjeta: je osredotočen povzetek tipičnih dogodkov, ki dobro predstavljajo obravnavani 

problem. Je pripovedna struktura, prikazana kot zgodba, omejena na kratko časovno 

obdobje, na nekaj ključnih akterjev. Vinjeta je odraz poteka dogodka v vsakodnevnem 

življenju, kaže, kaj je bilo povedanega ali storjenega v naravnem zaporedju dogodkov. V 

poročilu smo uporabili nekaj vinjet v podporo prikazu rezultatov raziskovanja. 

 

Bistven del analize je bilo stalno preverjanje, spraševanje, prilagajanje gradivu (in ne sledenje 

vnaprejšnjim sodbam/teoretskim modelom). Pri analizi kvalitativnih podatkov smo uporabili 

interpretivizem, ki teži h globljemu razumevanju preučevanih oseb in k empatiji. 

Raziskovalec je od objekta preučevanja enako distanciran kot njegovi poročevalci. Uporabili 

smo tudi socialno antropološki pristop, ki je opisen, išče vedenjske regularnosti v 

vsakodnevnih situacijah (vzorce, jezik, pravila) ter preučuje uporabo jezika, artefakte, rituale, 

odnose. 

 

Proces kodiranja primarnih podatkov smo torej izpeljali z naslednjimi koraki (Kordeš in 

Smrdu 2015): 

1. Ureditev gradiva: transkripcija teksta in izbira delov teksta, ki smo ga analizirali oz. 

ovrednotili kot pomembnega. 
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2. Definiranje kodirnih enot: razbitje teksta na komponente (kodirne enote). 

3. Odprto kodiranje (prosto opisovanje pojmov): formiranje t. i. kod (kategorij) prvega 

reda ‒ naštevanje, seznam različnih asociacij, povzetkov (ang. brainstorming). 

4. Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov: primerjava pojmov, ki so se 

nanašali na povezan fenomen, in njihova združitev v širše kategorije; osno kodiranje ‒ 

ponovna vzpostavitev hierarhije med kategorijami in podkategorijami. 

5. Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij: med velikim številom 

pojmov in kategorij smo izbrali pomembne, nato smo definirali pojme in kategorije ter 

določili njihov pomen. 

Odnosno kodiranje in oblikovanje poskusne teorije: prej dobljene kategorije smo postavili v 

odnose, ki se lahko vzpostavljajo glede na različne dimenzije (vzrok‒posledica, čas (prej‒

potem), krožnost …) ter oblikovali poskusni model za Slovenijo. 

 

Slika 9.2: Splošni prikaz faz kodiranja teksta  

 

Vir: Kordeš in Smrdu (2015). 
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Za pripravo modela kot rezultata kvalitativne analize primarnih in sekundarnih podatkov smo 

primarne podatke najprej uredili s tehniko tematske mreže in jih kodirali vse do zapisa v 

končno poročilo oz. oblikovanje modela, kot prikazuje Slika 9.2.  

 

9.3 Analiza primarnih podatkov ‒  razvrščanje v kategorije in podkategorije 

 

V okviru raziskave smo opredelili problem, načrtovali opazovanje, v nadaljevanju pa 

predstavljamo analizo in vrednotenje rezultatov. Za potrebe raziskave smo s tehniko tematske 

mreže zbirke podatkov uredili v naslednje kategorije (Tabela 9.1): 

 

Tabela 9.1: Razvrstitev podatkov v kategorije in podkategorije  

KATEGORIJA PODKATEGORIJA 

1. RAZUMEVANJE 

DOP IN KULTURA 

DRUŽBENE 

ODGOVORNOSTI 

 Problem izraza 

 Vrednote v družbi 

 Odnos fizične osebe (posameznika) do DO(P) 

 Odnos podjetja do DOP 

 DO(P) v slovenski družbi 

 Drugi pojmi, povezani z družbeno odgovornostjo 

2. PODJETJA V 

SLOVENIJI IN DOP 

 

 Strateški pristopi k DOP 

 DO pri multinacionalkah v Sloveniji 

 Pomen vodje za DOP 

 Koristi, ki jih s pomočjo DOP prepoznajo slovenska 

podjetja 

 Pobude za spodbujanje DOP v Sloveniji 

3. OVIRE ZA RAZVOJ 

DOP V SLOVENIJI 
 Ovire za razvoj DOP v Sloveniji 

 Korupcija in nevidne mreže kot ovira 

4. VEČDELEŽNIŠKE 

MREŽE 

 

 Poslanstvo mrež 

 Vloga deležnikov 

 Nastanek mrež  

 Delovanje mrež 

 Vrste mrež 

o Mednarodne mreže 

o Mreže v lokalni skupnosti 

 Vzroki za razpad mrež 

 Vloga države pri spodbujanju mrež za DO 

 Partnerstvo za DOP v Sloveniji 

5. PREDLOGI ZA 

RAZVOJ 

SLOVENIJE NA 

PODROČJU DOP 

 

 Vloga skupin deležnikov za dialog 

 Pomen dialoga 

 Kako vzpostaviti dialog 

 Pooblastila za odločanje na nacionalni ravni glede DOP 

 Ukrepi na nacionalni ravni 

 Nacionalna strategija DOP v Sloveniji 
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 Ustanovitev nacionalnega inštituta in določitev 

nacionalnega koordinatorja za DO pri Vladi RS 

 Vloga izobraževanja za DOP 

 Financiranje razvoja DOP 

 Prvi koraki za Slovenijo 

 Prihodnost DOP v Sloveniji 

 

V nadaljevanju smo te podatke zbrali v kratko poročilo, ki je osnova za oblikovanje poskusne 

teorije oz. modela večdeležniškega dialoga za več DOP na nacionalni ravni. V nadaljevanju 

smo prikazali zbrane ugotovitve iz polstrukturiranih intervjujev in jih ponekod podkrepili z 

dodatnimi viri. Ugotovitve smo zbrali v posamezne kategorije in poskušali določiti podredne 

fenomene pri posameznih področjih. 

 

9.4 Analiza intervjujev 

 

9.4.1 Razumevanje DOP in kultura družbene odgovornosti 

 

Problem izraza  

 

Sogovorniki so bili mnenja, da družbena odgovornost ni pravi termin, ker predstavlja 

razumevanje, kot da gre za kolektivno odgovornost nas vseh za vse. Smo individualne osebe, 

posamezniki, ki smo odgovorni za vsako dejanje, zato moramo tudi nositi posledice, dobre ali 

slabe.  

Torej se začne odgovornost pri posamezniku, kot odgovornost do sebe in potem tudi do oseb s katerimi 

si (v odnosu), do svoje družine, do skupnosti, kjerkoli že deluješ, v kakršnih koli oblikah sodelovanja in 

delovanja. Se pravi, govorimo o odgovornosti posameznikov, skupnosti, družbe, ekip do narave in ljudi. 

Z namenom, da čim bolj znižamo negativne učinke in gradimo pozitivne učinke. (Intervjuvanec B 

2016.)  

 

To pomeni, da je treba definicijo DOP razširiti v definicijo DOO – družbena odgovornost 

osebe, ne glede na vrsto osebe (pravne ali fizične kot posameznika). Šele nato lahko to 

razširimo v odgovornost posameznih skupin v družbi, med katere sodijo vse organizacije 

(podjetja, neprofitne organizacije …) ter skupine, v katerih se kdorkoli združuje. O tem je že 

leta 2006 sprejel razširjeno definicijo strokovni svet inštituta IRDO (Knez Riedl in Mulej 

2006), ki pravi:  

Aktivnosti inštituta IRDO izhajajo iz EU opredelitve družbene odgovornosti. Pri tem Strokovni svet 

inštituta IRDO družbeno odgovornost pojmuje še širše, in sicer kot individualno družbeno odgovornost 
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(posameznikovo), družbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih 

inštitucij, nevladnih organizacij, vladnih organizacij), družbeno odgovornost poklicnih skupin, družbeno 

odgovornost naroda, države, zveze. 

 

Če se osredotočimo na družbeno odgovornost podjetja, je ta povezana z vsemi procesi v 

podjetju, z vsemi deležniki, izdelki in storitvami podjetja, ob zavedanju vplivov, ki jih 

podjetje ima na svoje notranje in zunanje poslovno ter naravno okolje. »Družbeno 

odgovornost razumem predvsem kot način funkcioniranja, operiranja na sploh, podjetja. Gre 

za način poslovanja podjetja, ki svoje aktivnosti opravlja na ta način, da skuša vse svoje 

aktivnosti in vse svoje deležnike nekako vključiti v poslovanje na ta način, da ima čim več 

različnih deležnikov bodisi korist, če že ne to, pa vsaj škode nima, na ta način.« 

(Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Vrednote v družbi 

 

Družbena odgovornost je zgodba o vrednotah, za katere smo spoznali, da so dobesedno nujne, 

da človeštvo preživi v obdobju neoliberalizma ter krize izobilja in bede. Upoštevanje 

družbene odgovornosti na osebni in poslovni ravni bi pomenila spremembo vrednot v družbi 

in dvig tega stanja duha, ki je v državi trenutno sorazmerno slabo.  

Kajti vrednote odločajo, katero znanje se pridobiva in kako se znanje uporablja. Tisti, ki se je naučil 

streljati s pištolo, bo streljal ali na tarčo ali na človeka v odvisnosti od vrednot, ne od znanja. In 

družbena odgovornost je zgodba o vrednotah, ki so za njih spoznali, da so dobesedno nujne, da 

človeštvo preživi v obdobju neoliberalizma in krize izobilja in bede … Vrednote, ki so jih zapisali v 

ISO 26000, to zelo lepo, enostavno in na kratko povzemajo: odgovornost, preglednost, etičnost, 

upoštevanje in spoštovanje do deležnikov, ne samo do lastnikov, do prava, ne monopolnega, ampak 

poštenega prava, do mednarodnih norm, do človekovih pravic.« (Intervjuvanec I 2016.) 

 

Drugi intervjuvanec dodaja:  

Menedžer mora dosegati dobre rezultate, ampak je pomembno tudi, na kakšen način jih dosega. In ta del 

je tudi v osnovi vezan na odnos do zaposlenih. Ampak preko tega odnosa in vrednot, ki se prenašajo ali 

pa pretakajo znotraj podjetja, se kaže tudi identiteta in odnos podjetja do vsega ostalega. In če imajo 

podjetja kot svojo vrednoto poštenost, kar jih ni malo, ki to imajo, pa najbrž to pomeni, da si pošten na 

veliko dimenzijah tega razumevanja. Ne samo do zaposlenih, ampak tudi do svojih kupcev, 

dobaviteljev, do države. Da pač, če nekaj rečeš, moraš misliti to resno. (Intervjuvanec E 2016.) 
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Intervjuvanci so pudarili tudi, kako pomembno je, da intenzivno delamo z mladino, jo 

osveščamo o družbeni odgovornosti, ker bodo mladi čez nekaj let na vodilnih položajih in 

bodo oblikovali našo usodo.  

 

Odnos fizične osebe (posameznika) do DOP 

 

Odnos posameznika do DOP je običajno le naključno zanimanje. Premalo se zavedamo, da to 

ni le koncept, temveč človeška lastnost upoštevati posledice svojih možnih dejanj in odločitev 

za ljudi in naravo.  

Meni se zdi, da sem tako že celo svoje življenje nekako to živela in da je to prišlo kar samo od sebe … 

Zdajle se šele nekako zavedam, da se v bistvu res s tem tudi ukvarjam. Do sedaj se mi je zdelo, da je to 

pač enostavno, kar moram in kar moramo vsi početi, pa sem bila vedno znova razočarana, ker večina 

nekako to kar ne počne. Družbena odgovornost bo zaživela takrat, ko jo bodo vsi živeli. Ne pa takrat, ko 

se bomo tisti, ki se ukvarjamo z družbeno odgovornostjo, z njo ukvarjali. Tako jaz to vidim in to je to. 

(Intervjuvanec J 2016.) 

 

Zato bi morali okrepiti podzavestno zavedanje o tako potrebnem ravnanju, zlasti DO mora 

postati sestavni del družine kot osnovne celice, saj gre za skrb za sedanje in prihodnje 

generacije. Najprej naj vsak posameznik pogleda vase in kako deluje, saj se njegov način 

delovanja prenaša tudi drugam.  

Jaz pač menim, da bi se moral najprej vsak pri sebi zamisliti, kaj lahko kot posameznik naredimo za 

družbeno odgovornost. Potem, če nam je dano, da seveda to izvajamo še v podjetjih, zavodih, pač tam, 

kjer smo zaposleni. In če to naredimo na osebni ravni in na poslovni ravni, se mi zdi, da bi lahko ta 

družbena odgovornost potem res pomenila spremembo vrednot v družbi in dvig tega stanja duha, ki je 

trenutno relativno slab v državi. In se mi zdi, da govorimo o tej družbeni odgovornosti, ko vključuješ 

potem več deležnikov, da bi na koncu lahko potem marsikdo ali pa skupine videle sebe v tej družbeni 

odgovornosti. Tako da se mi zdi, da bo treba pač delati na tem v pozitivnem duhu te družbene 

odgovornosti in na spremembi kulture. Brez tega ne gre. (Intervjuvanec A 2016.) 

 

 

Odnos podjetja do DOP 

 

DOP naj bo sestavni del podjetja DNK, podjetje naj posluje ob zavedanju odgovornosti do 

vseh deležnikov, tako znotraj kot zunaj podjetja. Iz pogovorov izhaja, da vodilni in drugi 

zaposleni včasih težko opredelijo, kaj sploh koncept DOP pomeni in kaj vse sodi vanj. Kot 

pravi ena izmed intervjuvank:  
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Osebno sem imela malo težav na začetku, ko sem se začela s tem ukvarjati, kaj vse pravzaprav sodi 

noter. Moje pojmovanje družbene odgovornosti je bilo, da je to odnos podjetja do okolja in do zunanjih 

deležnikov, nikakor mi pa ni šlo noter, da je to tudi odnos do zaposlenih. Ker se mi je zdelo, da po neki 

logiki ni, da bi bilo podjetje družbeno odgovorno kot navznoter, ker mora biti to sestavni del njegovega 

DNK-ja. /.../ Je pa seveda vse potem ostalo, kjer so stiki podjetja z okoljem. Da tukaj ne gre samo za 

okolje kot za ekologijo, gre tudi za odnos do države, gre za odnos do lokalnega okolja. Skozi to se lahko 

upošteva tudi odnos do dobaviteljev in kupcev, recimo za že proizvod kakovostnih izdelkov, ki ne 

ogrožajo ljudi, ki so narejeni z mislijo na dobro uporabo do ljudi pri dobaviteljih. Recimo na to, da ti ni 

vseeno, na kakšen način dobavitelji to delajo. Ker poznamo multinacionalke, ki so spremenile svoje 

taktike ali pa svoje dobaviteljske verige, ampak pod pritiskom javnosti. (Intervjuvanec  E 2016.) 

 

DOP v slovenski družbi 

 

Pri analizi odgovorov sogovornikov smo ugotovili, da je treba spremeniti kulturo. Družbena 

odgovornost mora postati navada vseh članov družbe in bo zaživela, ko jo bomo vsi živeli v 

praksi. Enoplastni ali pa enodeležniški modeli družbene odgovornosti, ki smo jim bili priča 

oz. se še kar odvijajo v našem okolju, preprosto ne prispevajo dovolj.  

 

Stanje družbene odgovornosti v Sloveniji je še na zelo nizkem nivoju. Družbeno odgovornost 

je treba izvajati v nacionalnem in lokalnem okolju, s podporo lokalnih skupnosti. »Lokalna 

skupnost bi lahko bila promotor družbene odgovornosti, ne pa da je kontra. Tako da … 

Mislim, da bi lokalna skupnost lahko sama nudila veliko podporo razvoju družbene 

odgovornosti. Bodisi z akcijami bodisi s podpiranjem, predvsem pa z dobrim zgledom.« 

(Intervjuvanec H 2016.) 

 

Odločevalci na vseh ravneh premalo razumejo koncept družbene odgovornosti, zato ga tudi ne 

morejo izvajati v praksi (niti na nacionalni niti lokalni ravni). Podjetja koncept DOP še vedno 

večinoma dojemajo kot filantropijo, strateški pristop k uveljavitvi DOP pri nas še ni razširjen.  

Tako da še vedno, na žalost, slovenska podjetja vidijo DO predvsem kot filantropijo, po eni strani 

filantropijo, da ne rečem sponzorstva in donatorstva, in pa kot orodje marketinga. /.../ Predvsem je temu 

tako, ker je to tudi v svetu najbolj razširjen princip razumevanja družbene odgovornosti. Je najlažji in je 

tudi princip, ki ima pravzaprav najdaljšo zgodovino. Ta filantropija, to je že 100, 200 let, takrat ko se je 

kapitalizem začel, je že bila filantropija. Sploh v nekaterih državah, kot so ZDA in zahodne države, kjer 

je ta korporativna filantropija zelo razvita. /.../ Marketing pa zaradi tega, ker je to sedaj tržna niša, ker 

potrošniki nekako to zahtevajo in so podjetja to nekako osvojila. In poskušajo na ta način tudi več 

prodati. (Intervjuvanec C 2016.) 
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Glede na razumevanje in delovanje na področju DOP ena od sogovornic podjetja v Sloveniji 

razdeli v štiri kategorije: 

Slovenska podjetja, kolikor sem jaz imela možnost v bistvu te zadeve spoznati, pa glede na to, da sem 

vodila eno mrežo slovenskih podjetij, ki se je temu zavezala, in da sem kar nekajkrat ocenjevala razne 

natečaje, tekmovanja za te zadeve in tako naprej, pa da sem tudi kar nekaj podjetjem svetovala, bi jih 

jaz razdelila v tri kategorije. Ena podjetja so tista, ki mislijo, da vse pač nekako že vedo in obvladajo in 

znajo to zelo dobro izkoristiti v svoje marketinške in PR in te namene. Potem so podjetja, kjer recimo 

začutiš, da si želijo, da vedo, da razumejo na nek način, ampak enostavno zaradi vse kompleksnosti tega 

in zaradi občutljivih situacij na trgu, v ekonomiji, v našem slovenskem ali pa celo globalnem 

gospodarstvu se ne čutijo dovolj močne, da bi neke drastične spremembe ali pa neke takšne stvari 

vpeljevali. In se odločajo pač za tisto, za kar se lahko odločajo, za tisto, kar zmorejo narediti sami. 

Tretja podjetja so pač tista podjetja, ki enostavno sploh še niso se tega prav preveč dotaknila ali pa se 

začela s tem ukvarjati. Vsa podjetja v Sloveniji sicer morajo slediti kar nekaj zakonodajnim zahtevam iz 

svojih specifičnih področij in nekaterih skupnih področij. In tu je že kar nekaj narejenega. Samo te 

stvari se velikokrat tudi kontrirajo ali pa ne dopolnjujejo ali pa ne spodbujajo in ni nekih vzajemnih 

učinkov. /.../ Je pa, seveda, četrta skupina, če jo izpostavimo tako. To so pa podjetja, ki se tega celostno 

zavedajo in k temu tudi celostno pristopajo in ogromno naredijo. Ampak to so bolj ali manj podjetja, ki 

so manjša podjetja, ki izhajajo iz npr. socialnega podjetništva ali pa mogoče celo iz poprej nevladnega 

sektorja./.../ Ampak če pogledamo nek učinek v družbi, ker pač o tem govorimo, lahko to, kar oni 

dosežejo, eno večje podjetje, industrijsko, s svojim delom v pol leta podre. Tako, če gledamo družbeni 

odtis, če izračunamo neke cifre in primerjamo. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da se začnejo stvari 

odvijati tako, vseobsežno. (Intervjuvanec J  2016.) 

 

Drugi pojmi, povezani z družbeno odgovornostjo 

 

Sogovorniki so v intervjujih podali tudi izraze, povezane z drugimi pojmi v okviru družbene 

odgovornosti ali širše. Največkrat so omenjali trajnostni razvoj, krožno, zeleno gospodarstvo, 

socialno podjetništvo, družbeni učinek in integralno zeleno ekonomijo v kontekstu družbene 

odgovornosti. 

 

9.4.2 Podjetja v Sloveniji in DOP  

 

Strateški pristopi k DOP 

 

Z DOP se ukvarjajo predvsem slovenska podjetja, ki delujejo na tujih trgih, in podjetja, ki so 

v tuji lasti in delujejo v Sloveniji (multinacionalke). Gre predvsem za dobro stoječa podjetja, 
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ki niso v krizi. So pa tudi takšna, ki so si z dobrimi praksami pomagala iz krize in so danes 

uspešna podjetja.  

Odkar sem se jaz začela s tem ukvarjati, pred sedmimi leti, se zadeva premika, se podjetja bolj zanimajo 

za tovrstne aktivnosti, ampak ni pa to zdaj nek »bum«.  Predvsem so to podjetja, ki so v tuji lasti, 

mogoče kakšne multinacionalke, ki imajo tukaj svoje podružnice, se bolj s temi stvarmi ukvarjajo, 

medtem ko domača podjetja pa … Mogoče tista, ki na tujih trgih več poslujejo, ali pa tista, v katerih se 

vodstvo zaveda pomena družbeno odgovornega delovanja. (Intervjuvanec K  2016.) 

 

Podjetja imajo različno razvitost DOP; od tistih, ki to področje resnično dobro poznajo, do 

tistih, ki namenjajo sredstva samo za sponzorstvo in donacije ali pa še to ne. Ključno za 

strateški pristop podjetja k DOP je izobraževanje – tako vodstva kot zaposlenih o DOP.  

Mislim, da je družbena odgovornost v tem segmentu, da se top manadžement okrog tega posebej ne 

izobražuje. Zopet je to moj vtis. Se pa srečuje s temi vzorci in primeri in se takrat z nekim dejanjem 

odzove. Mislim, da tudi ni prav za pričakovati, da bi se posebej o tem izobraževali. Da se morda, vsaj v 

teh večjih podjetjih, kdo drug znotraj podjetja izobražuje, ki potem predlaga usmeritve za podjetje, kar 

je dobro. Če top menedžment daje podporo tej zgodbi, jo velikokrat dajo…. mislim, da se učijo skozi 

»on the go«, se pravi skozi prakso. Da vidijo, kaj funkcionira, na kaj se ljudje odzivajo in ali ta 

organizacija odraža duh, ki ga želijo sami noter dati ... (Intervjuvanec E 2016.)  

 

In če ni izobraževanja, informiranja, ni razumevanja in ni dejanj v praksi. Slovenska podjetja 

bodo začela izgubljati posel kot dobavitelji v nabavni verigi, če se temu ne bodo prilagajala. 

»Bi bilo pa dobro, če bi se to bolj sistemsko delalo, da bi se res prilagajala in da bodo posel 

zadrževala. Ker ti pritiski teh 'biznis to biznis' partnerjev so vse večji. Ker oni morajo poročati 

po celi dobavni verigi in bodo od vseh dobaviteljev to zahtevali.« (Intervjuvanec C 2016.) 

 

DOP pri multinacionalkah v Sloveniji 

 

Multinacionalke v Sloveniji prenašajo DOP v lokalno prakso, s tem se učijo tudi podjetja v 

slovenski lasti v lokalnem okolju, DOP imajo organizirano centralno. Gre za funkcijo, ki je v 

matičnem podjetju v sklopu nekega določenega oddelka, v katerem se načrtujejo aktivnosti, 

postavljajo usmeritve, smernice in tako dalje. In potem lokalna podjetja dobijo več ali manj 

proste roke za oblikovanje lokalnih strategij. Tuja podjetja imajo lahko pozitiven ali negativen 

vpliv na slovensko lokalno okolje. Nekatera prevzeta podjetja so bila pred prevzetjem v 

lokalnem okolju mnogo bolj prisotna kot po njem ali pa so se začela osredotočati na druge 

stvari. Pri multinacionalkah, kjer so smernice DOP določene zelo na kratko in jedrnato, so z 

njimi seznanjeni vsi zaposleni in so se tudi dolžni ravnati v skladu z njimi.  
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Poroča se v letnem poročilu, vsa ta podjetja kotirajo na seznamu, npr. Sustainability Index, in tja se to 

poroča. Kar je zelo pomembno, ima vodja, se pravi predsednik uprave celotne skupine, določen 

odstotek svojega NBO-ja, se pravi svojih letnih planov, ciljev, vezanih na ta indeks. Se pravi, on je 

dolžan ne samo zagotoviti dobre rezultate iz poslovanja, ampak tudi da se podjetje dobro odreže na tem 

Sustainability Indexu. (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Pomen vodje za DOP 

 

Odločitev za DOP je še posebej v malih in srednje velikih podjetjih zelo odvisna od lastnika. 

V večjih podjetjih se za to odloča predsednik uprave ali direktor kot ključni promotor 

tovrstnih aktivnosti. Uresničevanje zavez za DOP nato predajo srednjemu menedžmentu, ko 

oddelki med seboj sodelujejo, da vse skupaj sistemsko izvajajo. Za uspešnost podjetja je 

pomembno, da se vodja zaveda pomena vrednot DOP in da jih izvaja tudi v praksi. Vrhnji 

menedžment se o tem področju ne izobražuje veliko na seminarjih ipd., ampak predvsem s 

pomočjo primerov dobrih praks in v lastni praksi. O tem področju se bolj izobražuje srednji 

menedžment, ki nato spoznanja prenaša vodstvu in drugim zaposlenim. Zlasti so to oddelki za 

kadrovski menedžment, odnose z javnostmi in marketing. Pobuda za DOP prihaja tako od 

spodaj navzgor kot od zgoraj navzdol. »Seveda so odgovorni vsi, vsi deležniki. Vzor pa mora 

postati oz. biti lastniška in vodstvena struktura.« (Intervjuvanec B 2016.) 

 

Koristi, ki jih s pomočjo DOP prepoznajo slovenska podjetja 

 

Podjetja se že zavedajo, da se jim DO splača in da je to nekaj dobrega. Vidijo, da ljudje 

opazijo pobude DOP, zlasti stranke in zaposleni. Vidna je krepitev prepoznavnosti podjetja v 

lokalnem okolju, dobivajo boljše kadre in posledično z njimi lahko uspešneje gradijo svojo 

poslovno zgodbo. DOP prispeva k inoviranju, ker ljudje, ki čutijo, da so vodstva do njih 

družbeno odgovorna, tudi čutijo večjo pripadnost, so bolj zagnani, ustvarjalni in inovativni.  

Že deležniški sistem funkcioniranja, že sam model nekako vključuje tudi elemente družbene 

odgovornosti in pa prispevka, ki ga daješ. Po mojem smo skozi zgodovino razvoja gospodarstva izgubili 

občutek, zakaj podjetja nastajajo. Podjetja po mojem gledanju nastajajo zato, da zadovoljijo ali pa rešijo 

neke potrebe, ki jih ljudje imamo, in so s tem sestavni del družbe. /.../ Seveda je pomembno tudi na nek 

način zmagovati oz. imeti svojo zgodbo, brez tega ne moreš obstajati. Ampak ne da se izgubi fokus, da 

smo sedaj pa tukaj zato, da delamo dobro. V tem lahko koncept družbene odgovornosti pomaga tudi pri 

oblikovanju notranjih modelov poslovanja … Da podjetja najdejo svoj poslovni model. Hkrati je tudi 

neko zavedanje v družbi globalno in pa v Sloveniji, ki raste glede tega, da se je šlo predaleč v tem 

ločevanju, da je podjetje kar vsak otok zase. Ampak tudi zaradi slabih praks, ki so jih podjetja naredila, 
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škode do okolja, do kupcev, do dobaviteljev … Pač to ne more biti vzdržna zgodba. In skozi to se ta 

odnos in filozofija družbene odgovornosti pojavlja kot nekaj, kar je vredno pogledati in je koristno tudi 

za firme in koristno za družbo. (Intervjuvanec E 2016.) 

 

 

Pobude za spodbujanje DOP v Sloveniji 

 

Obstajajo različne pobude za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, med 

njimi izstopajo priznanja Zlata nit, Gazela, certifikat Družini prijazno podjetje, Slovenska 

nagrada za družbeno odgovornost Horus … Organizatorji tekmovanj na temo DOP poskušajo 

slednjo vpenjati v metodologijo; odzivi podjetij, sploh tistih, ki so nekaj časa samo 

opazovalci, potem pa se v projekte vključijo, so zelo dobri. »Se je pa definitivno poznalo … 

Mislim, odziv strank je bil zelo pozitiven. In pa, kar je bilo zelo presenetljivo in smo bili zelo 

veseli tega, je bilo veliko ljudi, ki so se prijavljali na prosta delovna mesta in so napisali to v 

prijavi. Da jih v bistvu zanima, da je to super, da so videli, da ima podjetje to nagrado. To je 

recimo zelo super.« (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Dobre prakse so ključne za širjenje drugačnega razmisleka in delovanja na področju družbene 

odgovornosti. Podjetja že pripravljajo trajnostna in DO-poročila, ponekod imajo že 

pripravljene strategije DO, ki jih tudi izvajajo v praksi. K temu jih spodbujajo različne 

nagrade in priznanja (Zlata nit, Horus, Družini prijazno podjetje, Gazela…), ko se podjetja 

primerjajo z drugimi in tekmujejo z njimi ter sami s seboj. Podjetja, ki jih prepoznamo za 

dinamično rastoča in trajno rastoča, večinoma družbeno odgovorne dejavnosti že opravljajo, 

jih živijo, ampak jih tako ne poimenujejo ali pa se preprosto ne zavedajo, da to že počnejo. Je 

pa družbeno odgovorno delovanje temelj za trajnostno rast podjetja.  

Poslovno uspešni, dolgoročno poslovno uspešni so pa v bistvu zelo družbeno odgovorni. To je zlasti 

jasno pokazala študija izpred 20 let o vizionarskih podjetjih, ki so daleč najuspešnejša na svetu, 100 let 

povprečno stara. In ko so delali drugo knjigo, drugo študijo o istih podjetjih, kako to, da so postala tako 

odlična, vizionarska, se je pokazalo, da je najbolj bistveno, da imajo vodjo pete ravni, to je pa človek, ki 

dela popolnoma v stilu družbene odgovornosti. (Intervjuvanec I 2016.) 

 

9.4.3 Razvoj DOP v Sloveniji 

 

Ovire za razvoj DOP v Sloveniji 
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Sogovorniki se strinjajo, da ovire po eni strani predstavlja način, kako posamezniki na splošno 

delujejo, po drugi pa tudi nerazumevanje, nepoznavanje in s tem nezanimanje za to, da bi se 

karkoli spremenilo na bolje. 

Eden od ključnih elementov, da so se določene stvari obrnile v drugo smer, je, da Slovenci premalo 

spoštujemo sami sebe. In če ti ne spoštuješ samega sebe, svoje strokovnjake na kateremkoli področju, 

da so vsi tujci v vsakem primeru več vredni od domačih strokovnjakov, pa naj bo to na področju 

zdravstva, prava, ekonomije, menedžmenta, izobraževanja, potem je težko pričakovati, da te bo kdo bolj 

spoštoval kot ti samega sebe. In to se potem odraža v celotni družbi in prihaja do neke vrste razgradnje 

nekega sistema, ki je bil že dobro zgrajen in se je kazal v pravi smeri in je dajal ljudem dostojanstvo, 

prinašal dostojno življenje in tudi možnost razvoja potencialov. Mislim, da imamo Slovenci res izjemne 

potenciale na raznih področjih. In da bi morali eden drugega bistveno bolj podpirati, si pomagati, 

privoščiti in se veseliti uspehov vsakega človeka. Tako bi lahko na kateremkoli področju tekmovali s 

firmami, s športniki, ali gledališčniki in tudi na drugih področjih s tistimi najboljšimi. (Intervjuvanec G  

2016.) 

 

Glavni oviri za razvoj DOP v Sloveniji sta nepoznavanje in nerazumevanje pojma DOP.  

Meni se zdi, no, da pač raste to zanimanje, prepričanje in pomembnost … Ampak da je ta moment, ko 

posameznik začne razmišljati: »Ali sem pa res jaz tisti, ki bom kaj spremenil? Oh, saj nič ne 

morem …«To je še tako veliko tega tukaj pri nas v Sloveniji. In jaz dobim kar zelene pike, ko mi kdo to 

reče, resno … Resno, jaz to ne morem verjeti in ne morem kupiti tega in kar vsem to tudi takoj povem, 

da tudi za sekundo naj ne razmišljajo tako. (Intervjuvanec J 2016.) 

 

Na voljo je premalo informacij na nacionalni ravni za različne skupine deležnikov, v 

izobraževanju splošne javnosti o tem področju obstaja primanjkljaj. Prav tako ni jasne 

usmeritve in zahtev glede DO, ki jo deležniki še vedno jemljejo kot nekaj postranskega.  

Po mojem mnenju sta dve ključni oviri. Prva je ta, da menedžerji tega še ne prepoznajo kot neko dodano 

vrednost, druga pa je seveda premajhna informiranost, premalo znanja, vedenja o tem področju. Torej, 

potrebno bo preprosto to vcepiti menedžerjem, vodstvom ali pa na koncu tudi županom. Bi rekel, da to 

postane sestavni del njihovega življenja. Na drugi strani pa narediti bistveno več na tem informiranju. 

Ampak tu pa mora zagotavljati sredstva država. Tu ne moremo pričakovati, da bodo posamezniki širili 

te informacije brez nekih sredstev. Tako da tukaj je prvo osveščanje teh vodilnih ljudi, ki lahko vplivajo 

na širše javno mnenje. In potem pa izobraževanje teh skozi te izobraževalne procese, skozi neformalne 

oblike izobraževanja, skozi oblike delavnic, kongresov, seminarjev, posvetov, kakorkoli, da bi potem 

nagovorili še širše množice. (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Ovire za to, da ne pride do kohezije, sodelovanja med različnimi deležniki v družbi za več 

družbene odgovornosti, so tudi v tem, da ni nekoga, ki bi vse skupaj med sabo povezal in 

uskladil na državni ravni. »Ja, predvsem pa ni nekoga, ki bi imel moč, da bi to delal. Ki bi 
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imel moč odločanja, moč implementacije, moč … To je problem. Saj imamo, recimo, pa imaš 

sedaj SPIRIT, ki nekaj dela, pa je ministrstvo za okolje, pa regionalni centri oz. tam, kjer so 

združeni pod ministrstvom, in tako naprej, pa se vsi s tem ukvarjajo … Ampak nobeden pač 

nima res neke resne moči in zato se pač nič ne premakne.« (Intervjuvanec J  2016.) 

 

Kot so naštevali sogovorniki, so ovire še parcialno odločanje državnih organov, lokalnih 

skupnosti in nekaterih podjetij, pomanjkanje strukturiranega pristopa, preveč birokracije in 

nejasna zakonodaja, zloraba položaja in nekaznovanje odgovornih za to dejanje, pomanjkanje 

finančnih sredstev na državni ravni za razvoj tega področja, premalo zanimanja politikov za 

DOP in njeno dejansko udejanjanje v njihovi praksi ter premalo njihovega zanimanja za 

prenos DOP v slovensko zakonodajo.  

 

Korupcija in nevidne mreže kot ovira 

 

Koruptivni ljudje podkupijo tako medije kot politike in druge podjetnike, kar vse prispeva k 

nazadovanju družbe in oviranju napredka. To je lahko v Sloveniji eden izmed vzrokov, da se 

ljudje ne ukvarjajo toliko z družbeno odgovornostjo.  

Ja. To je glavno. V principu to, ta korupcija in vse te zadeve, v osnovi ne samo, da povzročajo, ampak 

delajo škodo na ta način, da še tisti, ki bi imeli željo karkoli spremeniti, kako bi rekel, že v »štartu« 

obupajo zaradi te miselnosti … Itak je vse narobe, itak ne bo šlo čez, itak bo vsak gledal samo na svojo 

korist, to ne. Tako da že iz tega, ko vzame voljo določenim podjetjem, da bi kaj naredili, ta že sama 

ideja o tem, da je tukaj vse skorumpirano, marsikoga od tega že v samem »štartu« odvrne, itak. V 

smislu, saj je brez zveze, saj nima smisla, na ta način. Kar, na žalost, pa potrjujejo že v medijih novice 

vsak dan. (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Korupcija je kot ovira za gospodarski razvoj in razvoj družbene odgovornosti zelo 

pomembna. »Stvari so pač povezane. Zato tudi morebiti podjetja, ki jih mi prepoznamo kot 

odlična za primere dobrih praks, se niti nočejo medijsko izpostavljati, ker se s tem skušajo na 

nek način izogniti šumom ali pa pritiskom, ki bi prišli iz teh mrež, ki pač izvajajo svoj interes, 

svoje pritiske, in hkrati zaradi slabega mnenja o medijih.« (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Močne nevidne mreže, ki delujejo iz ozadja, preprečujejo družbi napredek v zameno za korist 

peščice izbranih Slovencev in tujcev. »Po vsej verjetnosti gre zelo na kratko rečeno za hitro 

zadovoljevanje kratkoročnih interesov, kakršnikoli že to so. Gre za zadovoljevanje nekih, 
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materialnih verjetno, niti ne potreb, ampak ciljev, premikov … Kratkoročno zadovoljevanje 

nečesa.« (Intervjuvanec D  2016.) 

 

  

9.4.4 Večdeležniške mreže 

 

Poslanstvo mrež 

 

Mreže nastajajo predvsem z namenom izmenjave dobrih praks, izkušenj, povezovanja, 

sodelovanja v skupnih projektih ali oblikovanja skupnega dokumenta na nacionalni ravni 

(npr. mreža partnerstva za DOP v Sloveniji). Poslanstvo mreže je lahko tudi podpora 

določenim vladnim aktivnostim ali pa krepitev članov mrež. »Skratka družbeno odgovorna 

mreža naj podpira gospodarski in vsestranski razvoj Slovenije.« (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Vloga deležnikov 

 

Mreže so lahko neformalne, pa tudi formalne. Formalne so tiste, ki so že institucionalizirane, 

kot je npr. združenje poslovnežev ali strokovnjakov na določenem področju, neformalne pa so 

tiste, ki se za neki namen morda občasno združijo.  »Odvisno od namena, so lahko formalne 

in neformalne. Sedaj nastajajo bolj skupnosti, ki pa nimajo pravnoformalnih podlag itd. 

Skupnosti, mreže, partnerstva, če so vzpostavljena z iskrenim  namenom, morajo delovati po 

principu vključenosti, in ne izključenosti. Seveda je pa pomembno, da obstaja iskrena in jasna 

komunikacija med partnerji, kaj so njihovi individualni interesi in kaj so skupni interesi 

mreže, partnerstva, skupnosti.« (Intervjuvanec  B 2016.) 

 

V mrežah naj bi delovala tako podjetja kot nevladne organizacije in vladni predstavniki. 

Nekateri si v mrežah želijo tudi predstavnike političnih strank oz. da bi te imele svojega 

predstavnika za družbeno odgovornost stranke. Vsaka mreža potrebuje vodjo, koordinatorja, 

da lahko deluje.  

Še bolj intenzivno bi bilo po mojem osebnem mnenju treba vpeti deležnike, ki smo jih do sedaj premalo 

prepoznavali, to je pa javni sektor, se pravi šole, izobraževalni sistem, zdravstveni, telekomunikacijski 

… sistem. Zdi se mi, da se je javni sektor nekako pozabil ali pa se morebiti preveč pušča ob strani. 

Čeprav ravno tam bi po mojem mnenju moralo biti čim več pobud, ne samo pobud iz realnega sektorja, 

se pravi iz podjetij. /.../ Kakšno ministrstvo bi lahko bilo na to temo. (Intervjuvanec D 2016.) 
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Nastanek mrež 

 

Začnejo jih ustanavljati posamezniki, ki se povežejo med seboj v skupino in predstavljajo 

določene skupine deležnikov. Člani se med seboj poznajo ali pa se šele spoznavajo in 

ugotavljajo, da se jim sodelovanje poslovno splača. Med njimi je veliko strokovnjakov z 

različnih področij z veliko izkušnjami iz prakse. Nastaja več mrež ali skupnosti, vsaka ima 

svoje interese.  

 

Nastanek neformalne mreže posameznikov, strokovnjakov, ki se s tem področjem ukvarjajo, 

odlično pojasnjuje intervjuvanka F:  

Najprej sem poskušala pridobiti strokovnjake bolj iz akademske sfere. /.../ Vendar pa je zelo težko najti 

entuziaste znotraj posameznih znanstvenih disciplin, ki bi se lotili tako zahtevnega paradigmatskega 

preskoka. Tako da sem kasneje videla priložnost v tem, da povežemo koncept oz. teorijo integralne 

ekonomije (po knjigi Integral Economics) s paradigmo trajnostnega razvoja, ki tudi zelo poudarja 

vrednote, odgovornost do okolja, tudi do družbe, do posameznika. In da na integralen način poskušamo 

predstaviti dobre prakse, ki že delujejo v smeri trajnostnega razvoja. Pokazalo se je, da so pravzaprav 

tisti, ki so resnični pionirji na področju trajnostnega razvoja in ki v praksi udejanjajo načela trajnostnega 

razvoja, tudi zelo družbeno odgovorni. (Intervjuvanec F  2016.) 

 

Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije je pred leti ustanovil inštitut Ekvilib kot 

neformalno mrežo s članstvom znotraj inštituta.  

Ja, mrežo smo ustanovili, ker smo hoteli nekako podjetjem ponuditi praktične nasvete, izobraževanje, 

druženje, izmenjavo dobrih praks, prenos znanja …Tako, zelo usmerjeno v prakso. Kaj je to družbena 

odgovornost, kako lahko oni družbeno odgovornost implementirajo v praksi. Tako da sedaj imamo 

okoli 30 članov in se trudimo jim to naše poslanstvo dajati. Bolj uspešno, manj uspešno. Letos smo 

začeli z družbeno odgovornimi zajtrki. /.../ Znotraj tega imamo izobraževanja za top menedžment. Sedaj 

bodo tri oz. štiri podjetja to izkoristila, tako da bomo za top menedžment naredili usmerjena 

izobraževanja. Delamo za top menedžment, kaj je družbena odgovornost. Vsako leto gremo skupaj, 

izberemo kakšno konferenco in gremo na kakšno mednarodno konferenco, svojo konferenco prirejamo 

… Dvakrat smo imeli evropsko nagrado za DO-partnerstva. Certifikat Družini prijazno podjetje je del 

družbene odgovornosti, deluje pa izven te mreže. Za člane delamo webinarje, kar se tiče recimo 

trajnostnega poročanja, in tako naprej. Tista podjetja, ki želijo to izkoristiti, lahko to izkoristijo. Ena 

podjetja to zelo izkoriščajo, je pa res, da to izkorišča intenzivno ena tretjina članov, dve tretjini pa je 

praktično dosti pasivnih … (Intervjuvanec C  2016.) 

 

Delovanje mrež 
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Število članov v mrežah raste, nekatere so večdeležniške (združujejo članstva iz nevladnih 

organizacij, gospodarstva, vladnih ustanov – primer je članstvo pri inštitutu IRDO), druge so 

bolj usmerjene v eno ali dve skupini deležnikov (npr. predvsem podjetja, delno tudi nevladne 

organizacije – MDOS in UNGC Slovenija).  Dve specializirani mreži za DOP sta v Sloveniji, 

ki se medsebojno tudi na neki način povezujeta, sodelujeta, po drugi strani pa sta tudi tekmici. 

To sta Svet članov pri Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO (IRDO 2004‒2016) 

in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije pri inštitutu Ekvilib.  

Ja, ker ti dve mreži pravzaprav nista več toliko večdeležniški, sta bolj enodeležniški, ker so podjetja 

noter. Vsaj v našem primeru (MDOS, op. a.), v vašem primeru (IRDO, op. a,) so tudi nevladne 

organizacije in posamezniki. Sicer so tudi pri nas nekatere nevladne organizacije noter, ene so … 

Ampak se mi zdi, da bi ta mreža, večdeležniška, morala biti širša. Morala bi se povezati s kakšnimi 

nevladnimi organizacijami. Recimo, mi se povezujemo z razvojnimi nevladnimi organizacijami na 

področju izogibanja davkov. Ker izogibanje davkov vpliva tako na naše države, ki smo razvite, 

predvsem pa vpliva na države v razvoju. Ker tam gre pa res toliko denarja ven, da je to res žalostno. 

Tudi z okoljskimi organizacijami se je treba povezati. Se pravi, če se te naše mreže ne bodo povezovale 

tudi z drugimi mrežami, potem bo ta doseg, ali pa z drugimi deležniškimi mrežami, zelo omejen. 

(Intervjuvanec C 2016.) 

 

Mreže izvajajo predvsem izobraževanja, svetovanja, izdajajo publikacije, organizirajo 

izmenjavo znanj in izkušenj prek dogodkov, osveščajo poslovno, strokovno in splošno javnost 

o DO(P), podeljujejo priznanja, nagrade in krepijo dobro prakso, zlasti podjetij. Člani mrež se 

zavežejo skupnim smernicam, pravilom delovanja. Izvajajo redno komunikacijo s svojim 

članstvom prek različnih komunikacijskih orodij in kanalov, pa tudi z zunanjimi javnostmi 

poteka redno komuniciranje.  

UNGC oz. Društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj Slovenije je v bistvu podružnica te globalne 

mreže United Nations Global Compact, ki je bila … Naša mreža, ta slovenska, je bila ustanovljena leta 

2007, tista je bila ustanovljena leta 2000 oz. še prej, se mi zdi, in je v bistvu največja nevladna mreža, 

največ podjetij je vključenih vanjo. Podjetja pristopijo v to mrežo in takrat se zavežejo spoštovanju 

desetih načel trajnostnega razvoja, ki so pač ta klasična in pokrivajo vsa štiri področja: človekove 

pravice, delovne pravice, diskriminacijo, korupcijo, okolje, vse … To so pač podjetja, ki vidijo in 

prepoznajo pomembnost tega in se zavežejo, da se bodo s tem ukvarjala, se zavežejo, da bodo tudi 

poročala o svojem napredku vsako leto, da bodo tudi finančno podpirala in se konstantno izobraževala. 

Zdaj, kakšno podjetje se pač vključi, zato ker vidi enkratno korist od tega, da je del tega. Kakšno 

podjetje pa dejansko potem sodeluje znotraj tega in so pač aktivni in se z njimi lepo dela in se premika 

stvari na določenih področjih … Tako da zelo raznoliko, moram reči, tako kot sem prej opredelila 
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podjetja v štiri kategorije, tako so tudi tukaj podjetja, recimo, v štirih kategorijah. (Intervjuvanec J 

2016.) 

 

Člani mreže praviloma za svoje delovanje plačujejo članarino različno, odvisna je od 

zastavljenega programa mreže in letno določene članarine za člane. V tujini podjetja 

prispevajo precej večje zneske za članarino v mrežah, kot je praksa v Sloveniji. Podjetja se 

zavedajo, da mrežo s prispevki krepijo in tako krepijo tudi možnost prenosa znanja in izkušenj 

med njenimi člani, posredno pa tudi v družbo. V članstvo vstopajo predvsem podjetja, ki se 

zavedajo svoje DOP in pomena sodelovanja s skupnostjo, saj tako tudi sama poslovno 

napredujejo. Ponekod v tujini za delovanje mrež finančna sredstva prispevata še država in 

lokalna skupnost.  

 

Člani v mreže prihajajo in odhajajo, nekateri ostajajo v njih od vsega začetka. Mreže delujejo, 

dokler imajo člani mreže skupne interese. »Jaz zaenkrat vidim, da članstvo ni tako aktivno, 

kot bi pričakovali in kot bi si želeli. Da je zelo pasivno članstvo. Saj mogoče je v vseh mrežah 

tako, pasivno članstvo … Ampak dokler članstvo ne bo razumelo, da čim več kot je podjetij 

družbeno odgovornih, tem bolje bodo oni funkcionirali, toliko časa vprašanje, koliko se bodo 

angažirali.« (Intervjuvanec C 2016.) 

 

Pomembno je povezovanje enih mrež z drugimi. Tudi proaktivni mediji gradijo neke vrste 

večdeležniški dialog z nagrajenci oz. prejemniki priznanj.  

Zlata nit poteka deveto leto, izbor za Gazelo dvajset let … Dialog je bil sprva živ predvsem v času 

izbora, se pravi nekaj mesecev na leto, to smo v zadnjih letih spremenili, nadgradili z medijsko podporo 

oz. spremljanjem prakse teh podjetij skozi 12 mesecev. Medij je prevzel vlogo nekega proaktivnega 

akterja v družbi, ki ne samo spremlja dogajanje v podjetjih, ampak jih spodbuja k temu, da to, kar 

počnejo in je prepoznano za dobre prakse, nadaljujejo, predvsem pa širijo. Da se skozi njihove dobre 

prakse, ki jih seveda medijsko podpira časopis, pomaga pri učenju tudi drugim zainteresiranim 

deležnikom. Ni nujno, da so to podjetja, lahko gre tudi za posameznike, za učečo se mladino, za 

starejše … Skratka gre za prakse, ki jih z manjšimi modifikacijami potem lahko implementiraš tudi v 

svoji sredini. (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Vrste mrež 

 

Mreže so lahko specializirane za eno ali več področij. Lahko so zasnovane na lokalni, 

regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Lahko so večdeležniške (civilna družba (NVO), 



99 
 

vlada, gospodarstvo) ali eno- (samo gospodarstvo, npr. mreža BNI) ali dvodeležniške 

(gospodarstvo in civilna družba). Lahko jih ustanovijo predstavniki civilne družbe ali 

gospodarstva, v njih pa lahko sodelujejo vse skupine deležnikov, odvisno od poslanstva in 

pravil posamezne mreže. Lahko so organizirane kot neformalna oblika (začasen projekt pri 

kateri formalni organizaciji, kot npr. Mreža za družbeno odgovornost Slovenije) ali kot redna 

oblika delovanja (organizacijska enota Svet članov pri Inštitutu za razvoj družbene 

odgovornosti) ali kot samostojna organizacija (UNGC pri IEDC Bled). Lahko so organizirane 

tudi kot samo neformalna skupina strokovnjakov in podjetnikov z namenom izobraževanja in 

izmenjave dobrih praks (primer Integralna Slovenija).  

 

Nastanek in delovanje nekateri mrež na lokalni ravni prek razpisov spodbuja tudi lokalna 

skupnost (primer Mestne občine Maribor – Lokalni program mladih) ali pa na nacionalnem 

nivoju vlada (primer nacionalne in regionalne mreže na področju dela z mladimi, ki jih 

spodbuja Urad RS za mladino).  

 

Mednarodne mreže 

 

V tujini je več multinacionalk oz. velikih podjetij, zato je tam članstvo v mrežah na področju 

DOP tudi številčnejše.  

Recimo v nekaterih državah, s katerimi se hočemo primerjati, recimo Amerika, Anglija, Nemčija, tudi 

Avstrija, Španija, imajo res velika podjetja, pri nas pa teh velikih podjetij ni veliko, zaradi tega se zdi, 

da je interes manjši, ker je Slovenija manjša. Ampak mogoče bi bilo zanimivo to, če bi naredili 

primerjalno analizo, koliko je velikih podjetij v Sloveniji oz. koliko je tistih res velikih podjetij, ki imajo 

recimo nad 1.000 ali pa 3.000 ali pa 5.000 zaposlenih, koliko jih je v Sloveniji in koliko v tujini, potem 

bi morda bolj realno sliko dobili, kakor pa na prvi pogled, ko se zdi, da v Sloveniji družbena 

odgovornost ni pomembna. (Intervjuvanec C 2016.) 

 

Člani v mednarodnih mrežah raje za poslovno sodelovanje izberejo partnerja, ki je prav tako 

član takšne mreže, saj se medsebojno že bolje poznajo in si zaupajo, pomagajo pri mreženju 

za pridobitev posla in poslovni napredek. DOP in mreže na tem področju so bolje razvite na  

severu in zahodu Evrope, npr. države, kot so Skandinavija, Anglija, Francija, Nemčija idr., 

kot pa na jugu in vzhodu Evrope. V mreže se vključujejo predvsem velika podjetja, 

multinacionalke, pa tudi nevladne organizacije (CSR Europe 2016), ki povezujejo v svojem 

članstvu druga podjetja (primer CSR Europe, kater člani so velika, multinacionalna podjetja 

ter nacionalne partnerske organizacije). »Se mi zdi, da imajo multinacionalke dosti večji 
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dostop. Da ta mreža CSR Europe dela predvsem za multinacionalke, v manjši meri za 

nacionalne organizacije. Kar je pa mogoče tudi krivda nacionalnih partnerskih organizacij, ker 

nimamo toliko sredstev, nimamo toliko resursov, da bi lahko svoje interese bolj uveljavljali.« 

(Intervjuvanec C 2016.) 

 

Multinacionalke, združene v mednarodne mreže, tam zbrano znanje delno prenašajo v 

posamezne države, vse do lokalnega okolja. Na poti do lokalnega okolja se del informacij 

porazgubi.  

Naše matično podjetje, kot konkreten primer, je bilo del oz. član mreže CSR Europe kot partner. Na 

lokalnem nivoju pa, žal, nismo bili dovolj obveščeni o tem. Tako da te stvari smo izvedeli, če smo vprašali. 

Ker tukaj gre … Eno je na lokalnem nivoju komunicirati, to je jasno. Ampak ko pa naše matično podjetje 

sodeluje s CSR Europe, je to na toliko višjem nivoju, da mi pogosto niti ne dobimo neke informacije o tem. 

Se pa kar precej dogaja … V skupini naših podjetij je pomembno biti član takšne mreže že zaradi ugleda 

samega podjetja, pa tudi zaradi pridobivanja informacij in razvoja tega področja v podjetju. Zelo pomembno 

je … In pa tudi veliko število strank, teh večjih, ki so tudi del teh mrež, si izbere partnerja, ki je tudi član. Se 

pravi, ki ima enak način razmišljanja, enako miselnost. Ja, prepozna se to in tudi precej podjetij želi 

sodelovati s takimi. (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Mreže v lokalni skupnosti 

 

Na lokalnem nivoju se z določenim namenom združujejo predvsem nevladne organizacije. 

Njihovo delovanje običajno sofinancira lokalna skupnost prek javnih razpisov.  

Kako se formirajo? V bistvu tako, kot sem rekla, že preko razpisnih pogojev. Potem pa predvsem na 

podlagi nekih osebnih prepoznanj. Ene boljše funkcionirajo …  Na podlagi podobnih izkušenj in na 

podlagi podobnih želenj … Za moje pojme je še vedno preveč individualnega pristopa, da se ljudje 

povezujejo z namenom reševanja posamične naloge. Drugače pa … Kako bi to lahko rekla … Da 

dejansko tisti pravi uspešni pristop se pa potem takoj vidi, ko je posredi dolgoročnejša vizija in pa 

upoštevanje širšega socialnega konteksta. (Intervjuvanec H  2016.) 

 

Občasno predstavniki lokalne skupnosti v takšnih mrežah tudi aktivno sodelujejo ali pa celo 

spodbudijo nastanek mrež za določen namen v lokalni skupnosti (primer – lokalni akcijski 

program mladih v Mestni občini Maribor). V lokalni skupnosti torej mreže so, nato njihovo 

delovanje nekoliko zamre in se ponovno obudi, ko se pojavi nov problem ali skupen interes, 

kot je npr. prijava na razpis ali izvedba projekta. »V bistvu, cilj je bil dosežen, mreža pa bo 

zaživela zdaj spet, ko smo dobili še sredstva za to. Sedaj čakamo tudi kadrovsko okrepitev … 

Recimo, zakaj je zamrla mreža v enem trenutku? Ravno zaradi kadrovske podhranjenosti. 
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Ampak to imamo namen oživiti … V bistvu namen bo isti. Samo začeti je potrebno spet delati 

na mreži.« (Intervjuvanec H  2016.) 

 

Vzroki za razpad mrež 

 

Vzroki za razpad mrež so lahko različni: premalo financiranja za njihovo delovanje, ni 

določenega koordinatorja ali pa ta preslabo opravlja svoje delo, preslabo komuniciranje 

znotraj mreže, pomanjkanje vztrajnosti za delovanje, člani mreže izgubijo interes za 

sodelovanje ali pa je v mreži premalo članov. Zaradi krize v družbi se osredotočenje članov 

usmeri drugam, v zagotavljanje lastne ekonomske stabilnosti, lahko pa se tudi izgubi namen 

mreže, zato mreža razpade.  

 

Razlogi za razpad mrež v svetu podjetništva ‒ morda tudi te, ki je bila namenjena družbeni 

odgovornosti, kot recimo Partnerstvo v Sloveniji ‒ so različni. »Morebiti tedaj premajhna moč 

deležnikov ali pa premalo zavezanosti k izvajanju aktivnosti. Družbena odgovornost je bila po 

vsej verjetnosti še prešibka v tej družbi, da bi enostavno vse to obstalo … Žal je tako, da smo 

zaradi krize tudi enostavno ljudje vso to energijo in ves ta entuziazem, ki je nujen pri vsem, 

nekam skrili ali pa spravili za hude čase.« (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Sogovorniki potrjujejo, da je v času krize Carollova piramida ključna. Najpomembnejša je 

torej ekonomska odgovornost, šele nato sledijo zakonska, etična in filantropska odgovornost. 

 

Vloga države pri spodbujanju mrež za DO 

 

Intervjuvanci menijo, da je ministrstva treba seznaniti z delovanjem mrež in izobraziti 

uslužbence v javnem sektorju o DOP in mrežah na tem področju. S problemi v družbi jih je 

treba seznaniti prek različnih skupin deležnikov (gospodarstvo, civilna družba, strokovnjaki, 

akademiki) in jih v sodelovanju z deležniki tudi uspešno reševati. Država naj spremlja 

nastajanje mrež in jih po svojih močeh podpre (finančno, vsebinsko, strokovno, z javnim 

interesom ipd.). Država naj ne čaka samo na pritisk javnosti ali posameznih skupin, ampak naj 

proaktivno ukrepa že prej. 

 

Partnerstvo za DOP v Sloveniji 
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V Sloveniji je bilo leta 2011 za pripravo nacionalne strategije na tem področju ustvarjeno 

Partnerstvo za razvoj družbene odgovornosti. Pobudnika in koordinatorja sta bila inštitut 

Ekvilib prek Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti ‒ IRDO. Skupaj sta oblikovala delovno skupino, ki so jo sestavljali različni 

deležniki. Mreža je nastala kot neformalna oblika delovanja, v katero so bili včlanjeni 

predstavniki nevladnih organizacij s področja DOP, družbeno odgovornih podjetij, 

neformalno pa tudi nekateri predstavniki vladnih služb. Namen mreže je bila priprava 

nacionalne strategije za družbeno odgovornost, saj je zahteva, pobuda oz. pričakovanje EU, 

da ima vsaka država nacionalni akcijski plan za družbeno odgovornost. Treba je bilo imeti 

konkreten cilj mreže in uskladiti vse interese vanjo vključenih članov.  

Partnerska mreža, če pogledamo, je bila ustvarjena ad hoc. Čisto ad hoc. Se pravi po principu dobre 

volje, kdor je sodeloval. So bile tudi nekatere zadolžitve, nekateri so svoje stvari naredili, nekateri ne. 

Nekateri bi še zdaj radi sodelovali in še vedno sprašujejo, kaj je sedaj, kdaj bomo šli v akcijo, naprej … 

Ampak je pa tu zelo težko delati, če res nimaš mandata. Toliko smo vsi zaposleni, in če nimaš mandata, 

da bo res nekaj iz tega nastalo, potem zelo težko najdeš … Nimaš energije, nimaš … Ne veš, zakaj bi to 

delal …(Intervjuvanec C 2016.) 

 

In to Partnerstvo je sčasoma zamrlo.  

Namen tega partnerstva je bila dejansko priprava nacionalne strategije za družbeno odgovornost, kar je 

nenazadnje tudi zahteva, pobuda ali pa pričakovanje EU, da ima vsaka država ta nacionalni akcijski 

plan za družbeno odgovornost. To je bila nekako podlaga, kjer je Slovenija ena redkih držav, ni pa 

edina, ki tega načrta nima. Partnerstvo je nastalo predvsem zaradi tega, če bi že nek načrt bil, da bi bil ta 

načrt kvaliteten, da bi imel nek smisel. /.../ Tako da eno širše partnerstvo smo naredili, ki je bilo pa res 

večdeležniško. Zdi se mi, da je bilo dobro zastavljeno, ampak potem ni prišlo dlje kot do enega osnutka. 

Nekajkrat smo se dobili, kar je škoda. Zakaj pa je bilo tako? Če pogledamo, zakaj je bilo tako, menim, 

da je bil glavni vzrok to, ker na strani vlade nismo imeli sogovornika. Ker zelo težko delaš nacionalni 

program, ki je vladni program, da ga delamo nevladne organizacije. In če nimaš podpore vlade, je v 

bistvu res nesmiselno. Mi smo sicer mislili, da bomo imeli podporo vlade, da bomo začeli, da bomo 

imeli večjo podporo vlade … Ampak se je potem izkazalo, da dejansko vlada, vladne strukture ne vedo, 

kdo bi se s tem področjem ukvarjal. In zdi se mi, da je na žalost še vedno tako. (Intervjuvanec C 2016.) 

 

Druga sogovornica dodaja:  

Sploh ne vem, zakaj se je ustavilo ... Kolikor se jaz tega spomnim, pa to ni bil edini poizkus … Jaz sem 

bila članica oz. del še enih dveh podobnih zadev, pač imenovana s strani nevladnega sektorja v eno 

komisijo, pa v drugo svetovalno skupino … in tako naprej. To je bilo v redu. Ampak problem je bil v 

bistvu, da nas je bilo cel kup s strani podjetij in s strani nevladnih organizacij, ki smo o tem veliko 

vedeli in bili pripravljeni zelo delati na tem, da se to premakne. Iz strani, pač, zakonodaje, pa ni bilo 

sogovornika oz. so se menjavali. Še tisti, ki so prišli, so v bistvu trdili, da so malo na skrivaj prišli in 
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tako naprej … Vladni predstavniki … V tistem trenutku, takrat, je bil to definitivno razlog. Zdaj so se te 

stvari malo uredile, sedaj v bistvu s to … Tako da to je sedaj na drugem nivoju … Zdaj se v Sloveniji 

tudi tukaj postavljajo stvari, ampak že spet preveč razdrobljeno, sektorsko in tako naprej in nepovezano. 

In znotraj enega ministrstva eni vodijo v eno smer in drugi v drugo smer in tako naprej, pač klasika, no, 

še vedno. (Intervjuvanec J 2016.) 

 

In če bi se zgodilo, da bi mreža Partnerstvo za DOP v Sloveniji opravila svoje poslanstvo, npr. 

pripravo dokumenta o družbeni odgovornosti v državi, in bi to prišlo v vse pore družbe, bi se 

postavilo vprašanje, ali naj mreža zapre svoja vrata, ugasne, zamre. 

Ne, ona ne sme zapreti svojih vrat. Ona je tista, ki je gonilna sila, torej predvsem osveščanja in 

izobraževanja. Nekdo mora biti. Ne moremo pričakovati, da bo tisti, ki živi od svojega dela, ki je 

samostojni podjetnik ali ima socialno podjetništvo, od tistega ne moremo pričakovati, da bo on to širil. 

To je potrebno, da nekdo to organizirano izvaja. In za to mora poskrbeti država, za to mora poskrbeti 

recimo regijski center, v tem primeru Maribor, da pač nekdo te zadeve vodi, osvešča, izobražuje. Tukaj 

je seveda vključevanje vseh deležnikov občine, izobraževalnih ustanov, gospodarskih zbornic ipd., in to 

pa mora nekdo voditi, koordinirati. (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Mreža je imela nekaj sestankov, na katerih so izmenjali svoje poglede in celo pripravili 

osnutek dokumenta za strategijo, potem pa je v določenem trenutku zamrla. Glavni vzrok za 

to je bil ta, da v vladi mreža ni imela sogovornika. Vladne strukture ne vedo, kdo bi se s tem 

področjem ukvarjal, zato tudi niso imenovali predstavnika v mrežo, kljub številnim pisnim in 

ustnim pobudam nevladnih predstavnikov in predstavnikov gospodarstva vladi.  

Manjkalo je sogovornikov, to je prvo. Kot drugo pa, da tisti, ki so bili sogovorniki, pogosto sploh niso 

razumeli točno, za kaj gre. Na žalost, no … Zelo se je v bistvu vse skupaj dojemalo kot »nice to have« 

No, to je super, ampak … Precej je bilo tega prelaganja odgovornosti: »Kdo je za to? To nismo mi, to je 

ministrstvo za izobraževanje …« Oni so rekli: »Ne, to spada v domeno gospodarstva.« Drugi: »Ne, to 

spada v socialo.« Itd. Tako da spet izhaja iz tega, da ni bilo ene strategije, kaj bi oni sploh hoteli s tem 

doseči. Da bi se npr. spremenila zakonodaja ali da bi se npr. spremenil na splošno »mind set« v državi, 

v gospodarstvu. Tega ni bilo. Ni bilo pa tega dejansko, ker ljudje, ki so bili na pozicijah v državi, 

dejansko tega niso razumeli sploh v osnovi, za kaj gre. In potem tudi niso mogli odločati o tem. 

(Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Mreža tudi ni imela dovolj sredstev in s tem človeških virov, da bi te stvari počeli 

profesionalno. Prišlo je izčrpanosti prvotnih entuziastov, ki so podali pobudo za nastanek 

mreže in njeno delovanje tudi nekaj časa koordinirali.  
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Po Roloffovi (2008) se delovanje večdeležniških združenj vidi v začetni fazi. Sledi 

spoznavaje članov, nato faza akcije ali izvedbe, potem pa se poslanstvo institucionalizira ali 

partnerstvo na neki način zamre. In zdi se, da se je Sloveniji ustavilo tukaj, ko je prišlo do 

akcije.  

To Partnerstvo in mreža za družbeno odgovornost Slovenije … Tako, ideje so bile super, kako bi rekel, 

želja nekaj doseči, pa to je bilo super … Vse je funkcioniralo. V bistvu se je ustavilo pri tej fazi izvedbe. 

Kot vedno. Zakaj? Zaradi tega ker takšna partnerstva pogosto nimajo resursov, nimajo človeških virov, 

da bi te stvari ljudje počeli. So pa to tako velike, pomembne stvari, da se ne da, da bi to eden v enem 

dnevu nekaj naredil. Pač, so to kar projekti. In glede na to, da v teh mrežah po navadi sodelujejo ljudje, 

ki so zaposleni nekje, ali v PR-ju ali v marketingu, karkoli, si ne morejo »špogat« v osnovi, tako da 

rečem, si nakopati še enega »šihta« na glavo. To je prva stvar. (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Sogovornik poudarja tudi, kako težko je izpeljati stvari brez prave podpore na državni ravni, 

četudi bi to kdo hotel: 

Druga stvar je pa ravno zaradi tega, ker to ni nekako tako strukturirano in nima neke teže vse to skupaj, 

je težko najti sogovornike. Zelo težko je. Jaz vem, na enem sestanku, ko smo se pogovarjali, kako težko 

je bilo dobiti nekoga iz vladne strani, da bi se sploh usedel za eno urico in se pogovarjal. In tukaj se 

potem ustavi, na žalost.  Tako da tukaj se potem ustavi … Te faze predhodne … Torej podjetja so 

zainteresirana, da bi sodelovali, vse super, se usedejo, se začnejo pogovarjati, odlični predlogi pridejo 

na dan, odlični plani, se mogoče naredi tudi ena strategija, kako bi se tega lotili. Potem se pa ustavi pri 

tem, kdo bo kaj naredil. Kdo bo kaj naredil, tam se ustavi. In drugi, da rečem, drugi zid, ki je pa to … 

Karkoli za izpeljati … Ti potrebuješ nekoga iz vladne strani, iz politike, tam se pa … Tam pa sploh … 

Tam pa ne prideš čez. (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

9.4.5 Predlogi za razvoj DOP v Sloveniji 

 

Pomen dialoga 

 

Da se vzpostavi nacionalni dialog za družbeno odgovornost, je prav gotovo potrebno 

povezano delovanje zakonodajalcev, sodstva in drugih akterjev, vključno z državo in 

podjetniško prakso. »Dialog z različnimi skupinami je nujen. Predvsem gre tu za 

vključevanje … V bistvu bi si vsak moral narediti shemo, koga za rešitev svojega problema 

vse potrebuje. Zaradi tega ker, kot rečeno, se stvari lotevamo preveč parcialno, in morda ko 

rešimo eno stvar, podremo drugo stvar. Ta dialog je nujen, da se zavedajo različnih vidikov 

vpeljevanja. Absolutno pa danes en sam ne bo rešil ničesar.« (Intervjuvanec H 2016.) 
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Lokalna skupnost lahko skozi dialog z deležniki pridobi številne koristi. »Za moje pojme 

izjemne. Že na primeru lokalnega programa mladih odpiramo dimenzije, širimo obzorje, 

potem tudi lažje rešujemo odprte probleme, s katerimi se soočamo, zaradi tega ker se 

spoznavamo med seboj. In ker vsak, ki je vključen v zgodbo, jo drugače ponotranji kot 

naključni opazovalec. Tako da tukaj gre že za neko pripadnost zgodbi.« (Intervjuvanec H 

2016.) 

 

Za reševanje problemov ali napredek vsakega posameznika ali skupine je dialog nujen, nujno 

je povezovanje za dosego skupnega cilja. Tako pridobijo vsi vključeni več, kot če bi vsak 

deloval sam zase. »Večdeležniški dialog ima svoj smisel, da se slišijo razni vidiki. In da se 

potem v debati izpelje njihova sinergija, za kar bi bilo zelo koristno uporabiti naše metode, 

USOMID-ovske ali pa te, o katerih Nastja pripoveduje na osnovi de Bona. Da se ljudje 

naučijo drug drugega poslušati in slišati in reči: 'Hvala, da se z mano ne strinjaš, s tem me 

dopolnjuješ.' To je bistvo meddeležniškega dialoga za mene.« (Intervjuvanec I 2016.) 

 

Vloga posameznika 

 

Posameznikova odločitev za družbeno odgovornost je ta trenutek prepuščena naši 

samoiniciativnosti, pripravljenosti. Ljudje smo različni, različno to razumemo. Zato 

potrebujemo nekoga, da nas o tem ozavešča.  

Ja, vsak mora pri sebi pogledati, da deluje družbeno odgovorno. In potem lahko vsi skupaj delujejo DO. 

Vlada mora, če že ne drugega, delovati z zgledi, z nekimi načrti, strategijami in podobnimi stvarmi. 

Podjetja prav tako. Kot sem že omenila z vnašanjem DO v vse pore delovanja. Civilna družba pa z 

osveščanjem posameznikov in izpostavljanjem dobrih praks, zgledov. Vsak ima pač svojo vlogo pri 

tem, in če se vse skupaj poveže, je potem lahko za vse toliko boljše. (Intervjuvanec K 2016.) 

 

Odločanje za družbeno odgovornost je stvar posameznika in države kot takšne. »Saj 

posamezniki smo lahko družbeno odgovorni, ampak če nas pač država ne spodbuja, ne bomo 

prišli dlje, kot sem rekla prej, od tega svojega vrtička. Želimo si, da bi država, da bi vsi živeli 

to družbeno odgovornost, ne samo določeni posamezniki.« (Intervjuvanec K 2016.) 

 

Vloga podjetij in drugih deležnikov 
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Podjetja nastajajo zato, da zadovoljijo ali rešijo potrebe ljudji, in so s tem sestavni del družbe. 

»Če govorimo o tem, kdo bi moral kaj narediti, bi jaz postavila drugo izhodišče. Pa povabimo 

tiste, ki že delajo v tej smeri, da povedo, kaj so s tem dosegli.« (Intervjuvanec F  2016.) Eden 

izmed sogovornikov izpostavlja pravilno razumevanje DOP kot predpogoj za delovanje: 

Vloga bi bila ravno to, da bi nekako najprej poenotili, da bi vsi razumeli, kaj je to družbena 

odgovornost. Že sedaj, če se pogovarjate s tistimi iz gospodarske zbornice in tistimi … Vsak nekako po 

svoje razume. In rečejo, ja, če ni dobička, ne morejo biti družbeno odgovorni … Skozi imajo to mantro: 

»Če ni dobička, ne moremo biti družbeno odgovorni.« In jih ne moreš prepričati, da moraš biti družbeno 

odgovoren, če hočeš imeti dobiček. In tega oni sploh ne razumejo, tega preklopa sploh ne naredijo. Pa 

pravijo: »Nam ne gre dobro, ne moremo biti družbeno odgovorni.« Ja, mogoče vam pa ne gre dobro 

zato, ker niste družbeno odgovorni. Ali ste se kdaj to vprašali? Če bi bili družbeno odgovorni, bi vam 

šlo bolje. Ampak dokler oni razumejo donatorstvo in sponzorstvo, je to to. Nam ne gre dobro, ne 

moremo nič dati. (Intervjuvanec C 2016.) 

 

Eden od sogovornikov je prepičan, da morajo biti vloge deležnikov jasno definirane in da se 

mora vsak na neki način zavedati svoje odgovornosti. Naslednji pa dodaja, da je pomembno, 

da vsi v DOP prepoznajo neke vrste korist: »To bi izpostavil mogoče, da največ, kar se lahko 

naredi, je to, da se po eni strani 'decision makerjem', se pravi politiki, po drugi strani 

podjetjem, pokaže, da dejansko je potencialna korist, 'long term value' da je v tem, da je 

dodana vrednost to. Ker ne eni ne drugi se ne zavedajo tega.« (Intervjuvanec Č 2016.) 

 

Vlada in največja podjetja naj postanejo vzorniki družbene odgovornosti. Predstavniki države 

bi morali dajati dober zgled za sodelovalno delovanje, imeti bi morali posluh in znanje za 

nove pristope ter najboljše prakse tudi spodbujati in podpirati. »Na načelni ravni imamo celo 

kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, kjer je 

omenjena družbena odgovornost. Sicer je zelo kratek. Uradniški svet ga je sprejel leta 2011 in 

je takoj v prvem členu poudarjena DO.« (Intervjuvanec F  2016.) 

 

Javne uslužbence je treba izobraževati o DO, zagotoviti njihovo prisotnost in financiranje tega 

izobraževanja. Izobraževati jih je treba tudi s primeri iz prakse. »Lahko bi uvedla posebne 

programe za spodbujanje tovrstne dejavnosti, namenila določena sredstva, skupaj z 

evropskimi sredstvi za razvoj družbeno odgovornega delovanja in povezovanja v korist 

celotne države. Ne gre za neka zelo velika sredstva. Vlada bi morala  podpirati te aktivnosti in 

s projekti omogočiti razvoj novih oblik za aktivno delovanje državljanov.« (Intervjuvanec G 

2016.) 
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Mladi naj bodo dovolj poučeni o svojih možnostih in odločni. Rečejo naj jasen ne drugačnim 

vizijam, drugačnim strategijam. Mlajše generacije dejansko razmišljajo na drugačen način, 

razmišljajo dolgoročno in nimajo želje po dobičku iz danes na jutri. »Jaz mislim, da lahko 

prinesejo veliko novih idej, ker se mi zdi, da jim ni vseeno. Te mlajše generacije, ja, jim ni 

vseeno, kaj se dogaja v svetu z ljudmi in s stvarmi okrog njih, v njihovem okolju, z družbo. Ni 

jim vseeno za prihodnost. Po mojem bi jih bilo treba poslušati, ker mislim, da imajo rešitve, 

kako narediti svet boljši.« (Intervjuvanec K 2016.) Vrednote, ki jih je treba privzgojiti mladim 

so odgovornost do sebe, do ljudi, okolja in narave.  

 

Pomembni so tudi lobisti, saj so oni tisti, ki lahko dejansko pridejo v stik z odločevalci in jim 

pokažejo potencialno korist za celo državo. »Če bi ti lobisti bili samo … ljudje, ki prihajajo s 

pravim, dobrim namenom in spodbujajo k spremembam, ki se morajo zgoditi, ne pa, da imajo 

zadaj pač nek drug, kapitalski interes. Ker po navadi so agende vedno skrite in vedno se 

pojavi interes kapitala.« (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Delo lobistov na neki način opravljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij kot civilne 

družbe. Civilna družba naj bi prepoznavala primanjkljaj v zadovoljevanju družbenih potreb in 

pomagala osveščati ter izobraževati o DO ter prek koncesij izvajati določene kampanje v 

podporo državnim ukrepom. 

 

Pomemben akter so tudi mediji, ki imajo na tem področju odgovorno vlogo; ne samo da 

opozarjajo na slabe prakse, temveč tudi izpostavljajo dobre primere DOP.  

Odgovornost medijev na tem področju zagotovo … To bi morala biti. Je pa res, da novinarji, uredniki 

vlogo medijev oz. novinarstva vidijo predvsem v opozarjanju na anomalije, ne pa hkrati tudi na 

opozarjanje na dobre prakse. Po mojem osebnem mnenju se hitreje vsi učimo, premikamo v pravi smeri, 

če opozarjamo na primere dobre prakse. Zato ker v primerih slabih praks se do sedaj tudi v Sloveniji 

premalo stvari rešijo. Prav je, da se opozarja tudi na slabe prakse, ampak bi morali novinarji zgodbe, ki 

smo jih prepoznali kot slabe prakse, pripeljati tudi do epiloga. Tukaj se mi zdi šibka točka slovenskega 

novinarstva, da prepoznava slabe prakse, na njih opozarja, vendar jih ne pripelje do konca. Hkrati pa 

premalo prepoznava dobre prakse, ki se mi zdijo pa ključne za širjenje drugačnega razmisleka in potem 

delovanja na področju družbene odgovornosti. (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Kako vzpostaviti dialog? 
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Večdeležniški dialog je smiseln, da se slišijo različna stališča sogovornikov. In da se potem v  

razpravi izpelje njihova sinergija, za kar bi bilo zelo koristno uporabiti različne metode. 

Pomembna so povezovanja med podjetji na različnih ravneh. Zaradi tega je treba tudi na tem 

področju ustvariti novosti, ki so lahko povsem nove ideje, ali pa vključiti dobre prakse iz 

tujine. Slovenske menedžerje je treba izobraziti o DOP s pomočjo konferenc, dogodkov, 

seminarjev itd. in prek podjetniških združenj. 

 

Država in občine bi morale prek svojih spletnih strani, medijev in občinskih glasil poskrbeti 

za to, da bi se družbena odgovornost širila. »Jaz osebno lahko rečem, da to opazujem zadnjih 

10 let in ugotavljam, da je praktično problem ljudem razložiti, kaj je to družbena odgovornost. 

In če tega občinski svetniki ne razumejo, potem je težko pričakovati, da bodo to razumeli 

povprečni prebivalci z vsemi problemi, ki jih tarejo; da bodo razumeli pomen družbene 

odgovornosti.« (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Pooblastila za odločanje na nacionalni ravni glede DOP 

 

Poročila o DOP so preveč parcialna in jih pripravljajo osebe v vladi, ki področja DOP ne 

poznajo dovolj celovito. Vlada mora imenovati odgovorno osebo z jasnim mandatom, z 

imenom in priimkom.  

 

Za poročanje o DOP v državi ni javno imenovane pristojne osebe, zato javnost ne ve, kdo je 

pristojen za to področje. Prav tako v vladi morda ne vedo, kdo in kako pripravlja parcialna 

poročila o stanju DOP v državi. Zato tudi z državo (vlado) o tej temi ni mogoče razpravljati. 

»Dejansko ne vedo, kdo naj bo nosilec. Jaz ne vem, kdo sploh to pošto dobiva iz Evropske 

komisije. Eden jo dobiva, na vlado pride, nekdo jo dobi. Očitno jo nekdo dobi, ne … Zdaj ali 

je to na ministrstvu za gospodarstvo ali kje … Kje je zdaj sploh ta oseba, ki to dobi, ki mora 

poročati, recimo? Ampak to mora priti s strani kabineta predsednika vlade, očitno.« 

(Intervjuvanec C 2016.)  

 

Prelaganje odgovornosti z ministrstva na ministrstvo glede pristojnosti za DOP v Sloveniji 

poteka že od leta 2005. Nerazumevanje področja DOP na vladni strani in zato neimenovanje  

sogovornikov za razvoj tega področja povzroča zastoj pri razvoju DOP v Sloveniji.  

Jaz mislim, da ta četrta faza, ki se je končala, se v bistvu ni končala. Dokumenti so pripravljeni, 

»inputi« so pripravljeni, ljudje so še vedno tukaj pripravljeni, da se aktivirajo. So dejansko pripravljeni, 
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da se aktivirajo, če bi imeli en »input« s strani države, da bi rekli, da gremo v to. Da, ker se mi zdi, da je 

bil to glaven problem, da če ti ne vidiš možnosti ali pa nekega okvirja, da boš res lahko izvedel to, kar si 

si zamislil, da boš lahko izvedel … Če tega ni, če dejansko ne vidiš možnosti, da bi to šlo v prakso, 

potem … Potem se boš ustavil. In to se nam je zgodilo. Mi dejansko z vladne strani nismo imeli 

sogovornika na zadosti visokem nivoju. (Intervjuvanec C 2016.) 

 

Pozvati je treba predsednika vlade, da v okviru ministrstva uredi to področje, npr. z 

medresorsko delovno skupino, in pa predsednika države, da v okviru svojega sveta, 

posvetovalnega sveta pri predsedniku države, sprejme sklep, da se naredi ta nacionalni 

program oz. strategija družbene odgovornosti. 

 

Eden izmed intervjuvancev sicer meni, da bi za to moral biti ustanovljen operativni organ, 

agencija, ki bi se ukvarjala z vprašanji DOP: 

Jaz mislim, da (vlada, op. a.) nima časa. Bi bilo nekorektno reči, da izobraženi, razgledani, delavci, ministri, 

uradniki na ministrstvih, na agencijah, na državnem nivoju tega ne vedo. Jaz pač menim, da seveda ob vseh 

teh problemih, ki zadevajo državo Slovenijo, preprosto nimajo časa. Zato bi morda bilo smiselno razmišljati 

celo o ustanovitvi kakšne agencije na tem področju. Če v Sloveniji ustanavljamo npr. preko 270 agencij, 

morda bi pa morala biti ustanovljena tudi agencija za družbeno odgovornost. Če imamo ustanovljeno 

agencijo za knjigo, za jezik ipd., morda bi morali razmišljati tudi o neki krovni organizaciji, ki bi bila pač 

proračunski uporabnik in ki bi potem lahko te ideje strokovno, finančno podprla. Na drugi strani pa bi 

skrbela za to, da se ta družbena odgovornost širi tudi v vladnobirokratske strukture, da bi morda celo vlada 

lahko bila tisti pobudnik sprememb zakonodaje, ki bi omogočila vsem deležnikom neko prednost, ki se 

ukvarjajo s tem ali želijo to narediti. Morda bi morali razmisliti tudi v smeri, da bi kakšen državni sekretar v 

kabinetu predsednika vlade skrbel ali pokrival družbeno odgovornost. (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Ukrepi na nacionalni in lokalni ravni  

 

Država bi lahko spodbujala razvoj DOP z olajšavami, kaznimi za kršitelje, javnimi razpisi in 

naročili ter z vsemi dejavnostmi javne uprave. Uvesti je treba določene takse za kršitelje 

DOP, določene olajšave za podjetja, ki vlagajo v DOP in spodbujajo njen razvoj na nacionalni 

ravni. Razmisliti je treba o mehanizmih, ki lahko brez posebnih olajšav spodbujajo skrb za 

okolje in DO. Vlada naj podeli koncesije za opravljanje nekaterih družbeno odgovornih nalog 

nevladnim organizacijam ali razvije svoje službe za izvajanje teh nalog. Država lahko DO ali 

podpre ali ovira, kakor se državni organi odločijo. Kot razmišlja eden izmed sogovornikov: 

Ja, bistvena zgodba bi najbrž bila najprej v tem, da bi dosegli, da se Slovenija pridruži pozivu Evropske 

unije, naj vlade in največja podjetja postanejo vzorniki družbene odgovornosti. In v modelu, ki sva ga 

midva skupaj objavila pred leti, je na osnovi moje druge disertacije jasno zapisano: država skrbi za javni 
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sektor, zato je največji kupec, če ves javni sektor vzamemo skupaj. Se pravi, ima tudi največ vpliva na 

dobavitelje, če to dela organizirano in skupaj. In bi bilo smiselno, da sprejme takšne nabavne pogoje za 

kogarkoli iz javnega sektorja, da mu smejo dobavljati samo tisti, ki so od vseh možnih prijaviteljev 

najboljši v treh pogledih: družbena odgovornost, poslovna odličnost, inovativnost. (Intervjuvanec I 

2016.) 

 

Nacionalna strategija DOP v Sloveniji 

 

Pogledi na to, kako razviti strategijo DOP v Sloveniji, so različni. Eden izmed sogovornikov 

razmišlja: »Najprej naj se v ustavi poišče člen, na osnovi katerega parlament sprejme 

zavezujoč dokument, za katerega ga je zavezala Evropska unija z dokumentom iz leta 2011. 

Za parlament pripravljajo dokumente vladne službe ali pa povabljeni inštituti in strokovnjaki 

v njih ali zunaj njih.« (Intervjuvanec I 2016.) 

 

Država bi se morala pri kakšnem socialnem skladu, npr. pri Evropskem socialnem skladu, 

potegovati za sredstva, da bi potem nevladne organizacije, gospodarstvo in vladne inštitucije 

naredile nacionalni program DO.  

Nek vodnik ali pa nekaj zelo oprijemljivega in jasnega zagotovo podjetja potrebujejo. Ali je to 

strategija? To je lahko tudi strategija, da. Glede na to, da smo sprejeli strategijo pametne specializacije, 

je strategija razvoja družbene odgovornosti Slovenije nujen kamenček v tem mozaiku. Je pa verjetno 

dobro tej strategiji pripeti še neke operativne programe ali načrte, ki jih lahko podjetja skorajda vzamejo 

iz predala in jih potem poskušajo implementirati. Da, potrebujemo jo. (Intervjuvanec D 2016.) 

 

Vsekakor morata strategijo družbene odgovornosti zagovarjati predsednik in premier. 

Vzpostavi naj se večdeležniški dialog na temo DO na nacionalni ravni, v katerega naj bodo 

vključeni tako predstavniki vlade kot gospodarstva in civilne družbe.  

Ja, to je zelo težka naloga in obširno delo, po mojem. Jaz bi najprej naredila en sestanek s temi 

organizacijami in mrežami, kjer se pač s temi stvarmi ukvarjajo. In bi bilo treba najprej, po mojem 

mnenju, narediti nek pregled stanja in potem nek »brainstorming«, ideje, in potem to prerešetati po 

različnih področjih in narediti neko strategijo. Ampak jaz mislim, da bi nam to vzelo kar nekaj časa, da 

vidimo, kje smo in kaj nam še manjka. Mogoče bi lahko pogledali kakšno tujo prakso in jo prilagodili 

nam. In potem pač, kakor temu rečejo, akcijske načrte, da se pač te stvari po ministrstvih razdelijo in 

izvajajo. Ampak je treba seveda ljudem to razložiti, da to ni nekaj, ker sem si jaz to sedaj izmislila, 

ampak zakaj je to dobro. In da v bistvu ti ljudje, ki bi to izvajali, to izvajajo, ker si to želijo in ker to 

razumejo in vidijo koristi v tem. Pač vsi skupaj bi morali sodelovati. (Intervjuvanec K 2016.) 
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Strategija naj odraža prakso, pripeti ji naj bodo še operativni programi ali načrti, ki jih lahko 

podjetja vzamejo iz predala in jih poskušajo uresničiti. Dokument naj bi pripravilo več 

deležnikov, hrati pa bi morali obstajati izvedbeni načrti na različnih ravneh. Elemente 

družbene odgovornosti je treba vnašati v obstoječe državne, lokalne in podjetniške strategije. 

Potem bi jih bilo treba prenašati na nižji nivo. Z državnega, krovnega nivoja na lokalni nivo, 

kjer pa naj bi aktivno vlogo prevzele tudi občine same, torej bi lahko imeli tudi občinske 

programe DO:  

Potem bi bilo to treba prenašati na nižji nivo. Z državnega, krovnega nivoja na lokalni nivo. Ker mi 

nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, to pomeni, da bi lahko primerni sogovorniki bili 13 

mestnih občin. Država Slovenija ima opredeljenih 13 mestnih občin, ki imajo nekakšen status regijskih 

centrov. /.../ Zato ker ne moremo zadolžiti majhne lokalne skupnosti, da se bodo še s tem ukvarjale. Ker 

tu pač 2. nivoja lokalne samouprave ni, bi morale pač po mojem mnenju biti 13 mestnih občin nosilci 

tega projekta. Torej država, potem teh 13 mestnih občin … (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Ustanovitev nacionalnega inštituta in določitev nacionalnega koordinatorja za 

DO pri Vladi RS 

 

Pri Vladi RS bi bilo treba ustanoviti neki organ ali agencijo za področje. Ta bi nato to 

spremljala, koordinirala, usmerjala na državnem nivoju. Vsako ministrstvo bi lahko v svoj 

program vključilo tudi družbeno odgovornost po kanalih, ki jih že ima, in jo razpredlo do 

lokalne ravni:  

Tako, ja, ker imamo ministrstva, ki sežejo v vsako lokalno skupnost, npr. Ministrstvo za šolstvo, 

osnovne šole sežejo v vsako občino, skoraj ni občine, ki ne bi imela tudi nekega srednješolskega 

programa izobraževanja. Tako da bi se morda dalo preko Ministrstva za šolstvo ogromno teh informacij 

prenesti na nižji nivo. Potem imamo izpostave Zavoda za zaposlovanje, kjer imamo v vsaki občini 

regijsko ali območno enoto Zavoda za zaposlovanje. Tako bi preko Ministrstva za delo prenašali to na 

nižji nivo. Ker bi potem vsem tistim, ki bi želeli delati na tem področju, ali pa morda odpiranje s. p.-jev, 

d. o. o.-jev s konotacijo družbene odgovornosti, na ta način bi jim potem podali pač potrebne 

informacije, jih seznanjali. Tako da marsikdo izmed njih bi lahko pridobil kruh tudi na tem nivoju, da bi 

pač to širil. (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Parlament in vlada bi morala spoznati DO, narediti pravni akt, ki bi bil nad vsemi, ustanoviti 

institucijo, ki bi imela zelo veliko moč in bi lahko načrtovala, kaj je treba urediti, in ki bi 

preučila tudi vso prenormirano pravno zakonodajo in jo nekako poenostavila, da bi se stvari 

res začele odvijati z vrha navzdol. Vlada naj ustanovi profesionalni inštitut kot organ države 

za promocijo družbene odgovornosti, za razvoj modelov in praks ter za povezovanje tega, s 
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čimer se ukvarjajo pravniki, in tega, s čimer se ukvarjajo vzgojni programi, v skupne akcije za 

nenehno krepitev družbene odgovornosti. Temu organu je treba podeliti tudi moč, s katero 

lahko izvaja določene akcije na ravni države.Vlada naj bo pobudnik sprememb zakonodaje, ki 

bi omogočila vsem deležnikom, ki se ukvarjajo z DO, določeno prednost. Državni sekretar v 

kabinetu predsednika vlade naj skrbi ali pokriva družbeno odgovornost. Imamo ministrstva, ki 

naj znotraj svojega dela DO izvajajo in skrbijo zanjo. 

 

Vloga izobraževanja za DOP 

 

Izobraževanje ima pri razumevanju ključno vlogo. Mnogi svoja stališča in s tem vrednote 

spremenijo, ko se v praksi srečajo z drugačnimi situacijami, kot so jih navajeni. »Iz lastnih 

izkušenj lahko povem, da po stiku z begunci, po stiku z revščino, po stiku s čistilno akcijo, po 

stiku s starimi ljudmi … ravnam drugače. Seveda ozavestiš situacijo in potem v skladu z njo 

drugače ravnaš. Če bi naši odločevalci bili večkrat v stiku z realnostjo v Sloveniji, bi po 

mojem tudi odločitve, ki so pač trajnostne oz. vezane vsaj na njihov mandat, bile drugačne.«  

(Intervjuvanec D 2016.) 

 

O DOP je treba izobraževati s predmetniki v šolah in s primeri dobrih praks v gospodarstvu 

ter v drugih sektorjih družbe. Država bi lahko dobre prakse iz vodenja podjetij uporabila tudi 

pri svojem delovanju, in sicer v tistem segmentu vodenja države, ki je zanjo koristen. Pri 

izobraževanju naj sodelujejo strokovnjaki iz različnih sektorjev družbe, znanja in izkušnje pa 

naj se izmenjujejo tudi s tujino.  

 

Financiranje razvoja DOP 

 

Objaviti bi bilo treba razpise za posebne programe za spodbujanje tovrstne dejavnosti in 

nameniti sredstva ‒ skupaj z evropskimi sredstvi ‒ za razvoj družbeno odgovornega delovanja 

in povezovanja v korist celotne države. Država in lokalne skupnosti naj bi del sredstev v 

proračunu namenile za spodbujanje takšnih programov in vsebin. Na nacionalnem nivoju naj 

bi bila ustanovljena fundacija za DO, katere svet bi potrjeval razdeljevanje ali pomoč iz tega 

sklada, financirala pa bi se lahko tudi iz kazni za kršitelje. Država bi z zakonom o fundacijah 

morala omogočiti njihovo lažje ustanavljanje. V primeru kandidiranja za razne projekte 

potrebuje kandidat tudi lasten del. »Morda bi iz teh fundacij lahko zagotovili tistih 5, 10, 
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15 %, kolikor je potrebno lastne udeležbe, ali je to države ali lokalne skupnosti, za izvedbo 

posameznih projektov in programov.« (Intervjuvanec A 2016.) 

 

Država lahko nameni subvencijo ali davčno olajšavo podjetjem, ki imajo v vpeljane poslovne 

modele družbene odgovornosti. Kar pomeni, da v nekem doglednem času v prihodnosti to 

postane stalna praksa. To torej v podjetjih ne bodo več izjeme, ampak že pravila.  

Država pokaže vzor, da ji je mar za okolje in ljudi, in na koncu koncev je za to tudi odgovorna. Mar ji 

mora biti za to, kakšna podjetja delujejo in na kakšen način, kakšne posledice ima njihovo delovanje v 

okolju in za ljudi. Na kakšen način uravnotežijo svojo težnjo za dobičkom in odgovornostjo do družbe. 

Postavijo zahteve na tem področju, ki jih povežejo z ostalimi mehanizmi. To mora postati standard, in 

ne izjema, ki se jo zahteva v vsakem javnem razpisu, kjer država prispeva denar itd. Na koncu pa 

seveda tudi v določenih olajšavah (davčnih) na primer. (Intervjuvanec B 2016.) 
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10  POSKUS OBLIKOVANJA VEČDELEŽNIŠKEGA MODELA DOP ZA 

SLOVENIJO 

 

Če povzamemo ugotovitve, lahko ključne ovire za nerazvoj DOP v Sloveniji prikažemo v 

Tabeli 10.1. Te ovire so odločevalske, birokratske, izobraževalne, komunikacijske, 

ekonomske in kulturne. 

 

Tabela 10.1: Ovire za nerazvoj DOP v Sloveniji 

Kategorija ovire Podkategorije 

Odločevalske  Ni jasne usmeritve, direktive 

 Ni jasnega nosilca za načrtovanje, izvajanje in poročanje o 

nalogah v zvezi z DOP na državni ravni in ne na lokalnih ravneh 

 Parcialno odločanje oblasti 

 Zagovarjanje parcialnih dejanj, interesov 

Birokratske  Preveč birokracije 

 Nejasna zakonodaja 

Izobraževalne  Pomanjkanje izobraževanja za vse deležnike 

 Neuvrščenost predmetov o DOP v vse kurikulume  

Komunikacijske   Nerazumevanje koncepta DOP 

 Neodzivnost vlade in lokalnih oblasti za DOP 

 Premajhen interes medijev za podporo DOP 

 Ni komunikacijske strategije za DOP na ravni države 

Ekonomske  Pomanjkanje finančnih sredstev za DOP 

 Pomanjkanje časa, volje in energije ključnih deležnikov v državi 

za razvoj DOP 

 Korupcija ovira razvoj DOP in povzroča kolektivno depresijo v 

državi 

 Dobra podjetja se nočejo medijsko izpostavljati zaradi pritiskov 

nevidnih mrež 

Kulturne  DOP preveč na stranskem tiru v družbi 

 Premalo interesa za inoviranje navad na vseh ravneh družbe 

 Ni zagotovljenih virov informiranja, ki bi posameznikom in 

skupinam deležnikov pomagali k spremembi navad 

 

Analiza delovanja javne uprave na področju družbene odgovornosti in odličnosti je bila 

prikazana že leta 2011 (Tomaževič 2011). Avtorica med drugim ugotavlja, da so nekateri 

posamezniki v javni upravi pripravljeni narediti več za razvoj DO, da pa pri tem prepogosto 

naletijo na ozka grla. Eno izmed takšnih je zagotovo (ne)razumevaje pojma DO in 

pomanjkanje poenotene informacije javnim uslužbencem o tem področju. Marsikateremu 

javnemu uslužbencu se DO žal še vedno zdi nepotreben balast nekaterih »formalistov« in 

postranska dejavnost, ki po nepotrebnem porablja čas in denar tistih, ki se ukvarjajo s 



115 
 

konkretno stroko. Pri tem je ključno to, ali stroka počne prave stvari (in) na pravilen način 

(Tomaževič 2011). 

 

Ko ugotavljamo, zakaj je mreža Partnerstvo za DOP v Sloveniji zamrla, lahko vzroke 

prikažemo v Tabeli 10.2.  

 

Tabela 10.2: Vzroki za razpad mrež 

Vzroki za razpad mrež 

 Ni koordinatorja 

 Ni sredstev za delovanje 

 Ni dovolj velikega števila članov 

 Člani imajo različne interese 

 Ni skupnega interesa ali prevladujejo interesi najmočnejših 

članov 

 Ni strokovne podpore 

 Ni vztrajnosti 

 Slabo komuniciranje 

 Ni predstavnikov ključnih deležnikov (npr. vlade) 

 

Vsekakor je za blaginjo naroda in s tem države treba razmišljati širše. Tako uči tudi sam 

koncept DOP ‒ razmišljati celostno in ob zavedanju medsebojne odvisnosti in vplivov. V ta 

namen smo že leta 2008 predlagali prvi osnutek modela za razvoj tega področja v Sloveniji, ki 

ga s pričujočo raziskavo še nadgrajujemo. Naš prispevek je poskus priprave modela dialoga 

na področju DOP v državi, ki bo med drugim spodbujal vlado k aktivnemu načrtovanju in 

izvajanju družbene odgovornosti ter k sodelovanju v večdeležniških dialogih. 

 

10.1 Trikotnik blaginje in sfere družbe 

 

Človek kot posameznik je del družbe, v kateri živimo, se združujemo in delujemo. V tej 

družbi deluje več sfer, s pomočjo katerih posameznik ustvarja svojo blaginjo. Koncept 

trikotnika blaginje (Slika 10.1) uporabljajo predvsem sociologi, ko želijo umestiti zasebne 

neprofitne organizacije v družbeni prostor. Trikotnik blaginje opredeljuje odnos med tremi 

temeljnimi »socialnimi redi«, to je tremi sferami v sodobnih družbah: trg, država, civilna 

družba (skupnost), in poskuša umestiti zasebne neprofitne organizacije v družbo (Kolarič in 

drugi 2002). Posameznik iz treh omenjenih sfer pridobiva sredstva, njegova blaginja pa je 

odvisna od obsega in kombinacij, povezav in odnosov, ki mu jih uspe vzpostaviti s temi tremi 

sferami. Vsaka sfera ima specifične načine in instrumente, prek katerih se zagotavljajo 
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sredstva. Instrument trga je denar, instrument države je moč in instrument civilne družbe 

(skupnosti) je solidarnost (Kolarič in drugi 2002). 

 

Slika 10.1: Zasebne neprofitne organizacije – entitete v sferi družbe 

 

 

 Vir: Kolarič in drugi (2002). 

 

Ker pa je komparativna prednost neprofitnih organizacij tudi ta, da nimajo »diference 

specifike« (to je lastnosti, ki bi bila samo njihova), so podobne entitetam drugih treh sfer. 

Imajo torej možnost kombiniranja logike in načinov delovanja, sredstev, potencialov iz vseh 

treh sfer, postajajo hibridne, mešane, polivalentne entitete. So različne od entitet v drugih treh 

sferah, imajo avtonomijo pri upravljanju in vodenju, razvoju (temeljni viri pridobivanja 

sredstev so državni, na trgu in iz skupnosti). Glede na navedeno imajo neprofitne organizacije 

sposobnost kombiniranja logik delovanja, sredstev iz različnih sfer in so dinamične, 

prilagodljive, lahko eksperimentirajo ipd., kar jih odlikuje v primerjavi z entitetami, ki imajo 

»diferenco specifike« (Kolarič in drugi 2002). Glede na to, da je instrument civilne družbe 

solidarnost, za slovenski prostor ne preseneča dejstvo, da so se s konceptom družbene 
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odgovornosti začele ukvarjati prav neprofitne organizacije, saj so v tem prepoznale 

solidarnost do vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na to, kje in kako se združujejo.  

 

Zato tudi ne presenečajo ugotovitve naše raziskave, da so bili pobudniki Partnerstva za DOP v 

Sloveniji prav predstavniki civilne družbe, torej skupnosti neprofitnih organizacij in 

posameznih strokovnjakov. Ker je sfera trga denar, povezovanje neprofitnih organizacij z 

gospodarstvom omogoča izvajanje projektov na področju DOP, zato tudi ne preseneča 

dejstvo, da se vse več podjetij združuje v večdeležniške mreže za izvajanje DOP in izmenjavo 

dobrih praks, izkušenj ter pridobitev novih znanj prek izobraževanj in svetovanj, ki jih 

omogočajo neprofitne organizacije.  

 

Instrument države kot ene izmed treh oz. štirih entitet v družbi je moč. Torej spet ne 

presenečajo ugotovitve naše raziskave, da je država tista, ki ima moč in lahko sprejme 

odločitve za pripravo nacionalne strategije DOP, za ustanovitev večdeležniškega strokovnega 

organa na nacionalni ravni, ki bo področje DOP ne samo koordiniral in razvijal, ampak tudi 

pomagal vsem drugim akterjem iz drugih sfer družbe DOP učinkovito izvajati v praksi in s 

tem inovirati slovensko družbo ter jo ohranjati v zdravi kondiciji. Pričujoča raziskava je 

pokazala, da Slovenija potrebuje večdeležniški dialog za vzpostavitev razvoja DOP na 

nacionalni ravni. 

 

10.2 Trikotnik sodelovanja za več družbene odgovornosti 

 

Na vladni ravni je bila že leta 2005 imenovana medresorska delovna skupina za področje 

družbene odgovornosti, ki je nato zaradi političnih menjav zamrla. Na nacionalni ravni bi 

moral obstajati nacionalni svet ali center za razvoj družbene odgovornosti ali pa morala 

država vsaj imenovati pooblaščeno organizacijo, ki bi to zanjo izvajala. Se pa vse bolj 

pojavljajo posamezni predstavniki ministrstev, ki v Bruslju poročajo o stanju družbene 

odgovornosti v naši državi in se zanimajo za aktivnosti pri civilni družbi, saj vedo, da na 

vladni ravni še ni veliko organiziranega. Je pa zato toliko bolj aktivna civilna družba in 

smiselno bi bilo, da bi se v nadaljevanju za več družbene odgovornosti povezovali vlada, 

civilne iniciative in gospodarstvo, kot v nadaljevanju prikazuje Slika 10.2. Tovrstne pobude je 

inštitut IRDO podal že večkrat, leta 2008 je oblikoval tudi t. i. trikotnik sodelovanja za več 

družbene odgovornosti (Hrast 2012). Ta vključuje štiri ključne akterje za razvoj DOP na 

nacionalni ravni, in sicer vlado, gospodarstvo in civilno družbo, ob aktivni podpori medijev, z 
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namenom vzpostavitve nacionalne strategije DOP. V nadaljevanju podajamo predlog tega 

modela.  

 

Pri tem bi morali biti vsi akterji (A1‒A4) enakovredno zastopani in sooblikovati nacionalno 

strategijo razvoja družbene odgovornosti. Gradili naj bi dvosmerno komunikacijo med vsemi 

stranmi in se medsebojno povezovali z namenom razvoja družbene odgovornosti za javno 

dobro. Upoštevali naj bi smernice EU, pa tudi lokalne in nacionalne potrebe, prepoznavali 

probleme in iskali rešitve zanje. Tako sestavljena večstrokovna ekipa bi lahko podala 

smiselne predloge za napredek Slovenije v prihodnje in jih tudi pomagala uresničiti. Med 

njenimi nalogami bi bila priprava uravnotežene nacionalne strategije razvoja družbene 

odgovornosti, dialog za dopolnjevanje in izvajanje strategije z različnimi skupinami – civilna 

družba, gospodarstvo, strokovna interesna združenja, vladni organi ipd. Ključno bi bilo 

seveda tudi izvajanje, vrednotenje in usklajevanje aktivnosti na državni in lokalni ravni.  

 

Slika 10.2: Trikotnik sodelovanja med civilno družbo, vlado in gospodarstvom 

ob spremljanju medijev 

 

 Vir: Hrast (2012). 

 

Cilji, ki naj bi jih s strategijo dosegli, so: 
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 vzpostaviti temeljno interdisciplinarno jedro raziskovalcev, katerih naloga bi bila 

proučiti stanje družbene odgovornosti v Sloveniji, slovenske izkušnje primerjati s 

tujimi in pripraviti predloge za vnos ustreznih sprememb v Slovenijo; 

 pripraviti pravne podlage za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, kjer je to 

nujno (vključitev družbene odgovornosti v posamezna področja); 

 pripraviti strokovne podlage za dopolnitev programov dela po posameznih 

ministrstvih; 

 vzpostaviti dialog s strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami, 

nevladnimi organizacijami, gospodarstvom in drugimi javnostmi s ciljem krepitve 

družbene odgovornosti; 

 vključiti vsebine družbene odgovornosti v osnovno-, srednje- in visokošolske 

izobraževalne programe; 

 pripraviti nacionalni program komuniciranja družbene odgovornosti z namenom 

osveščanja o pomenu družbeno odgovornega ravnanja slehernega posameznika, 

organizacij in podjetij; 

 vzpostaviti portal za dvosmerno komunikacijo z javnostjo na temo družbeno 

(ne)odgovornega ravnanja v Sloveniji; 

 zbirati primere dobre prakse in spodbujati inovativnost podjetij, da bomo postali na 

znanju temelječa, inovativna družba, ne zgolj tehnološko takšna; 

 spremljati in poročati o razvoju družbene odgovornosti pri nas in v svetu; 

 podpirati pobude raznovrstnih deležnikov, da bodo aktivno izvajali družbeno 

odgovornost v praksi. 

 

Proces dela neodvisnega strokovnega jedra bi lahko bil takšen: 

a) Oblikovanje strokovnega jedra posameznikov in organizacij s tega področja, s 

katerimi bi pripravili ustrezno strategijo vnosa popravkov v zakonodajo. Vključeni naj 

bi bili predstavniki civilnih organizacij, vlade, gospodarstva, medijev enakovredno.  

b) Pregled slovenskih in EU-smernic za razvoj DO, analiza primerov dobre prakse, 

priporočila za vnos v slovensko zakonodajo in prakso. 

c) Pregled slovenske zakonodaje: kaj nam ta zagotavlja, kaj preprečuje, kje se dejansko 

izvaja v praksi in kje se zakonodaja v praksi ne upošteva v kontekstu družbene 

odgovornosti, kaj bi se lahko izboljšalo in kako. 
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d) Ustvarjanje širokega dialoga s civilno družbo, da bi prepoznali probleme, ki v 

Sloveniji nastajajo, in skupaj poiskali primerne rešitve. V ta namen organizacija več 

različnih komunikacijskih kampanj in sodelovanje različnih akterjev, glede na 

možnosti. 

e) Priprava predlogov za spremembo zakonodaje, sprememba le-te in aktivno 

spremljanje njenega izvajanja v praksi. Ob izvajanju sprotno evalviranje in 

nadgrajevanje aktivnosti. 

f) Priprava akcijskih programov po posameznih delovnih področjih v skladu s 

standardom ISO 26000 in partnersko izvajanje le-teh (z organizacijami iz trikotnika 

sodelovanja – glej Sliko 10.2). 

g) Redne komunikacijske akcije za širšo javnost z obvestili o tem, zakaj je treba drugače 

ravnati in kako. S konkretnimi navodili in pozivi za akcijo, z namenom spreminjanja 

stališč in zato tudi naših navad ter izvajanja bolj človeku in naravi prijaznih aktivnosti. 

 

10.3 Predlog ukrepov za razvoj DOP v Sloveniji 

 

Natančnejši predlog ukrepov za razvoj DOP v Sloveniji je inštitut IRDO pripravil leta 2015 

po naročilu SPIRIT Slovenija, javne agencije (Hrast 2015). V tem dokumentu (Priloga C) so 

bili natančno opredeljeni predlogi ukrepov, ki naj bi jih vlada uvrstila v svoje programe. 

Koliko tega so resnično uvrstili v svoje načrte do danes še ni znano, saj inštitut IRDO od 

naročnika v zvezi s tem ni dobil povratnih informacij. V predlogu so bili opredeljeni ukrepi in 

aktivnosti po ciljnih skupinah ter pričakovani učinki oz. rezultati, predviden termin izvedbe in 

okvirna ocena potrebnih sredstev za izvedbo podanih predlogov ukrepov. Ukrepi so bili 

razvrščeni v sedem poglavij (Priloga C): 

1. Vzpostavitev nacionalne strategije in akcijskih načrtov za DOP 

2. Ozaveščanje in promocija družbene odgovornosti (podjetij) 

3. Izobraževanje in usposabljanje o družbeni odgovornosti (podjetij) 

4. Založništvo publikacij o družbeni odgovornosti (podjetij) 

5. Promocija dobrih praks družbene odgovornosti (podjetij) 

6. Razvoj inovativnih in družbeno odgovornih izdelkov in storitev, projektov, investicij 

7. Mreženje in izmenjava dobrih praks na področju družbene odgovornosti (podjetij) 

V širšem dokumentu je bilo tudi opredeljeno, da bi morala imeti vlada pristojnost in 

odgovornost za izvajanje predlaganih ukrepov. Ker pa, kot smo že ugotovili v raziskavi, vlada 

nima določenega notranjega nosilca teh nalog, aktivnosti na področju DOP ne izvaja celovito 
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in koordinirano, prej celo pomanjkljivo. In ker nihče drug v sferi družbe nima te moči, da bi 

ukrepal, slovenska družba na področju razvoja DOP v celoti zaostaja za razvitejšimi državami 

v EU. 

 

10.4 Vloga posameznika v družbi 

 

Posameznik se v družbi nenehno uči, seveda pa se tudi družba uči od njega. Ves čas 

medsebojno komuniciramo, delimo pozitivne in negativne izkušnje, vrednote ipd. Na ta način 

soustvarjamo kulturo in se bolj ali manj zavedamo vplivov, ki jih imamo drug na drugega.  

 

Slika 10.3: Posameznik in vplivi vrednot, interesov skozi komunikacijo v družbi  

 

Kot prikazuje Slika 10.3, na posameznika zelo močno vplivajo njegova družina, organizacije 

in tudi oblast (nacionalna in lokalna). Združuje se v organizacijah, ki so lahko formalne ali 

neformalne oblike, pa tudi v različnih mrežah, kot je razvidno na Sliki 10.4. Mreže so 

različne, od formalnih do neformalnih, lokalnih, regionalnih, nacionalnih, mednarodnih, 

globalnih ter eno-, dvo- ali večdeležniških. V teh mrežah lahko posameznik posredno 

uresničuje skupno poslanstvo in dosega samorealizacijo ter druge uspehe in neuspehe. 
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Slika 10.4: Vrste mrež v večdeležniškem dialogu  

 

Ena takšnih formalnih mrež je lahko kot organizacija tudi podjetje. Podjetja se lotevajo DOP 

različno, v nekaterih državah je njihov pristop bolj dodelan, v drugih manj. Slovenske 

izkušnje organiziranosti tega področja v podjetjih na podlagi ugotovitev naše raziskave 

prikazuje Tabela 10.3. 

Tabela 10.3: Organizacija DOP v podjetju 

Področje Odgovornost  

Odločanje za DOP Vrhnji menedžment 

Pobude za DOP Srednji menedžment, zaposleni, tudi vrhnji 

menedžment 

Izobraževanje o DOP Srednji menedžment, vrhnji menedžment skozi 

prakso 

Prenos znanja DOP Multinacionalke => lokalna podjetja 

Srednji menedžment => vrhnji menedžment 

Načrtovanje in izvajanje strateškega 

pristopa k DOP na ravni podjetja 

Oddelek za marketing, PR, kadre, razvoj 

Koordinator DOP znotraj podjetja Vodja posameznega oddelka ali posebej 

imenovana oseba kot vodja za DOP 

 

10.5 Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na 

nacionalni ravni 

 

Kot prikazuje Slika 10.5, bi bilo za Slovenijo nujno, da vlada določi za DOP pristojno osebo 

znotraj vlade, oblikuje medresorsko delovno skupino ali posebno agencijo, ki zastopa vsa 
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področja DOP ter jih koordinira. K sodelovanju naj povabi strokovno javnost, predstavnike 

gospodarstva, civilne družbe in lokalne skupnosti. Njen predlog naj potrdi parlament. 

Medresorska  delovna skupina ali posebna javna agencija, ki zastopa vsa področja DOP, naj 

aktivno sodeluje z gospodarstvom, civilno družbo (NVO), javnimi uslužbenci, lokalno 

skupnostjo, mnenjskimi voditelji, mediji in drugimi za pripravo, izvedbo, koordinacijo in 

poročanje o nacionalni strategiji družbene odgovornosti (podjetij) v Sloveniji. Naloge tega 

organa naj bodo: 

 načrtovanje, izvajanje, poročanje, koordiniranje; 

 izobraževanje; 

 osveščevalne kampanje; 

 izmenjava dobrih praks v Sloveniji in s tujino; 

 sprememba zakonodaje; 

 javna naročila – uvedba kriterijev za DOP; 

 podelitev koncesij NVO; 

 dodelitev subvencij  in olajšav podjetjem; 

 EU-sredstva za izvedbo osveščevalnih, izobraževalnih in drugih projektov; 

 podeljevanje nagrad, priznanj, certifikatov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci; 

 spodbujanje aktivnega državljanstva in DOP; 

 povezovanje s tujino. 

 

Ta organ o svojem delu načrtuje in poroča vladi, ta pa parlamentu in splošni javnosti v 

Sloveniji in zunaj nje. Tako bo morda nacionalna strategija družbene odgovornosti (podjetij) v 

Sloveniji tudi kdaj zaživela, saj se bo v akcijo podala tudi sfera družbe, ki ima edina primeren 

instrument (moč) za uresničevanje poslanstva te strategije v vseh sferah družbe. Preostali dve 

sferi (gospodarstvo in civilna družba), kot je pokazala naša raziskava, sami namreč nista 

dovolj. 
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Slika 10.5: Model večdeležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij 

na nacionalni ravni 

 

10.6  Omejitve in izhodišča za nadaljnje raziskovanje  

 

Naša raziskava ima številne omejitve. Med njimi so izbor in število intervjuvanih oseb ter s 

tem povezan obseg analize zbranih podatkov. V Sloveniji je zagotovo več mnenjskih 
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voditeljev na področju DOP, kot smo jih uspeli zajeti s polstrukturiranimi dialogi v okviru 

raziskave. Glede analize podatkov po posameznih državah so v tem delu zagotovo številne 

omejitve, zlasti časovne in po obsegu analize podatkov. Vsako državo posebej bi bilo treba 

primerjati z drugo po sociokulturnih okoliščinah, ekonomskem razvoju in drugih kazalcih ter 

primerjati ukrepe posameznih držav s Slovenijo. Že sama takšna analiza bi lahko bila predmet 

številnih nadaljnjih raziskav. Analiza javnih politik Slovenije v kontekstu DOP bi prav tako 

lahko predstavljala izziv za nadaljnje raziskovalno delo. Žal se zaradi omejitev s časom in 

obsegom dela ni bilo mogoče posvetiti obsežnejšemu raziskovanju tega področja. 

 

Pomanjkljivosti našega raziskovalnega je mnogo. Pri mrežah v kontekstu družbe smo v skladu 

z ISO 26000 želeli pokazati medsebojno povezanost, soodvisnost pojmov in odnosov 

deležnikov v družbi, njihovo interakcijo in celovitost, a zaradi kompleksnosti področja 

raziskovanja vseh področij ni bilo mogoče dovolj podrobno raziskati. DOP je kompleksna 

tema in za holističen pristop k raziskovanju potrebuje več časa in opravljenega dela.  

 

Prepletenost mrež s celotnim konceptom DOP smo želeli prikazati tako, da so sogovorniki 

najprej spregovorili o razumevanju DOP, nato o vlogi posameznih deležnikov, šele nato o 

politiki države na to temo in vlogi podjetij ter civilne družbe. V povezavi s tem se morda zdijo 

na prvi pogled določene vsebine v nalogi odveč, a so sestavni del holističnega pogleda na 

večdeležniški dialog. Pomanjkljivosti je zagotovo še več, njihovo odkrivanje pa je prav tako 

priložnost za novo raziskovanje. 

 

Naša raziskava je pokazala številne možnosti nadaljnjega raziskovanja tega področja. Nujno 

bi bilo raziskati vsebine DO in možnosti za njihovo vključitev v nacionalne kurikulume na 

vseh ravneh izobraževanja. Komunikologi bi lahko raziskali, s katerimi metodami 

komuniciranja lahko dosežemo največje učinke zavedanja o DO pri posameznih skupinah 

deležnikov, da bodo DOP še bolje razumeli. Prav tako bi lahko raziskovali učinkovitost 

posameznih kanalov in orodij komuniciranja DOP pri posameznih skupinah deležnikov.  

 

Vsekakor imajo pri razvoju DOP veliko vlogo ekonomisti in pravniki. Slednji bi lahko 

preučili, katero zakonodajo spremeniti v kontekstu DOP in kako. Nujno bi bilo raziskati 

finančne mehanizme v podporo razvoju DOP na nacionalni in lokalni ravni. Zagotovo je 

lahko še več izhodišč nadaljnjega raziskovanja s področij, navedenih v Tabeli 7.2 

(Klasifikacija javnih politik DOP v različnih relacijskih perspektivah). 
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Ključno vlogo pri razvoju DOP imajo sociologi, ki lahko še natančneje raziščejo razmerja 

moči v kontekstu DOP ter opredelijo vloge posameznih deležnikov. Zlasti zanimivo bi bilo 

raziskovanje t. i. nevidnih mrež, ki podredno ovirajo razvoj DO v državi in širše. Tudi 

področje kulture zahteva določeno raziskovanje v smeri spreminjanja vrednot, norm in s tem 

kulture ter usklajevanja interesov za več ravnovesja v družbi. 

 

Veliko odprto vprašanje je merjenje družbenih učinkov. Na tem področju je inštitut IRDO leta 

2014 že naredil študijo merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij (Hrast in drugi 2014), 

vendar bi bilo treba model merjenja še nadgraditi oz. razviti dodatne oblike merjenja, čim bolj 

prilagojene uporabi v praksi. 

 

Zelo pomembno področje so družbeno odgovorne naložbe. V ta namen bi bilo odlično 

raziskati možnosti spodbujanja in razvoja tega področja v Sloveniji, prav tako pa tudi 

sodelovanje na tem področju v tujini. Zanimivo bi bilo raziskati javno-zasebna partnerstva pri 

vlaganju v družbeno odgovorne naložbe, pa tudi pri krepitvi drugih področij v kontekstu DO. 

 

 

11  SKLEP 

 

»Nikoli ne dvomite, da lahko majhna skupina premišljenih, zavednih državljanov spremeni 

svet; dejansko je to edino, kar ga lahko.« (Margaret Mead v Kotler in drugi 2002.) 

 

Družbeni sistem ustvarjajo posamezniki s pomočjo procesov medsebojnih interakcij in 

menjav (Jančič 1999). Koncept DO zagotovo spodbuja medsebojno menjavo ne le 

oprijemljivih izdelkov in opisanih storitev, ampak tudi dodatnih koristi, ki jih tako podjetjem 

kot civilni družbi ter vladam prinaša sam koncept DO. Če se vrnemo na raziskovalna 

vprašanja, lahko poskusimo v povzetkih s sklepnimi mislimi nanja podati kratke odgovore. 

 

Vloga vlad je ključna za spodbujanje DOP v posamezni državi. Najprej tako, da javni sektor 

sam deluje z zgledom, da del koncepta DOP vključi v javne politike države in da z javnimi 

naročili spodbuja razvoj DOP. Vsekakor morajo vlade veliko prispevati k ozaveščanju za 

DOP na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni. Izobraževanje, izmenjava dobrih praks in 

izkušenj so prav tako vitalnega pomena za ustvarjanje razumevanja in s tem sprejemanje 
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koncepta pri vseh deležniških skupinah vsake države. Na zahodu in severu Evrope se države 

tega že precej zavedajo, medtem ko je v srednji in vzhodni ter južni Evropi zavez vlad k DOP 

manj. Temu enako sledijo družbeno odgovorne investicije in finančna podpora aktivnostim 

DOP. Večdeležniške mreže so osnova za vzpostavljanje dialoga z različnimi skupinami 

deležnikov, s tem pa za krepitev izobraževanja, izmenjave dobrih praks, izkušenj, pa tudi za 

ustvarjanje skupnih mednarodnih pravil. Ta se lahko odražajo v projektih, zakonodaji, 

agencijah ali v drugih oblikah formalnega in neformalnega sodelovanja na lokalni, regionalni, 

državni zvezni, mednarodni ali globalni ravni. Mnoge vlade dialog vzpostavljajo pri enem 

izmed svojih ministrstev kot oblikovanje odbora, foruma ali druge oblike agencij za 

komuniciranje z različnimi deležniškimi skupinami. Vse pa se čedalje bolj zavedajo, da DOP 

prinaša številne koristi tako podjetjem kot družbi. 

 

Naši sogovorniki so skoraj soglasno ugotovili, da je težava v Sloveniji nepoznavanje in 

nerazumevanje pojma DOP. Ljudje so premalo informirani o tem področju, zaznavajo 

primanjkljaj v izobraževanju splošne javnosti, podjetnikov in javnih uslužbencev o DOP. 

Četudi je Partnerstvo za DOP živelo od leta 2011 do 2013, je pozneje zamrlo, saj na vladni 

strani, ki ima edina moč uresničitve politike DOP na nacionalni ravni, ni bilo določene 

pristojne in s tem odgovorne osebe. Pooblastila pa takšni osebi ali organu lahko dodeli samo 

Vlada RS, natančneje predsednik Vlade RS. Ker za to uradno ni pooblaščena nobena oseba ‒ 

vsaj javnost s tem ni seznanjena ‒ v Sloveniji še vedno ni jasne usmeritve in zahtev ter 

razvojnih pogledov glede DOP. DOP v Sloveniji zato večina uradnikov in tudi splošne 

javnosti ter podjetij jemlje kot nekaj postranskega, zgolj dobrodelnega. Informanti so navajali 

še druge vzroke: pomanjkanje spoštovanja do samega sebe in drugih, pripisovanje 

večvrednosti tujim strokovnjakom, državam; premalo pomoči drug drugemu in premalo 

pozitivne naravnanosti Slovencev do uspehov drugih Slovencev; premalo vztrajnosti 

Slovencev.  

 

Neodgovornost do sebe in drugih, ležernost in užitek bivanja v »območju udobja« mnogim 

preprečuje, da bi se DOP aktivno lotili. Preveč birokracije in nejasna zakonodaja, parcialno 

odločanje državnih organov, lokalnih skupnosti in nekaterih podjetij brez strukturiranega 

pristopa prav tako prispevajo k temu. Prisotno je pomanjkanje koordinacije na državni in 

lokalni ravni. Ena izmed velikih ovir je premalo zanimanja politikov za DOP in njeno 

dejansko udejanjanje v njihovi praksi ter premalo njihovega zanimanja za prenos DOP v 

slovensko zakonodajo. Sogovorniki celo ugotavljajo, da to morda nekaterim ustreza, saj so v 
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Sloveniji močne t. i. nevidne mreže in korupcija. Ker ni strateškega pristopa na državni ravni, 

vsaj ne za področje DOP, vlada ne ve, kaj naj s tem področjem sploh naredi in o čem naj 

poroča Evropski komisiji, kar je vsako leto obveza vsake države članice EU. Zato se nevladne 

organizacije in gospodarstvo, ki so same brez vladnih podpor že veliko naredile na tem 

področju za DOP v Sloveniji, zgražajo, saj na ravni EU berejo poročila o stanju DOP v 

Sloveniji, ki sploh ne držijo. Civilna družba in gospodarstvo sta namreč naredila mnogo več, 

kot ve o tem poročati z DOP in situacijo v Sloveniji ne dovolj seznanjen uradnik v državni 

upravi.  

 

Pri ustvarjanju temeljev za dialog in komuniciranje bi se zagotovo bilo smiselno zgledovati po 

skandinavskih državah ali državah zahodne Evrope. Vse bolj se namreč države zgledujejo 

druga po drugi in tudi same na ravni EU delujejo kot velik evropski večdeležniški forum. 

Delujejo z zgledom in se druga od druge učijo. Tako bi bilo treba tudi pri nas najprej določiti 

pristojno in s tem odgovorno osebo, ki bi koordinirala in pomagala sestaviti večdeležniški 

dialog na nacionalni ravni za več DOP v Sloveniji. Ta dialog je lahko v obliki formalne ali 

neformalne skupne, lahko je odbor pri enem ministrstvu, ki komunicira z drugimi, lahko je 

samostojna agencija ali inštitut na vladni ravni, lahko je medresorska delovna skupina. 

Pomembno je, da sta pristojnost in s tem odgovornost čim prej nekomu dodeljena in da se tudi 

iz sektorja moči, torej vlade, začne opravljati dialog na temo DOP z drugima dvema 

sektorjema, torej sektorjem solidarnosti (civilna družba) in sektorjem denarja (gospodarstvo). 

Smiselno bi bilo izpeljati čim več komunikacijskih aktivnosti za osveščanje širše javnosti o 

DOP, vključiti vsebine DOP v predmetnike vseh šol, še zlasti na ravni sekundarnega in 

terciarnega izobraževanja. Spodbujati bi bilo smiselno raziskovanje na tem področju, 

oblikovati nacionalni forum s posredovanjem informacij za različne deležnike o DOP, 

pripraviti bi bilo treba usposabljanja zanje, usposobiti tudi zaposlene v javni upravi, da bo ta 

čim prej lahko delovala z zgledom tudi za druge deležnike v družbi. Samo na ta način se bodo 

spreminjale tudi družbene vrednote. Ker smo, tako kot je navedeno v standardu za DOP ISO 

26000: 2010, vsi medsebojno odvisni, torej soodvisni, in ker je DOP holistični koncept.  
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PRILOGA A: Zbrani primarni podatki – poročilo 

 

1. RAZUMEVANJE DOP IN KULTURA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 

 

1.1 Problem izraza  

Sogovorniki so bili mnenja, da družbena odgovornost ni pravi termin, ker predstavlja neko 

razumevanje, kot da je to kolektivna odgovornost nas vseh za vse. Smo individualne osebe, 

posamezniki, ki smo odgovorni za vsako dejanje, in moramo tudi nositi posledice, dobre ali 

slabe. Odgovornost se začne pri posamezniku, torej do sebe, in potem tudi do osebe s katerim 

si (v odnosu), do svoje družine in potem do skupnosti, kjerkoli že deluješ, v kakršnihkoli 

oblikah. Gre za nivo osebne integritete, ki jo nosimo s sabo, kamorkoli gremo;  odvisno, 

kakšne imamo možnosti, moč, pooblastila… s tem se tudi veča naša odgovornost, nikoli pa 

nismo brez odgovornosti. 

 

To pomeni, da je potrebno definicijo DOP razširiti v definicijo DOO – družbena odgovornost 

osebe, ne glede na vrsto (pravne ali fizične kot posameznika). Šele nato lahko to razširimo v 

odgovornost posameznih skupin v družbi, med katera sodijo vse organizacije (podjetja, 

neprofitne organizacije…) ter skupine, kjer se kdorkoli združuje. O tem je že leta 2006 sprejel 

razširjeno definicijo tudi strokovni svet inštituta IRDO, ki pravi: »Aktivnosti inštituta IRDO 

izhajajo iz EU opredelitve družbene odgovornosti. Pri tem Strokovni svet Inštituta IRDO 

družbeno odgovornost pojmuje še širše, in sicer kot: 

• individualno družbeno odgovornost (posameznikovo), 

• družbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih 

inštitucij, nevladnih 

• organizacij, vladnih organizacij), 

• družbeno odgovornost poklicnih skupin, 

• družbeno odgovornost naroda, države, zveze. (Jožica Knez Riedl, Matjaž Mulej, 2006)« 

 

1.2 Vrednote v družbi 

Problem: 

 Imamo krizo zaradi vrednot, ki prevladujejo. Vrednote se namreč dokazujejo v praksi 

in skozi dejanja.  

 Izobraževanje hkrati, ko daje znanje, daje vrednote… 

 Interesi so pojavna oblika uporabe vrednot in so lahko ozki in kratkoročni, ali širši in 

dolgoročni. 

 Vrednote so padle ravno zato, ker se tudi premalo namenja konec koncev za to ali pa 

nič sredstev za izobraževanje v tej smeri. 

 V Sloveniji še nekaj let nazaj ni nihče recikliral, vse smo okrog metali, pa še sedaj 

imamo probleme s črnimi odlagališči, pa ne vem še s čim vse. Pa gredo ljudje zlijejo v 

reke noter neko svojo svinjarijo, pa tako naprej… mislim. To je neprimerljivo. 

 Spreminjati odločevalce, tiste, ki so stari 60, 65 let ni mogoče, ker jim je preveč fino, 

preveč udobno. 

 

Rešitev: 

 Družbena odgovornost je zgodba o vrednotah, za katere so spoznali, da so dobesedno 

nujne, da človeštvo preživi v obdobju neoliberalizma ter krize izobilja in bede. 
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 Strateški pristop z elementi: vrednote – kulturna dediščina – evropske politike s 

programi in finančnimi viri – inovativnost – ekonomski učinki – bi prispeval tudi k 

uveljavitvi družbene odgovornosti v naši družbi. 

 Bo treba delati na tem v pozitivnem duhu te družbene odgovornosti in na spremembi 

kulture. 

 Upoštevanje družbene odgovornosti na osebni ravni in na poslovni ravni bi pomenila 

spremembo vrednot v družbi in dvig tega stanja duha, ki je trenutno relativno slab v 

državi. 

 Odločevalci naj bi bili večkrat v stiku z realnostjo v Sloveniji, in potem bi odločitve, 

ki so pač trajnostne oz. vezane vsaj na njihov mandat, bile drugačne. 

 Imamo kulturo bivanja, imamo kulturo  življenja in kultura družbene odgovornosti ni 

sama po sebi dana. Treba jo je vzgojiti, treba jo je učiti, treba jo je kot rožo zalivati, 

zato, da bo zrasla. 

 

1.3 Odnos fizične osebe (posameznika) do DOP 

Problem: 

 Trenutno je to le naključno zanimanje. 

 Premalo se zavedamo, da to ni le koncept, ampak da je to človeška lastnost, da upoštevaš 

posledice svojih možnih dejanj in odločitev za ljudi in naravo. 

 Nujno je potrebno DO ravnanje za človeštvo, saj gre za veliko prenovo človekovih 

lastnosti, zato da bi človeštvo preživelo. 

 

Rešitev: 

 Okrepiti bi morali podzavestno zavedanje o tako potrebnem ravnanju. 

 To bi za posameznika morala postati navada tako živeti.  

 DO mora postati sestavni del družine kot osnovne celice, saj gre za skrb za sedanje in 

prihodnje generacije. 

 DO je potrebno povezati s strokovnim področjem delovanja osebe. 

 

1.4 Odnos podjetja do DOP 

Problem: 

 Podjetja imajo dvojno odgovornost: odgovornost,  da nekaj naredijo in na kakšen način 

to naredijo in zakaj, ter odgovornost, da bi nekaj morali narediti, pa tega ne naredijo. 

 Gre za kompleksen celostni koncept, princip delovanja podjetij. 

 Podjetja ne obstajajo sama, ne odločajo sama, odločajo vplivni ljudje v njih. 

 Problem je razumevanje pojma DOP - odgovornost niso samo donacije ali pa 

sponzorstva, ampak je to mnogo širše. 

 

Rešitev: 

 DO naj bo sestavni del DNK podjetja, delovanje podjetja ob zavedanju odgovornosti do 

vseh deležnikov. 

 DO je odgovornost podjetja za svoje delovanje, pri katerem vključuje vse svoje deležnike 

tako znotraj kot zunaj podjetja. 

 DO naj predstavlja celovito in čim bolj sistematično vpetost podjetja v okolje, v katerem 

deluje, lokalno in globalno. Predstavlja naj način funkcioniranja, operiranja podjetja. 

 

1.5 DOP v slovenski družbi 
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Problem: 

Težave, s katerimi se trenutno sooča slovenska družba glede družbene odgovornosti, so: 

 Stanje družbene odgovornosti v Sloveniji je na še zelo nizkem nivoju. 

 Občinski svetniki in občinske uprave dajo premalo poudarka ali pa premalo cenijo trud za 

DO. 

 

Rešitev: 

Pri analizi odgovorov sogovornikov smo ugotovili, da je potrebno: 

1. Spremeniti kulturo – družbena odgovornost mora postati normalna navada vseh članov 

družbe in bo zaživela, ko jo bomo vsi živeli v praksi. 

2. Enoplastni ali pa eno-deležniški modeli družbene odgovornosti, ki smo jim bili priča, 

oz. se še kar odvijajo v našem okolju, enostavno ne doprinesejo dovolj. 

3. Da je potrebno družbeno odgovornost izvajati tudi v lokalnem okolju, s podporo 

lokalnih skupnosti. 

4. Da odločevalci na vseh ravneh premalo razumejo koncept družbene odgovornosti, zato 

ga tudi ne morejo izvajati v praksi (tako na nacionalni, kot na lokalni ravni). 

 

1.6 Drugi pojmi, povezani z družbeno odgovornostjo 

Sogovorniki so v intervjujih podali tudi izraze, povezane z drugimi pojmi v okviru družbene 

odgovornosti ali širše. Največkrat so omenjali trajnostni razvoj, krožno, zeleno gospodarstvo, 

socialno podjetništvo, družbeni učinek, in integralno zeleno ekonomijo v kontekstu družbene 

odgovornosti. 

 

 

2 PODJETJA V SLOVENIJI IN DOP  

 

2.1 Strateški pristopi k DOP 

Problem: 

 Deležniki koncept jim ni tako blizu in ga jemljejo bolj parcialno. 

 Še vedno jim družbena odgovornost pomeni predvsem filantropijo, pa tudi že orodje 

marketinga. 

 Z DO se ukvarjajo predvsem slovenska podjetja, ki delujejo na tujih trgih in podjetja, 

ki so v tuji lasti in delujejo v Sloveniji (multinacionalke) 

 Z DO se ukvarjajo predvsem dobro stoječa podjetja, ki niso v neki krizi. So pa tudi 

takšna, ki so se z dobrimi praksami iz krize ven pobrala in so pač danes uspešna 

podjetja.  

 Filozofija, ki ni podkrepljena s kakšnim denarjem, pomeni, da ni toliko dejanj v 

ozadju, besede so pač premalo. Pogosto je treba to tudi podkrepiti. In takrat se pač 

pozna, kam denar v bistvu sledi. 

 Slovenska podjetja bodo začela izgubljati posel kot dobavitelji v nabavni verigi, če se 

temu ne bodo prilagajala. Bi bilo pa dobro, če bi se to bolj sistemsko delalo, da bi se 

res prilagajala in da bodo posel zadrževala. Ker so pritiski 'biznis to biznis' partnerjev 

vse večji, saj morajo poročati po celi dobavni verigi in bodo od vseh dobaviteljev to 

zahtevali. 

 Neke konkretne povezave med poslovnim rezultatom in DO pobudami ni, ker se tudi 

ne spremlja tega sistemsko. 
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 Podjetja ne znajo izmeriti učinkov DO. 

 

Rešitev: 

 DO je osnova za gospodarski razvoj 

 Podjetja uporabljajo družbeno odgovornost tudi za utrditev vrednot, zlasti tista, ki 

razmišljajo dolgoročno. 

 Preko odnosa in vrednot, ki se prenašajo znotraj podjetja, se kaže tudi identiteta in 

odnos podjetja do vsega ostalega. 

 Z DO se krepi ugled podjetja in veča zavzetost ter pripadnost zaposlenih. 

 Podjetja, ki jih prepoznamo za dinamično rastoča in trajno rastoča, večinoma družbeno 

odgovorne dejavnosti že opravljajo, jih živijo, ampak jih tako bodisi ne poimenujejo 

ali pa se bodisi tega enostavno ne zavedajo, da to počnejo. Je pa družbeno odgovorno 

delovanje temelj za trajnostno rast podjetja. 

 Podjetja že pripravljajo trajnostna in DO poročila, imajo že ponekod pripravljene 

strategije DO, ki jih tudi izvajajo v praksi. K temu jih spodbuja tudi nagrada Horus. 

 S kandidiranjem za različne nagrade in priznanja (Zlata nit, Horus, Družini prijazno 

podjetje, Gazela…) se podjetja primerjajo z drugimi in tekmujejo z njimi ter s seboj. 

 Podjetja imajo različno razvitost DO, od takšnih, ki to področje resnično dobro 

poznajo, do takšnih, ki namenjajo sredstva samo za sponzorstvo in donacije, ali pa še 

to ne. 

 Komuniciranje z deležniki poteka z več komunikacijskimi orodji in po več kanalih 

(FB, splet, tiskani mediji, elektronski mediji, navznoter in navzven, PR…). 

 DO je za podjetja tudi tržna niša, ker jo zahtevajo tudi potrošniki. 

 Podjetje se mora odločiti, kaj je tisto, kar mu bo dalo največje učinke za njegovo 

poslovanje in hkrati za vse njegove deležnike. Na primer že v samem razvoju produkta 

se lahko razmišlja o družbeni odgovornosti. Na državni ravni pa verjetno skozi razna 

izobraževanja in povezovanja s podjetji. 

 V podjetju so za DO odgovorni vsi, vsi deležniki. Vedno pa se začne z vzorom,  kar pa 

mora biti ali lastnik ali/in pa top menedžment. 

 Dobre prakse so ključne za širjenje drugačnega razmisleka in potem delovanja na 

področju družbene odgovornosti. 

 

2.2 DOP pri multinacionalkah v Sloveniji 

 Multinacionalke v Sloveniji prenašajo DO v lokalno prakso, s tem se učijo tudi 

podjetja v slovenski lasti v lokalnem okolju. 

 Multinacionalke imajo DO organizirano centralno. Gre za funkcijo, ki je v matičnem 

podjetju v sklopu nekega določenega oddelka, kjer se planirajo aktivnosti, kjer se 

postavljajo neke usmeritve, smernice in tako dalje. In potem lokalna podjetja dobijo  

več ali manj proste roke za oblikovanje lokalnih strategij. 

 Tuja podjetja imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv na slovensko lokalno okolje. 

Imamo podjetja, ki so bila prevzeta, ki so bila prej mnogo bolj prisotna v lokalnem 

okolju, kot so potem, ko so bila prevzeta, ali pa se je njihov fokus spremenil. 

 Pri multinacionalkah, kjer so DO smernice določene zelo kratko in jedrnato, so z njimi 

seznanjeni vsi zaposleni in so se vsi zaposleni tudi dolžni ravnati v skladu z njimi. 

 Poroča se v letnem poročilu, vsa ta podjetja kotirajo na seznamu, npr. Sustainability 

Index. Vodja, se pravi predsednik uprave celotne skupine, ima določen odstotek 

svojega NBO-ja, se pravi svojih letnih planov, ciljev, vezanih na ta indeks. Vodja je 
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dolžan ne samo zagotoviti dobre rezultate iz poslovanja, ampak tudi, da se podjetje 

dobro odreže na Sustainability indeksu npr.. 

 

2.3 Pomen vodje za DOP 

 Za uspešnost podjetja je pomembno, da se vodja zaveda pomena vrednot DO in da to 

izvaja tudi v praksi. 

 Vrhnji menedžment se o tem področju ne izobražuje veliko preko seminarjev ipd., 

ampak predvsem skozi primere dobrih praks in v lastni praksi. O tem področju se bolj 

izobražuje srednji menedžment, ki nato spoznanja prenaša vodstvu in drugim 

zaposlenim. Zlasti so to oddelki za kadrovski menedžment, odnose z javnostmi in 

marketing. 

 Odločitev za DO je še posebej v malih in srednje velikih podjetjih zelo odvisna od 

lastnika. V večjih podjetjih pa se za to odloča predsednik uprave ali direktor kot 

ključni promotor tovrstnih aktivnosti. Uresničevanje zavez za DO nato predajo 

srednjemu menedžmentu, ko oddelki med seboj sodelujejo, da vse skupaj sistemsko 

izvajajo. 

 Pobuda za DO prihaja tako od spodaj navzgor kot od zgoraj navzdol. 

 

2.4 Koristi, ki jih s pomočjo DOP prepoznajo slovenska podjetja 

Pozitivni učinki: 

 podjetje vidi, da ljudje opazijo DO pobude, zlasti stranke in zaposleni 

 podjetja prepoznavajo krepitev prepoznavnosti v lokalnem okolju, v slovenskem 

okolju 

 podjetja dobivajo boljše kadre in posledično z dobrimi kadri lahko tudi uspešneje 

gradijo svojo poslovno zgodbo 

 DO prispeva k inoviranju, ker so ljudje, ki čutijo, da so vodstva do njih družbeno 

odgovorna, bolj pripadni, bolj zagnani in tudi bolj ustvarjalni zaradi tega, vse do 

inovativnosti. 

 Podjetja se že zavedajo, da se jim DO splača in da je to dobro. 

 

Negativni učinki: 

 podjetja ponekod DO izrabljajo za promocijo, v resnici pa ne delajo nič konkretnega, 

drugače… 

 v Sloveniji v začetku podjetja o tem niso veliko vedela, čeprav so marsikatera 

družbeno odgovorno že delovala, zato so DO omejila le na en del, kar je mogoče 

navzven lahko delovalo prej negativno kot pozitivno. 

 

2.5 Pobude za spodbujanje DOP v Sloveniji 

 Zlata nit, Gazela, certifikat Družini prijazno podjetje, Slovenska nagrada za družbeno 

odgovornost Horus. 

 Organizatorji tekmovanj na temo DO poskušajo družbeno odgovornost podjetij 

vpenjati tudi v metodologijo, zastavljali so tudi vprašanja v zvezi z družbeno 

odgovornostjo oziroma njihovim družbenim odtisom. 

 Odzivi podjetij, sploh tistih, ki so nekaj časa samo opazovalci, potem pa se v projekte 

vključijo, so zelo dobri. 
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 Odziv strank na prejem nagrade ali priznanja določenega podjetja je bil običajno zelo 

pozitiven. Pojavlja se veliko ljudi, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta in napišejo 

v prijavi, da jih podjetje zanima, saj so videli, da ima podjetje to nagrado. 

 Horus in podobne iniciative so k razvoju in boljšemu razumevanju DO zelo 

pripomogle. 

 Inštitut IRDO je precej dvignil pozornost do družbene odgovornosti. Tudi nagrada 

Horus, ki se podeljuje, je vzpostavila eno pozornost, to so dobre aktivnosti…  

 

3 OVIRE ZA RAZVOJ DOP V SLOVENIJI 

 

3.1 Ovire za razvoj DOP v Sloveniji 

 Nepoznavanje in nerazumevanje pojma DOP. 

 Premalo informiranja o temm področju na nacionalni ravni za različne skupine 

deležnikov. 

 Manjko v izobraževanju splošne javnosti o tem področju. 

 Ni neke jasne usmeritve in zahtev. DO jemljejo kot nekaj postranskega. 

 Ljudje ne dojemajo dolgoročnosti in širine vpliva prehoda na družbeno odgovornost, 

ampak jo štejejo za neko formalnost, neko pravniško ali drugo birokratsko vsiljevanje. 

Kot da je to zgolj dobrodelnost ali nekaj, brez česar življenje lahko vseeno normalno 

teče. Pa ne more normalno teči brez družbene odgovornosti. 

 Pomanjkanje spoštovanja do samega sebe in drugih, pripisovanje večvrednosti tujim 

strokovnjakom, državam. Premalo pomoči drug drugemu in premalo pozitivne 

naravnanosti Slovencev do uspehov drugih Slovencev. Premalo vztrajnosti Slovencev. 

 Neodgovornost do sebe in drugih, ležernosti in užitek bivanja v coni udobja. Živimo z 

večnimi strahovi in vzorci, ki smo si jih privzgojili, jih pridobili, in da iz tega ne 

naredimo koraka. In tu se začne, to je neodgovornost, neodgovorno do samega sebe in 

potem tudi, če nisi odgovoren do sebe, ne moreš biti odgovoren do ničesar drugega. 

 Preveč birokracije in nejasna zakonodaja. 

 Parcialno odločanje državnih organov, lokalnih skupnosti in nekaterih podjetij, brez 

strukturiranega pristopa. 

 Ni pooblaščene osebe, ki bi koordinirala to področje na državni in lokalni ravni. 

 Zloraba položaja in nekaznovanje odgovornih za to dejanje. 

 Neodzivnost vlade za sodelovanje pri razvoju DO. 

 Pomanjkanje finančnih sredstev na državni ravni za razvoj tega področja. 

 Preveč zgolj filantropska usmeritev podjetij za DOP. 

 Premalo interesa politikov za DOP in dejansko udejanjanje le-te tudi v njihov praksi 

ter premalo njihovega interesa za prenos DOP v slovensko  zakonodajo. 

 Premalo interesa za kritično refleksijo samega sebe in inoviranje lastnih navad, s tem 

pa navad naroda in spremembo kulture. 

 Zagovarjanje preveč parcialnih interesov brez nekega globalnega, dolgoročnega 

pogleda, kje želimo biti, kam želimo priti, kako želimo funkcionirati kot družba. 

 Vplivnost, pa kopičenje bogastva se vežeta. To se v slovenščini lepo da povezati z 

besedno igro: oblast, last, slast, pravica krast, dokler ne padeš v past in moraš past. In 

izgubiš slast in pravico krast in oblast. 

 Ali država in podjetja nimajo časa, ali pa nimajo ljudi, ki jih to zanima. In potem tudi 

te širine ne razvijejo. 
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 DO terja čas in vložek energije, deloma tudi sredstev za načrtovanje, izvajanje, nadzor 

le-te ter koordinacijo. 

 

3.2 Korupcija in nevidne mreže kot ovira 

 Korupcija zavira delovanje DO, hkrati pa povzroča škodo na tem področju.  

 Jemlje voljo določenim podjetjem, da bi kaj naredili. 

 Povzroča kolektivno depresijo v državi in miselnost 'saj ni mogoče nič spremeniti'. 

 Močne nevidne mreže, ki delujejo iz ozadja, preprečujejo družbi napredek v zameno 

za korist peščice izbranih Slovencev in tujcev. 

 Tisti, ki imajo profit od sedanje situacije, nimajo interesa, da se kaj spremeni. 

 Koruptivni ljudje podkupijo tako medije, kot politike in druge podjetnike, kar vse 

prispeva k nazadovanju družbe in blokadi napredka. Če napreduješ, pa nazaduješ. 

 Podjetja, ki jih podeljevalci DOP nagrad, priznanj prepoznajo kot odlična za primere 

dobrih praks, se niti nočejo medijsko izpostavljati, ker se s tem skušajo na nek način 

izogniti šumom ali pa pritiskom, ki bi prišli iz teh (nevidnih) mrež, ki pač izvajajo svoj 

interes, svoje pritiske… 

 Najbolj razvitim članicam Evropske unije Slovenija vsak dan bolj postaja kolonija. 

 Ni bistveno, kdo je lastnik, bistveno je, koliko je podjeten in koliko je pri tem 

družbeno odgovoren podjetnik, namesto kratkoročni in sebični špekulant. 

 Nekateri so uspeli tudi preko delovanja na različnih javnih dogodkih, preko tega, da so 

medije, novinarje, urednike plačevali za razne analize in tako naprej. O tem, da so 

dajali podporo tudi nevladnim organizacijam, ki so jih potem zagovarjali. Seveda, 

jasno, da je bil potem tu lobističen interes zadaj, za katerega sedaj cela Slovenija 

plačuje. Pa še precej dela imajo kriminalisti in sodstvo. 

 Interes teh nevidnih mrež je… po vsej verjetnosti zelo na kratko rečeno hitro 

zadovoljevanje kratkoročnih interesov, kakršnikoli že to so. Gre za zadovoljevanje 

nekih, materialnih verjetno, niti ne potreb, ampak ciljev, premikov… kratkoročno 

zadovoljevanje nečesa. 

 

4 VEČDELEŽNIŠKE MREŽE 

 

4.1 Poslanstvo mrež 

 Mreže nastajajo predvsem z namenom izmenjave dobrih praks, izkušenj, povezovanja, 

sodelovanja na skupnih projektih ali oblikovanja skupnega dokumenta na nacionalni 

ravni (npr. mreža partnerstvo za DOP v Sloveniji). 

 Poslanstvo mreže je lahko tudi podpora določenim vladnim aktivnostim ali pa krepitev 

članov mrež. 
 

4.2 Vloga deležnikov 

 V mrežah naj bi delovala tako podjetja, kot nevladne organizacije in vladni 

predstavniki. 

 Nekateri si v mrežah želijo tudi predstavnike političnih strank oz. da bi le-te imele 

svojega predstavnika za DO stranke. 

 Vsaka mreža potrebuje vodjo, koordinatorja, da lahko deluje. 
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4.3 Nastanek mrež 

 Začnejo jih ustanavljati posamezniki, ki se povežejo med seboj v skupino in 

predstavljajo določene skupine deležnikov. 

 Člani se med seboj poznajo, ali pa se šele spoznavajo in ugotavljajo, da se jim 

sodelovanje poslovno splača. Veliko med njimi je strokovnjakov iz različnih področij, 

z veliko izkušnjami iz prakse. 

 Nastaja več mrež ali pa skupnosti, vsaka ima svoje interese. 

 

4.4 Delovanje mrež 

 Število članov v mrežah raste.  

 Nekatere so večdeležniške (združujejo članstva iz nevladnih organizacij, 

gospodarstva, vladnih ustanov – primer članstvo pri inštitutu IRDO), druge so bolj 

usmerjene v eno ali dve skupini deležnikov (npr. predvsem podjetja, delno tudi 

nevladne organizacije – MDSO in UNGC Slovenija). 

 Izvajajo predvsem izobraževanja, svetovanja, izmenjavo znanja in izkušenj, 

organizirajo dogodke, poskušajo osveščati širši ali poslovno ali strokovno javnost o 

DO s pomočjo različnih komunikacijskih orodij, dogodkov, publikacij…, podeljujejo 

priznanja, nagrade in krepijo dobro prakso, zlasti podjetij. 

 Zavežejo se skupnim smernicam, pravilom delovanja. 

 Izvajajo redno komunikacijo s svojim članstvom preko različnih komunikacijskih 

orodij in kanalov, pa tudi z zunanjimi javnostmi poteka redna komunikacija. 

 Člani mreže praviloma za svoje delovanje plačujejo članarino različno, odvisna je od 

zastavljenega programa mreže in letno določene članarine za člane. 

 V članstvo vstopajo predvsem podjetja, ki se zavedajo svoje DO in pomena 

sodelovanja s s skupnostjo, saj tako tudi sami poslovno napredujejo. 

 Delujejo, dokler imajo člani mreže skupne interese. 

 Člani v mrežo prihajajo in odhajajo, nekateri ostajajo v njih od vsega začetka. 

 Pomembno je povezovanje enih mrež z drugimi. 

 Podjetje, če želi, lahko s članstvom v mreži pridobi veliko koristi. Problem je, da 

veliko podjetij sploh ne želi nobenih koristi, ker se jim to zdi nepomembno. 

 

4.5 Vrste mrež 

 Mreže so lahko specializirane za eno ali več področij. Lahko so zasnovane na lokalni, 

regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Lahko so večdeležniške (civilna družba 

(NVO), vlada, gospodarstvo) ali eno- (samo gospodarstvo, npr. BNI mreža) ali 

dvodeležniške (gospodarstvo in civilna družba). 

 Lahko jih ustanovijo predstavniki civilne družbe ali gospodarstva, v njih pa lahko 

sodelujejo vse skupine deležnikov, odvisno od poslanstva in pravil posamezne mreže. 

 Lahko so organizirane kot neformalna oblika (začasen projekt pri kateri formalni 

organizaciji, kot npr. Mreža za družbeno odgovornost Slovenije) ali kot redna oblika 

delovanja (organizacijska enota Svet članov pri Inštitutu za razvoj družbene 

odgovornosti) ali kot samostojna organizacija (UNGC pri IEDC Bled). Lahko so 

organizirane tudi kot samo neformalna skupina strokovnjakov in podjetnikov z 

namenom izobraževanja in izmenjave dobrih praks (primer Integralna Slovenija). 

 Nastanek in delovanje nekateri mrež na lokalni ravni preko razpisov spodbuja tudi 

lokalna skupnost (primer Mestne občine Maribor – Lokalni program mladih) ali pa na 
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nacionalnem nivoju vlada (primer nacionalne in regionalne mreže na področju dela z 

mladimi, ki jih spodbuja Urad RS za mladino). 

 V tujini podjetja prispevajo precej večje zneske za članarino v mrežah, kot je to praksa 

v Sloveniji. Podjetja se zavedajo, da s tem ko prispevajo v mrežo, jo krepijo in tako 

krepijo tudi možnost prenosa znanja in izkušenj med njenimi člani, posredno pa tudi v 

družbo. Za delovanje mrež ponekod v tujini finančna sredstva prispevata država in 

lokalna skupnost, pa tudi člani mrež. 

 

4.6 Mednarodne mreže 

 Multinacionalke, združene v mednarodne mreže, delno tam zbrano znanje prenašajo v 

posamezne države, vse do lokalnega okolja. Na poti do lokalnega okolja se del 

informacij porazgubi. 

 Člani v mednarodnih mrežah raje za poslovno sodelovanje izberejo partnerja, ki je 

prav tako član takšne mreže, saj se medsebojno že bolje poznajo in si zaupajo, 

pomagajo pri mreženju za pridobitev posla in poslovni napredek. 

 Za članstvo v mrežah je več interesa v tujini, kot v Sloveniji. 

 V tujini je več multinacionalk oz. velikih podjetij, zato je tam članstvo v mrežah na 

področju DOP tudi številčnejše.  

 V mreže se vključujejo predvsem velika podjetja, multinacionalke, pa tudi nevladne 

organizacije, ki povezujejo v svojem članstvu druga podjetja (primer CSR Europe 

(CSR Europe 2016)  in člani velika podjetja ter nacionalne partnerske organizacije). 

 Večji vpliv v teh mrežah imajo multinacionalke, saj nevladne organizacije, kot so npr 

v mreži CSR Europe nacionalne partnerske organizacije, nimajo toliko sredstev, 

resursov, da bi lahko svoje interese bolje uveljavili. 

 DOP in mreže na tem področju so bolje razvite na  severu in zahodu Evrope, npr. 

države, kot so Skandinavija, Anglija, Francija, Nemčija…, kot pa na jugu in vzhodu 

Evrope. 

 

4.7 Mreže v lokalni skupnosti 

 Na lokalnem nivoju se z določenim namenom združujejo predvsem nevladne 

organizacije.  

 Njihovo delovanje običajno sofinancira lokalna skupnost preko javnih razpisov. 

 Občasno predstavniki lokalne skupnosti v takšnih mrežah tudi aktivno sodelujejo ali 

pa celo spodbudijo nastanek mrež za določen namen v lokalni skupnosti (primer – 

lokalni akcijski program mladih v Mestni občini Maribor). 

 V lokalni skupnosti mreže so, nato njihovo delovanje nekoliko zamre in se ponovno 

obudi, ko pride nov problem ali skupen interes, kot je npr. prijava na razpis ali izvedba 

kakšnega projekta. 
 

4.8 Vzroki za razpad mrež 

 Premalo financiranja za njihovo delovanje. 

 Ni določenega koordinatorja, ali pa ta preslabo opravlja svoje delo. 

 Člani mreže izgubijo interes za sodelovanje. 

 Premalo članov mreže. 

 Izgubi se namen mreže in zato mreža razpade. 
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 Kriza v družbi in se fokus članov usmeri drugam, v zagotavljanje lastne ekonomske 

stabilnosti. 

 Preslaba komunikacija znotraj mreže. 

 Pomanjkanje vztrajnosti za delovanje. 

 

4.9 Vloga države pri spodbujanju mrež za DO 

 Spremlja nastajanje mrež in jih po svojih močeh podpre (finančno, vsebinsko, 

strokovno, z javnim interesom ipd.). 

 Poenotenje delovanja mreže, ustvarjanje ravnovesja v družbi. 

 Seznaniti ministrstva z delovanjem mrež in izobraziti uslužbence v javnem sektorju o 

DO in mrežah na tem področju. 

 Seznaniti se s problemi v družbi preko različnih skupin deležnikov (gospodarstvo, 

civilna družba, strokovnjaki, akademiki) in jih uspešno v sodelovanju z deležniki tudi 

reševati. 

 Ne čakati samo na pritisk javnosti ali posameznih skupin, ampak proaktivno ukrepati  

že prej. 

 

4.10 Partnerstvo za DOP v Sloveniji 

 Nastalo je ad hoc, po principu dobre volje vseh vključenih deležnikov. 

 Mreža je nastala kot neformalna oblika delovanja, v katero so bili včlanjeni 

predstavniki nevladnih organizacij s področja DOP, DO podjetij, neformalno pa tudi 

nekateri predstavniki vladnih služb. 

 Namen mreže je bil priprava Nacionalne strategije za družbeno odgovornost, kar je 

zahteva, pobuda oz. pričakovanje EU, da ima vsaka država ta nacionalni akcijski plan 

za družbeno odgovornost). 

 Potrebno je imeti konkreten cilj mreže in uskladiti vse interese vanjo vključenih 

članov. 

 

4.11 Zakaj je zamrlo? 

 Problem mreže je bil, da dejansko vlada, vladne strukture ne vedo, kdo bi se s tem 

področjem ukvarjal. Zato tudi niso imenovali predstavnika v mrežo, navkljub 

številnim pisnim in ustnim pobudam nevladnih predstavnikov in predstavnikov 

gospodarstva vladi. 

 Določene so bile zadolžitve članov, nekateri so se jih držali, drugi ne. 

 Mreža je imela nekaj sestankov, na katerih so izmenjali svoje poglede in celo 

pripravili osnutek dokumenta za strategijo, potem pa je mreža v določenem trenutku 

zamrla. Glavni vzrok za to je bil, ker na strani vlade mreža ni imela sogovornika. 

 Mreža ni imela dovolj sredstev in s tem človeških virov, da bi te stvari počeli 

profesionalno. Tudi razvoj družbene odgovornosti zahteva nek vložek, bodisi 

materialni, bodisi energijski. In deležniki v slovenski družbi, ki se ni znala primerno 

odzvati na krizo, so se odzvali tako, da so pač svojo energijo, čas, material, denar, 

začeli vlagati v dejavnosti, za katere so presodili, da so bolj pomembne. 

 S strani članov je bilo premalo aktivnega, proaktivnega sodelovanja. 

 Splošna gospodarska situacija je pozornost preusmerila s tega področja, vsi so mrežo 

moralno podpirali, ampak premalo časa in energije se je v to vlagalo, ker so bile 

prioritete drugje.  

 S strani članov je bilo premalo bilo nekega aktivnega, proaktivnega sodelovanja.  
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 Splošna gospodarska situacija je zelo pozornost preusmerila s tega področja. Zato so 

se tudi uprave, se pravi vodstva podjetij, premalo ukvarjala s tem. Kar je povzročilo 

načeloma premalo aktivno udeležbo v teh organizacijah.  

 Na nivoju države ni bilo strukturiranega pristopa k tej temi. Ker ni bilo neke strategije, 

ni bilo nič. Kar je v bistvu povzročilo nek 'overlaping'. Se pravi, marsikatera 

organizacija je delala isto, kot že tri druge… 

 Prelaganje odgovornosti iz ministrstva na ministrstvo glede pristojnosti za DOP v 

Sloveniji. 

 Nerazumevanje področja DOP na vladni strani in zato ne-imenovanje  sogovornikov 

za razvoj tega področja. 

 Izčrpanost prvotnih entuziastov, ki so podali pobudo za nastanek mreže in njeno 

delovanje tudi nekaj časa koordinirali.  

 Premajhno število članstva v mreži. 

 Morda državni nivo ni bil aktivno udeležen, ker za to ni imel časa. Ali pa gre za ne-

premislek države, ali je to strategija države, ali pa morda vtis, da smo dovolj družbeno 

odgovorni in potem ni motivacije za več akcije ali pa za pisanje dokumentov. Ker tam, 

kjer problema ne zaznaš, kjer si morda boljši od drugih, problema potem tudi ne vidiš 

kot takšnega in ga potem tudi ne naslavljaš, ker vidiš pa en kup drugih problemov, ki 

jih pa moraš. 

 Mreža je izumrla v četrti fazi, ko bi bila potrebna akcija oz. institucionalizacija 

dokumenta, pa ker ni bilo sogovornikov na vladni strani, institucionalizacija ni bila 

mogoča in so člani mreže izgubili voljo do nadaljnjih srečanj v zvezi s tem namenom. 

 Za poročanje o DOP v državi ni imenovane pristojne osebe, zato tudi javnost ne ve, 

kdo je pristojna oseba za to področje. Prav tako v sami vladi ne vedo, kdo in kako 

pripravlja parcialna poročila o stanju DOP v državi. Zato tudi z državo (vlado) na to 

temo ni mogoče komunicirati. 

 

 

5 PREDLOGI ZA RAZVOJ SLOVENIJE NA PODROČJU DOP 

 

5.1 Pomen dialoga 

 Lokalna skupnost naj bi spodbujala razvoj DO preko svojih mehanizmov podpore. 

 Za reševanje problemov ali napredek vsakega posameznika ali skupine je dialog 

nujen, nujno je povezovanje za dosego skupnega cilja. Tako pridobijo vsi vključeni 

več, kot če bi vsak deloval sam zase. 

 Potrebujemo povezanost mrež na področju DO in skupen nastop na trgu. 

 Povabiti je potrebno tiste, ki že delajo v tej smeri, da povedo, kaj so s tem dosegli, s 

primeri dobrih praks. 

 Da se vzpostavi nacionalni dialog za družbeno odgovornost, je prav gotovo potrebno 

povezano delovanje od zakonodajalcev, do sodstva in drugih akterjev, vključno z 

državo in podjetniško prakso. 

 Prenova družbe v smeri družbene odgovornosti, družbe in gospodarstva,… je prav 

gotovo nacionalna zadeva. Lahko se poskuša tudi v občinah, na regionalni ravni. 

 Ja, vsak mora pri sebi pogledati, da deluje družbeno odgovorno. In potem lahko vsi 

skupaj delujejo DO. Vlada mora, če že ne drugega, delovati z zgledi, z nekimi, načrti, 

strategijami in podobnimi stvarmi. Podjetja prav tako. Z vnašanjem DO v vse pore 

delovanja.  Civilna družba pa z osveščanjem posameznikov in izpostavljanjem dobrih 
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praks, zgledov. Vsak ima pač svojo vlogo pri tem in če se vse skupaj poveže, je potem 

lahko za vse toliko boljše. 
 

5.2 Vloga skupin deležnikov za dialog 

 

5.2.1 Vloga posameznika 

 Odločitev za DO posameznika je ta trenutek prepuščena naši samoiniciativnosti, 

pripravljenosti. Ljudje smo različni, različno to razumemo. Zato potrebujemo nekoga, 

da nas v tej smeri osvešča. Pri tem ni pomembna lastnina. 

 Na vseh ključnih vodilnih mestih, kjer imajo moč in tudi denar, moramo postaviti 

ljudi, ki verjamejo v DO. In imajo kot posamezniki postavljene vrednote družbene 

odgovornosti takšne ali drugačne. To je edini način, da lahko res potem rečemo, tako, 

zdaj pa se bo v praksi res nekaj poznalo od tega. 

 

5.2.2 Vloga podjetja 

 Podjetja nastajajo zato, da zadovoljijo ali pa rešijo neke potrebe, ki jih ljudje imamo, 

in so s tem sestavni del družbe.  

 Z nekimi drugačnimi razvitimi pogledi se je začelo postavljati, kot da je vsako 

podjetje kar nekaj zase in da je ločena celica, ki se bori z ostalimi na trgu in da je bolj 

pomembna zmaga kot pa opraviti funkcijo, zakaj si sploh nastal.  

 Nastalo je neko zavedanje v družbi globalno in pa v Sloveniji, ki raste glede tega, da 

se je šlo predaleč v tem ločevanju, da je podjetje kar vsak otok zase. Tudi zaradi slabih 

praks, ki so jih podjetja naredila, škode do okolja, do kupcev, do dobaviteljev, 

ločevanje ne more biti vzdržna zgodba.  

 Seveda je pomembno tudi na nek način zmagovati oz. imeti svojo zgodbo, brez tega 

ne moreš obstajati. Ampak ne, da se izgubi fokus, da smo sedaj pa tukaj zato, da 

delamo dobro. V tem lahko koncept družbene odgovornosti pomaga tudi pri 

oblikovanju notranjih modelov poslovanja… da podjetja najdejo svoj poslovni model. 

 Filozofija družbene odgovornosti se pojavlja kot nekaj, kar je vredno pogledati in je 

koristno tudi za podjetja in za družbo.  

 

5.2.3 Vloga javnih uslužbencev 

 Potrebno je izobraževati javne uslužbence o DO, zagotoviti njihovo prisotnost in 

financiranje tega izobraževanja. Izobraževati jih je potrebno tudi s primeri iz prakse. 

 Vlada in največja podjetja naj postanejo vzorniki družbene odgovornosti. 

 Vlada naj pri javnih naročilih sprejme takšne nabavne pogoje za kogarkoli iz javnega 

sektorja, da mu smejo dobavljati samo tisti, ki so od vseh možnih prijaviteljev 

najboljši v treh pogledih: družbena odgovornost, poslovna odličnost, inovativnost. 

 Država lahko DO ali podpre ali ovira, kakor se državni organi odločijo. 

 Predstavniki države bi morali dajati dober zgled za sodelovalno delovanje, imeti bi 

morali posluh in znanje za nove pristope in najboljše prakse tudi promovirati in 

podpirati. 

 Potrebno je spremljati DO procese in nekako dati tudi priznanje za napredke, če 

imamo na strani vlade nek trud in neke poskuse uveljaviti DO. 

 

5.2.4 Vloga mladih 
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 Mlajšim generacijam ni vseeno, kaj se dogaja v svetu z ljudmi in s stvarmi okrog njih, 

v njihovem okolju, z družbo. Ni jim vseeno za prihodnost. Potrebno jih je poslušati, 

ker imajo rešitve, kako narediti svet boljši. 

 Mlajše generacije dejansko razmišljajo na drugačen način, razmišljajo dolgoročno in 

nimajo želje po profitu iz danes na jutri. 

 Mladi naj bodo dovolj podučeni o svojih možnostih in odločni. Rečejo naj jasen ne 

drugačnim vizijam,  pa drugačnim strategijam. Povedo naj, s kakšnimi težavami se 

soočajo,  ravno zaradi tega, ker teh stvari nimamo ne v vladnih, ne v nevladnih, ne v 

gospodarskih vizijah. 

 Predmet DO, državljanska vzgoja ipd. je potrebno vključiti v predmetnike na vseh 

ravneh izobraževanja. 

 Vrednote, ki jih je potrebno privzgojiti mladim so odgovornost do sebe, do ljudi, do 

okolja, do narave, da postanejo samozavestni otroci, ne egoistični ali pa ego otroci, da 

razvijejo sočutje, da razvijajo odgovornost za svoja dejanja in prevzemajo posledice. 

 Univerze naj bi spodbujale mlade, naj delajo znanstveno-raziskovalna dela, magistrske 

naloge, doktorate in tako dalje iz tega področja, kjer bi iskali povezave med tem. 

 

5.2.5 Vloga starejših  

 Se v bistvu od njih lahko kaj naučimo, saj včasih smo veliko stvari počeli zelo dobro 

in potem to zelo zanemarili. 

 Spreminjati ljudi pri 30, 40, 50 letih, razen, če sami ne prepoznajo te potrebe skozi 

neke izkušnje, je težko, če se sami ne. Začeti se izobraževati o DO oz. se ozaveščati o 

tem je potrebno čisto pri korenini oz. pri osnovni celici, družini. 

 Potrebno je medgeneracijsko sodelovanje pri razvoju DO. 

 

5.2.6 Vloga lobistov, civilne družbe 

 Vloga lobistov je pomembna, če bi ti lobisti bili ljudje, ki prihajajo s pravim, dobrim 

namenom in spodbujajo k spremembam, ki se morajo zgoditi, brez da bi ob tem imeli 

dodaten, kapitalski interes.  

 Lobiste je potrebno izobraziti o področju DO, da bodo lahko širili zavest o tem naprej. 

Izpostaviti je potrebno koristi, ki jih DO prinaša. 

 Koristno in perspektivno je njihovo sodelovaje, pa tudi, da se najde in financira 

promocijo DO s pomočjo lobistov. 

 Lobisti naj bi delali to brezplačno. 

 Lobisti so tisti, ki lahko dejansko pridejo v stik z odločevalci in jim pokažejo 

potencialno korist za celo državo. 

 Na nek način delo lobistov opravljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij kot 

civilne družbe. 

 Civilna družba naj bi prepoznavala manjko v zadovoljevanju družbenih potreb in 

pomagala osveščati ter izobraževati o DO ter preko koncesij izvajati določene 

kampanje v podporo državnim ukrepom. 

 

5.2.7 Vloga medijev 

 Nihče nikogar ne ovira, da o takih temah piše in poroča, nimajo pa DO strategije. 

 Novinarji, uredniki, vlogo medijev oz. Novinarstva vidijo predvsem v opozarjanju na 

anomalije, ne pa hkrati tudi na opozarjanje na dobre prakse. 
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 Hitreje se vsi učimo, premikamo v pravi smeri, če opozarjamo na primere dobre 

prakse.  

 Prav je, da se opozarja tudi na slabe prakse, ampak bi morali novinarji zgodbe, ki so 

jih prepoznali kot slabe prakse, pripeljati tudi do epiloga. 

 

5.3 Kako vzpostaviti dialog 

 Večdeležniški dialog je smiseln, da se slišijo različni vidiki sogovornikov. In da se 

potem v  razpravi izpelje njihova sinergija, za kar bi bilo zelo koristno uporabiti 

različne metode. 

 Treba bi bilo več izobraževati, informirati, tudi mediji imajo pomembno nalogo, da se 

informirajo. 

 Pomembna so povezovanja med podjetji na različnih ravneh. 

 Slovenske menedžerje je potrebno izobraziti o DOP s pomočjo konferenc, dogodkov, 

seminarjev… in preko podjetniških združenj. 

 Za pritegnitev večjega  števila podjetij, jih bo potrebno zainteresirati, kar pomeni, da 

morajo  videti  konkretne koristi. Zaradi tega je potrebno ustvariti tudi na tem področju 

novosti, ki so lahko povsem nove ideje ali pa vključiti dobre prakse iz tujine. 

 Občine bi morale preko svojih spletnih strani, lokalnih medijev, občinskih glasil, 

poskrbeti za to, da bi se družbena odgovornost širila. 

 Potrebno je narediti portal na temo družbene odgovornosti, kjer bi lahko država, 

lokalne skupnosti, društva, podjetja in vsi ti deležniki predstavljali primere dobrih 

praks. To bi bil krovni portal, kjer bi se lahko iz tega potem črpale ideje. Te ideje pa bi 

potem romale na vlado kot neke pobude za priznavanje ali pa omogočanje izvajanja 

družbene odgovornosti. 

 S predavanji, knjigami, tečaji o DOP se lahko veliko pripomore k izobraževanju 

različnih deležnikov o DOP in spodbujanju dialoga na tem področju. 
 

5.4 Pooblastila za odločanje na nacionalni ravni glede DOP 

 Poročila o DOP so preveč parcialna in jih pripravljajo osebe v vladi, ki področja DOP 

ne poznajo dovolj celovito. 

 Vlada mora imenovati odgovorno osebo z jasnim mandatom, z imenom in priimkom. 

Ali je to v vladnem kabinetu, ali je to na ministrstvu, ali je to direktor direktorata (pod 

direktorjem direktorata to ne sme biti). Ali je to svetovalec v kabinetu vlade, ali je to 

državni sekretar, direktor direktorata… Tam mora biti odgovorna oseba. 

 Vsako ministrstvo je lahko pristojno za del DO na nacionalni ravni, vsekakor pa ne 

more biti eno ministrstvo zadolženo za celotno področje DO, saj bi bilo sicer področje 

DO preveč parcialno vodeno na nacionalni ravni. 

 Najprej naj se v ustavi poišče člen, na osnovi katerega parlament sprejme zavezujoč 

dokument, za katerega ga je zavezala Evropska unija z dokumentom iz leta 2011. Za 

parlament pripravljajo dokumente vladne službe ali pa povabljeni inštituti in 

strokovnjaki v njih ali zunaj njih. 

 Vsekakor mora strategijo družbene odgovornosti zagovarjati tako predsednik, kot 

premier. 

 Vzpostavi naj se več-deležniški dialog na temo DO na nacionalni ravni, v katerega naj 

bodo vključeni tako predstavniki vlade, kot gospodarstva in civilne družbe. 

 

5.5 Ukrepi na nacionalni ravni  
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 Uvesti določene takse za kršitelje DO. 

 Uvesti določene olajšave za podjetja, ki vlagajo v DO in spodbujajo njen razvoj na 

nacionalni ravni. 

 Razmisliti o mehanizmih, ki lahko brez posebnih olajšav spodbujajo skrb za okolje 

in DO. 

 Vlada naj podeli koncesije za opravljanje nekaterih DO nalog nevladnim 

organizacijam ali razvije svoje službe za izvajanje teh nalog. 

 

5.6 Nacionalna strategija DOP v Sloveniji 

 Strategija naj odraža prakso. 

 Strategiji naj bodo pripeti še neki operativni programi ali načrti, ki jih lahko podjetja 

vzamejo iz predala in jih poskušajo implementirati. 

 Dokument naj bi pripravilo več deležnikov. 

 Država bi morala kandidirati na kakšen socialni sklad npr. Evropski socialni sklad, da 

bi pridobila sredstva, da bi potem nevladne organizacije, gospodarstvo in vladne 

inštitucije naredile nacionalni program DO.  

 Vsebine in načela DO je potrebno umestiti v zakonodajo in v samo ustavo. 

 Nek organ ali agencija za področje DO naj bi se ustanovila pri Vladi RS. Ta bi nato to 

spremljala, koordinirala, usmerjala na državnem nivoju. Potem bi bilo to treba 

prenašati na nižji nivo. Iz državnega krovnega nivoja na lokalni nivo, kjer pa naj bi 

aktivno vlogo prevzele tudi občine same. 

 Glede na to, da nimamo neke agencije na državnem nivoju, bi morda morala vlada z 

nekim sklepom prepoznati kakšno organizacijo. Ali je to ta inštitut ali je to kakšna 

druga organizacija ali pa morda dvema ali trem dati in jim seveda omogočiti 

pridobitev sredstev za izdelavo tega krovnega dokumenta. To ne bi pomenilo seveda, 

da bi vlada sama sebe odrešila te naloge, ampak, da bi s finančno podporo omogočila 

izdelavo tega projekta. 

 Pozvati je potrebno predsednika vlade, da v okviru ministrstva uredi to področje npr. z 

medresorsko delovno skupino,  in pa predsednika države, da v okviru njegovega sveta, 

posvetovalnega sveta modrecev pri predsedniku države, sprejme sklep, da se naredi ta 

Nacionalni program, strategija družbene odgovornosti. 

 Država bi lahko spodbujala razvoj DOP z olajšavami, kaznimi za kršitelje, preko 

javnih razpisov, javnih naročil in vseh aktivnosti javne uprave. 

 Tudi občinske programe DO bi lahko imeli. 

 Elemente družbene odgovornosti je potrebno vnašati v obstoječe državne, lokalne in 

podjetniške strategije. 

 

5.7 Ustanovitev nacionalnega inštituta in določitev nacionalnega koordinatorja za DO 

pri Vladi RS 

 Parlament in vlada bi  morala spoznati DO, narediti pravni akt, ki bi bil nad vsemi, 

narediti institucijo, ki bi imela zelo veliko moč in ki bi lahko načrtovala, kaj je treba 

urediti in ki bi preučila tudi vso prenormirano pravno zakonodajo in pač to nekako 

poenostavila, da bi se stvari res začele odvijati z vrha navzdol. 

 Vlada naj ustanovi profesionalni inštitut kot organ države za promocijo družbene 

odgovornosti, za razvoj modelov, za razvoj praks, za povezovanje tega, s čimer se 

pravniki ukvarjajo, in tega, s čimer se vzgojni programi ukvarjajo, v skupne akcije za 

nenehno krepitev družbene odgovornosti. 
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 Temu organu je potrebno podeliti tudi moč, s katero lahko izvaja določene akcije na 

ravni države. 

 Vlada naj bo pobudnik sprememb zakonodaje, ki bi omogočila vsem deležnikom neko 

prednost, ki se ukvarjajo z DO. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade naj 

skrbi ali pokriva družbeno odgovornost. 

 Imamo ministrstva, ki naj znotraj svojega dela DO izvajajo in skrbijo zanjo. 
 

5.8 Vloga izobraževanja za DOP 

 O DOP je potrebno izobraževati s predmetniki v šolah in s primeri dobrih praks v 

gospodarstvu ter v drugih sektorjih družbe. 

 Država bi lahko dobre prakse iz vodenja podjetij uporabila tudi pri funkcioniranju 

države, za tisti segment, ki je koristen pri vodenju države. 

 Pri izobraževanju naj sodelujejo strokovnjaki iz različnih sektorjev družbe, znanja in 

izkušnje pa naj se izmenjujejo tudi s tujino. 

 V kurikulum šol naj se uvede predmet DO, ki naj bo v programu 2-3x tedensko, 

podobno kot likovna ali glasbena vzgoja. Uvede se lahko tudi predmet Državljanska 

vzgoja. Prav tako naj predmete DO v svoj kurikulum uvrstijo tudi vse Univerze, začne 

pa naj se že v osnovni šoli in še pred tem v vrtcu. 

 Skozi izobraževanje je potrebno narediti večji pritisk ali vzbuditi večjo pozornost, da 

se potem bodoči ekonomisti, pravniki, profesorji… izobražujejo o DOP. 

 

5.9 Financiranje razvoja DOP 

 Objaviti razpise za posebne programe za spodbujanje tovrstne dejavnosti in nameniti 

sredstva, skupaj z evropskimi sredstvi, za razvoj družbeno odgovornega delovanja in 

povezovanja v korist celotne države.  

 Država in lokalne skupnosti naj bi  del sredstev v proračunu namenile za spodbujanje 

takšnih programov in takšnih vsebin. Lokalne skupnosti naj spodbujajo DO, tudi npr. 

na način, da tisti, ki niso družbeno odgovorni so v kategoriji B, tisti, ki pa so družbeno 

odgovorni so v kategoriji A ipd. In na ta način bi DO podjetjem dali zagon pri prijavah 

na javne razpise, javna naročila ipd. 

 Na nacionalnem nivoju naj bi bila ustanovljena Fundacija za DO, svet te fundacije bi 

potrjeval razdeljevanje ali pomoč iz tega sklada. Država bi z zakonom o fundacijah 

morala to omogočiti, da bi bilo to lažje ustanavljati. V primeru kandidiranja za razne 

projekte potrebuje kandidat tudi nek lasten del. Morda bi iz teh fundacij lahko 

zagotovili tistih 5, 10, 15 %, kolikor je potrebno lastne udeležbe, ali je to države ali 

lokalne skupnosti, za izvedbo posameznih projektov in programov. Fundacija bi se 

lahko financirala tudi iz kazni za kršitelje. 

 Država lahko da subvencijo ali pa davčno olajšavo podjetjem, ki imajo v vpeljane DO 

poslovne modele. Kar pomeni, da v nekem doglednem času v prihodnosti to postane 

stalna praksa. Da to niso več izjeme, ampak, da to že postane pravilo v podjetjih. 

 

5.10 Prvi koraki za Slovenijo 

 Glavni odločevalci morajo razumeti koncept DO in koristi ki jih prinaša. V ta namen 

se morajo sami najprej ustrezno izobraziti, lahko tudi s pomočjo obstoječih 

strokovnjakov na slovenskem trgu in skozi primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. 
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 Potrebno bi bilo narediti to, kar je Evropska komisija naložila državam članicam. 

Sprejeti strategijo, da država in velika podjetja postanejo vzorniki družbeni 

odgovornosti v lastni državi. In s tem potegnejo za seboj tiste, ki so od njih kot 

dobavitelji odvisni. Tretja pot je, da se to vgradi v šolstvo, v izobraževanje in v 

vzgojo. 

 Najprej mora vlada narediti sestanek z obstoječimi DO organizacijami in mrežami. 

Nato naj se naredi pregled stanja in potem 'brainstorming'. Ideje je treba nato zbrati po 

različnih področjih in narediti strategijo. Pogledati je potrebno še tujo prakso in 

pripraviti akcijske načrte, da se pač te stvari po ministrstvih razdelijo in izvajajo. Nato 

je potrebno spremljati izvajanje v praksi in ga redno nadgrajevati. 

 Smiselno je, da se usmeritve sprejmejo v državnem zboru. 

 S komunikacijo z različnimi javnostmi je potrebno pojasniti, kaj to pomeni za položaj 

Slovenije v evropskem in svetovnem merilu, in kakšne pozitivne posledice ima to za 

družbo, ne samo za gospodarstvo, kjer ima DO tudi ekonomske učinke. 

 Odločevalcem v politiki in podjetjih je potrebno predstaviti dolgoročne koristi DO. 

 Preko državnih in občinskih institucij je potrebno informirati ljudi o DO in njenih 

učinkih na posameznika in družbo. Le tako bo zavedanje o DO prešlo v vse pore 

družbe. 

 

5.11 Idealna Slovenija čez 10 let – DOP prihodnost Slovenije 

 Povezana, s skupnim ciljem in da bi iskali rešitve za dobrobit vseh državljanov, ki bi 

bili aktivni državljani v vseh pomenih. 

 Vsak državljan naj bo spoštovan, ohranja svoje dostojanstvo, se zaveda vloge, ki jo 

ima v družbi in naj ima zaposlitev. 

 Z DO se moramo ukvarjati vsi, ne le nekaj ljudi. 

 DO mora biti  osnova delovanja vseh javnih institucij. 

 Če se ne bo sistemsko delalo, bo bilo vse skupaj naključno, takšni pa bodo tudi 

rezultati DO. 
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PRILOGA B: Zapisi pol-strukturiranih intervjujev 

 

 

Seznam intervjuvanih oseb: 

 

1. Intervjuvanec A: mag. D. B, direktor, Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.. 

Maribor, 15.4.2016  

2. Intervjuvanec B: A. H., SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija. Maribor, 15.4.2016  

3. Intervjuvanec C: A. K. K., MDOS, direktor Inštituta Ekvilib. Maribor, 19.4.2016  

4. Intervjuvanec Č: A. N., Novo Nordisk d.o.o. in pred tem UniCredit Banka Slovenija 

d.d.. Ljubljana, 21.4.2016  

5. Intervjuvanec D: J. P. Š., novinarka, Dnevnik d.d.. Ljubljana, 21.4.2016  

6. Intervjuvanec  E: S. Š., direktorica Združenja Manager. Ljubljana, 22.4.2016  

7. Intervjuvanec F: dr. D. P., Ministrstvo RS za okolje in prostor, aktivna državljanka. 

Ljubljana, 22.4.2016  

8. Intervjuvanec G: T. F., podjetnica, direktorica Demt d. o. o., inovativno vodenje in 

prej Trimo Trebnje d.d.. Maribor, 22.4.2016 

9. Intervjuvanec H: dr. M. R., višja svetovalka, Mestna občina Maribor, Urad za kulturo 

in mladino. Maribor, 25.4.2016  

10. Intervjuvanec I: zasl. prof. ddr. M. M., IRDO – Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti in Univerza v Mariboru, Ekonomsko- poslovna fakulteta. Maribor, 

25.4.2016  

11. Intervjuvanec J: M. M., aktivna državljanka, Iskraemeco d.d., prej UNGC Slovenija.  

Maribor-Ljubljana, 26.4.2016  

12. Intervjuvanec K: B. P., novinarka, Delo  d.d.. Maribor-Ljubljana, 29.4.2016 
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PRILOGA B1: ZAPIS INTERVJUJA A 

 

Intervjuvanec A. 2016.  mag. D. B, direktor, Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.. 

Maribor, 15.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost podjetja? 

Torej glede družbene odgovornosti seveda prvenstveno vsaj meni se osebno zdi, človek to 

mora imeti v sebi. Na drugi strani seveda družbena odgovornost je v teh težkih časih, ki 

pomenijo veliko socialno krizo, veliko izključenost posameznih struktur prebivalstva, bi rekel, 

edini način, da to krizo premagamo s to družbeno odgovornostjo, tisti, ki jim seveda to lahko 

nudimo. Torej javna podjetja, v tem primeru Mariborski vodovod, lahko rečemo, da smo 

družbeno odgovorni, da se trudimo, da želimo pomagati vsem ranljivim skupinam in da 

seveda kvalitetno sodelujemo z vsemi deležniki, na eni strani so to naši lastniki, občine, na 

drugi strani so uporabniki, dobavitelji in na nek način še preverjam odnos in predvsem oceno 

videnja s strani zaposlenih. Torej vsi ti štirje ključni deležniki so tisti, ki  nekako pomagajo 

glede naše družbene odgovornosti Mariborskega vodovoda navzven in navznoter. 

 

Kako pa z njimi vi komunicirate, kakšne sisteme komuniciranja imate vzpostavljene? 

Torej seveda so različni kanali. Mi smo vpeljali v Mariborskem vodovodu različne smeri. 

Recimo primer spletna stran Mariborskega vodovoda je prilagojena za slepe in slabovidne. 

Kot prvo komunalno podjetje smo prešli na Facebook. In moram reči, da preko te socialne 

mreže nagovarjamo kar vrsto ljudi in seveda dajemo tako pozitivne informacije in seveda 

pozivamo ljudi k odgovornemu ravnanju do okolja in seveda, da v bistvu preko vode 

dvigujemo ekološko zavest. Na drugi strani imamo tiskane medije, tam je malo težje, zato ker 

tiskani mediji vseskozi pričakujejo neke reklamne, sponzorske oblike in tako. Mi bi šli v to 

kot s pozitivno informacijo, ne pa, da bi to bila reklama, ki jo potem javno podjetje plačuje. 

Torej so zadeve relativno odprte, kar se tiče IT tehnologije, kar se tiče tiskanih medijev pa so 

vedno bolj zaprte. Seveda imamo odlično sodelovanje z radijskimi in TV postajami. Se mi 

zdi, da ključne informacije do naših uporabnikov in vseh deležnikov za družbeno odgovornost 

gredo preko radia, preko televizije. 

 

Ali pri komuniciranju s temi različnimi deležniki pridete tudi do kakšnih ovir in kakšne 

te ovire so? 

Torej, seveda ovire so, prvenstveno so ovire v finančnem delu. Mi pa poskušamo torej kot 

družbeno odgovorno podjetje, nekako smo bili tri leta v samem vrhu te družbene 

odgovornosti, graditi to na brezplačen, socialen in ljudem dostopen način. Meni se zdi, da je 

prav poanta družbene odgovornosti to, da brezplačno, zastonj, v obliki filantropije nudimo to 

našo družbeno odgovornost in širimo ta pozitiven duh, pozitivne vrednote na vse te deležnike. 

Tako da, se mi zdi ključno, da to ne gre skozi finančni vidik, ampak skozi nefinančni, torej 

socialno-deležniški del. To je pač moj pogled.  

 

Ali pripravljate tudi poročilo z drugimi kazalci na področju DO, torej ne samo 

ekonomskimi, ampak tudi okoljskimi in v odnosu do družbe? 

Tako je. Tako mi seveda na Mariborskem vodovodu vsako leto pripravimo torej tudi 

trajnostno poročilo. V tem trajnostnem poročilu smo podprli vse te zadeve, ki se nanašajo na 

trajnostni razvoj, na družbeno odgovornost, na vpetost in spremembo teh poslovnih procesov 

skozi te socialne vsebine. Na ta način želimo pravzaprav pokazati našim uporabnikom, našim 

lastnikom, da smo dejansko družbeno zelo odgovorno podjetje. 
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Kako pa vaši lastniki sprejemajo to vašo aktivnost? 

Imam občutek, da to lastniki pavšalno sprejemajo. Mi smo v lasti 19 občin. Torej na 

občinskih svetih, kjer obravnavajo letna poročila Mariborskega vodovoda, se pravzaprav tega 

skoraj ne dotaknejo. Kar pomeni, ali ne razumejo ali ne želijo razumeti. In seveda se mi zdi, 

da bo tu potrebno s strani vseh deležnikov narediti velik vpliv, trud zato, da se seveda 

občinske uprave in vodstva občin in torej tudi občinski sveti seznanijo s to družbeno 

odgovornostjo. Zato, ker to pomeni na nek način kolizijo interesov. Občine bi želele dobiček 

v javnih podjetjih, ki bi ga nekako potem nakazovali v proračune lokalnih skupnosti, na drugi 

strani pa seveda od nas zahtevajo, da smo prisotni na vseh kulturnih, športnih, rekreativnih in 

drugih dogodkih, kjer je pa seveda prvi pomen te družbene odgovornosti. Torej imam 

občutek, da občinski svetniki in občinske uprave dajo premalo poudarka ali pa premalo cenijo 

ta trud, ki ga v tem primeru Mariborski vodovod izvaja. 

 

Kaj pa bi bilo potrebno narediti, da bi se to spremenilo? 

Morda bi bilo potrebno sprejeti nek krovni dokument na državni ravni, kot je bilo rečeno, npr. 

Nacionalno strategijo družbene odgovornosti. Na lokalni ravni pa bi seveda morala država 

dovoliti, da tisti, ki smo družbeno odgovorni in ki se z vsemi temi deležniki srečujemo in 

seveda pomagamo vsem tem nevladnim in drugim organizacijam, ki posredno gradijo 

kvaliteto življenja v našem bivalnem okolju, da seveda smo zato na nek način nagrajeni. 

Nagrajeni v tej obliki, da če bi npr. v primeru izbora posameznega nevladnega podjetja, 

kakršnekoli organizacije, ki ne pridobiva na komercialen način te prihodke, da bi lahko potem 

na ta način omogočali preživetje. Ker del družbene odgovornosti je tudi ta, da Mariborski 

vodovod sodeluje s preko 1.000 gospodarskimi subjekti in če bi tu bila davčna politika 

pozitivno naravnana, da bi lahko potem se to priznalo kot neko dodatno olajšavo zato, če bi 

mi izbrali podobna podjetja, ki so družbeno odgovorna, ki bi skozi davčno zakonodajo imela 

ta status priznan, in bi potem to pomenilo, da bi vsi več ali manj lahko vplivali na spremembo 

teh vrednot in spremembo odnosa do teh nekomercialnih oblik delovanja. Se mi zdi to 

ključno, da bi morali z nekim državnim krovnim dokumentom, strategijo, potem to prenesti v 

lokalna okolja. In da bi seveda potem na lokalnem nivoju recimo velike občine, predvsem 

mestne občine pa sprejele še neke občinske programe. Imamo občinski program varstva 

okolja, imamo občinski program varnosti v prometu, občinski program kulture, mladine, 

športa in podobno. Torej podobno bi morali vsaj v mestnih občinah sprejeti tudi nek občinski 

program ali pa medobčinski program družbene odgovornosti. 

 

Kaj pa naj bi tak program oz. strategija na občinski ravni, nato na regionalni in 

nacionalni ravni vseboval? 

Torej glede na to, da država praktično ne dopušča občinam nekega manevrskega prostora, da 

bi lahko dala prednost tem organizacijam, ki so družbeno odgovorne, bi morala biti najprej na 

državnem nivoju zakonodaja tako naravnana, da bi lahko lokalna skupnost v tem primeru 

omogočala, da so torej podjetja z njihovega okolja v takšnih primerih imela neko prednost. 

Npr. 10 % v osnovi prednosti pri izboru, torej pri najnižji ceni, ker namreč zakon o javnem 

naročanju daje prednost podjetjem z najnižjo ceno. Če bi to bilo tako, da bi lahko lokalne 

skupnosti rekle, bonus pa damo tistim, ki so družbeno odgovorni. Npr.  tisti, ki niso družbeno 

odgovorni so v kategoriji B, tisti, ki pa so družbeno odgovorni so v kategoriji A ipd. In na ta 

način bi njim dali zagon, torej tistim, ki se danes odločajo za družbeno odgovornost. Na drugi 

strani pa bi lahko lokalne skupnosti del sredstev v proračunu namenile za spodbujanje takšnih 

programov in takšnih vsebin. In to se mi zdi ključno, da bi potem seveda vključili tako na eni 

strani javna podjetja, katerih lastniki so občine, na drugi strani ta podjetja, ali pa socialna 

podjetja, ki nastajajo in seveda, da bi sklenili ta krog povezovanja, neko grozdenje, ki bi 

pomenilo, da bi lahko zavodi, društva, organizacije, s.p.-ji, ki so družbeno odgovorni, potem 
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tudi sodelovali med seboj. To bi lahko bil nek pozitiven signal, na koncu bi to pomenilo tudi 

neko dodano vrednost v našem okolju. 

 

Kako pa bi bilo potrebno vzpostaviti komuniciranje med vsemi temi ključnimi deležniki 

na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi se to zgodilo? 

Najprej bi morale občine na svojih spletnih straneh imeti poseben poudarek. Danes, če greste 

na povprečno spletno stran lokalne skupnosti boste videli, da seveda piše stavek ali dva, da so 

občine s svojimi podjetji naravnane k družbeni odgovornosti. To je pro forma, vprašanje pa je, 

ali je kakršna koli konkretna zadeva zadaj. Najprej bi morale občine preko svojih spletnih 

strani, lokalnih medijev, občinskih glasil, poskrbeti za to, da bi se seveda ta družbena 

odgovornost širila. Mi imamo v Mestni občini Maribor 17 mestnih četrti in krajevnih 

skupnosti. Vsaka ta četrt ali skupnost izdaja svoje krajevno glasilo, glasilo ožje lokalne 

skupnosti. Seveda, če bi bila v vsakem takšnem glasilu ena stran namenjena tistim, ki v tem 

ožjem lokalnem okolju delujejo družbeno odgovorno, bi to že bil velik korak naprej. Torej to 

promocijsko zadevo bi morala občina omogočiti na ta način, da bi pokrila, sofinancirala 

izdajanje teh glasil ravno v tistem delu, ki je namenjen družbeni odgovornosti. Torej to bi bil 

en način. Če bi pa bil seveda še na državni ravni sprejet nacionalni program ali strategija 

družbene odgovornosti, pa sem prepričan, da bi tudi v nacionalnih medijih, RTV Slovenija – 

TV in Radio Ljubljana ali TV Studio ali radijski studio v Mariboru zagotovili 1 do 2 uri na 

teden medijskega prostora brezplačno za osveščanje ljudi o družbeni odgovornosti. To bi bil 

nekako en predlog za osveščanje na nacionalni, drugo pa na ožji, lokalni ravni. 

 

Se pravi najprej osveščanje, da bodo ljudje to razumeli, potem pa vse druge aktivnosti, s 

tem povezane in koordinirane, če prav razumem? 

Tako ja. Kot vidimo, jaz osebno lahko rečem, da to opazujem zadnjih 10 let, in ugotavljam, da 

je praktično problem ljudem razložiti, kaj je to družbena odgovornost. In če to občinski 

svetniki ne razumejo, potem je težko pričakovati, da bodo to razumeli povprečni prebivalci z 

vsemi problemi, ki jih tarejo; da bodo razumeli pomen družbene odgovornosti. Zdaj je to bolj 

na ramenih posameznikov, da to promovirajo. In seveda ti posamezniki pa ne morejo 

zagotavljati še kakšnih sredstev za promocijo. Tako, da bo tukaj morala država zagotoviti 

določen medijski prostor, ali je to na televizijskih ali radijskih postajah, da bi na ta način 

krepili družbeno odgovornost, npr. uro ali dve na teden; v tiskanih medijih pa še posebej. 

Morda bi bilo potrebno celo nek portal narediti na temo družbene odgovornosti, kjer bi potem 

lahko država, lokalne skupnosti, društva, podjetja in vsi ti deležniki lahko dajali primere 

dobrih praks. To bi bil nek krovni portal, kjer bi se lahko iz tega potem črpale tudi neke ideje. 

Te ideje pa bi potem romale na vlado kot neke pobude za priznavanje ali pa omogočanje 

izvajanja družbene odgovornosti. 

 

Pobud sem jaz zasledila že kar nekaj v Sloveniji. Kaj pa menite, ali jih vlada sliši, ali 

nima časa za to? 

Jaz mislim, da nima časa. Bi bilo nekorektno reči, da izobraženi, razgledani, delavci, ministri, 

uradniki na ministrstvih, na agencijah, na državnem nivoju tega ne vedo. Jaz pač menim, da 

seveda ob vseh teh problemih, ki zadevajo državo Slovenijo, preprosto nimajo časa. Zato bi 

morda bilo smiselno razmišljati celo o ustanovitvi kakšne agencije na tem področju. Če v 

Sloveniji ustanavljamo npr. preko 270 agencij, morda bi pa morala biti ustanovljena tudi 

agencija za družbeno odgovornost. Če imamo ustanovljeno agencijo za knjigo, za jezik ipd., 

morda bi morali razmišljati tudi o neki krovni organizaciji, ki bi bila pač proračunski 

uporabnik, in ki bi potem lahko te ideje strokovno, finančno podprla. Na drugi strani pa bi 

skrbela za to, da se ta družbena odgovornost širi tudi v vladno birokratske strukture, da bi 

morda celo vlada lahko bila tisti pobudnik sprememb zakonodaje, ki bi omogočila vsem 
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deležnikom neko prednost, ki se ukvarjajo s tem ali želijo to narediti. Morda bi morali 

razmisliti tudi v smeri, da bi kakšen državni sekretar v kabinetu predsednika vlade skrbel ali 

pokrival družbeno odgovornost. 

 

Ali lahko tudi v vladnih službah izvajajo kot organizacije družbeno odgovornost in kako 

bi lahko to lahko naredili? 

Torej lahko. Moje videnje je sledeče. Da tisti, ki trdijo, da to ni možno, je to preprosto izgovor 

zato, da neko stvar ne narediš. Torej to je odvisno od posameznika. To je prepuščeno ta 

trenutek relativno tej naši samoiniciativnosti, pripravljenosti. Ljudje smo različni, različno to 

razumemo. Zato potrebujemo nekoga, da nas v tej smeri osvešča. Pri tem ni pomembna 

lastnina. Mariborski vodovod je javno podjetje, v lasti 19 občin. Tisti, ki so nam dali vrsto teh 

državnih nagrad, seveda trdijo tako, da ni pomembna lastnina, ali je to javna ali zasebna. 

Velikokrat je govora, da je zasebni sektor bolj učinkovit kot pa javni sektor. Preprosto to ni 

res. To je odvisno od ljudi, od posameznikov, ali imaš afiniteto do tega ali je nimaš. In če je ta 

afiniteta izkazana, je to torej možno. Jaz sem prepričan, da je to možno narediti tudi v državni 

upravi, da je to možno delati tudi v javnem sektorju, če lahko to rečem na splošno. To je 

predvsem odvisno od menedžerskih, vodstvenih ekip, ali so to pripravljeni sprejeti, ali ne. 

Posamezniki imajo ta čut razvit, nekaterim to manj pomeni, nekateri pač to gledajo skozi 

finančne instrumente, ker želijo biti bolj finančno uspešni, pa namenjajo manj sredstev in časa 

ali pa celo nič sredstev in časa tej družbeni odgovornosti. Tako, da se mi zdi, da je to, odvisno 

od tega. Morda bi morali preko Združenja Manager narediti neko obliko usposabljanj ali pa 

konferenco na to temo. Da bi vodilne slovenske menedžerje usposobili ali pa seznanili z 

nekimi prednostmi te družbene odgovornosti. 

 

Vaše podjetje je zelo zgledno na področju družbene odgovornosti, prejeli ste že veliko 

nagrad na to temo. Po vas se zgledujejo tudi druga podjetja. Ali ste povezani v kakšne 

večdeležniške mreže, kako to izvajate? 

Torej, mi, kar se same družbene odgovornosti tiče, nismo posebej povezani. Smo člani 

inštituta IRDO, tu smo vključeni, se udeležujemo osnovnih predavanj, posvetov ipd.. Zdi se 

mi, da v kolikor ne bi sodelovali pri presoji ocene za družbeno odgovornost, bi nam potem 

seveda nivo poslovnih procesov padel. Vsako leto, ko kandidiramo, ko izpolnjujemo te 

obrazce, ko nas presojajo, preverjajo, seveda na ta način spreminjamo, izboljšujemo te 

poslovne procese. In če ne tekmuješ, ne moreš napredovati. Če bi to od strani gledali, bi 

verjetno stali pač na tej točki. Ti trendi se namreč kar naprej spreminjajo in se mi zdi, da je 

dobro, da smo vpeti v to delovanje tega inštituta. In bistvo tega je, da si zraven, da spremljaš 

tendence, spremembe in to, kar se dogaja. Družbeno okolje se izredno hitro spreminja in če 

temu ne slediš, preprosto pač na neki točki zaostaneš. Zdi se mi, da je tu dobra oblika. Mi smo 

tudi člani zbornice Komunalnega gospodarstva, Štajerske gospodarske zbornice, Gospodarske 

zbornice Slovenije. Morda bi pa bilo potrebno te gospodarske zbornice narediti ali pa 

nasloviti nanje neko prošnjo, da bi to imeli kot sestavni del svojega poslovanja. Tukaj menim, 

da je še ogromno možnosti za napredovanje, da bi se ta duh družbene odgovornosti potem 

tudi iz tega gospodarskega dela razširil. In se mi zdi, da bi te zbornice lahko naredile veliko za 

dvig osveščenosti o družbeni odgovornosti. 

 

Leta 2008 je inštitut IRDO podal pobudo za Nacionalno strategijo za razvoj družbene 

odgovornosti v Sloveniji. Leta 2011 pa se je oblikovalo Partnerstvo za družbeno 

odgovornost Slovenije, v katerem so bili predstavniki civilne družbe, gospodarstva, 

manjkali pa so po uradni dolžnosti predstavniki s strani vlade, da bi lahko v okviru tega 

partnerstva pripravili takšno nacionalno strategijo. To partnerstvo je sedaj nekako 

zamrlo, pa me zanima, kako bi vi ocenili en model takšnega večdeležniškega dialoga, kot 
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je bilo npr. to Partnerstvo za več družbene odgovornosti v Sloveniji? Kako naj to deluje, 

kaj naj bi bilo njihovo poslanstvo, katere so tiste ovire, ki bi jih bilo potrebno premagati, 

da bi zadeva funkcionirala? 

Jaz sem prepričan, da tega nacionalnega dokumenta ne bo naredila država. To pomeni, da bi 

morala država kandidirati na kakšen socialni sklad npr. Evropski socialni sklad, da bi 

pridobila sredstva. Da bi potem te inštitucije naredile ta nacionalni program. To se mi zdi 

ključno. Prepričan sem, da se tega ne bo lotilo kakšno ministrstvo, ker zraven svojega rednega 

dela ne bo želelo še tega narediti. Po mojem mnenju mora pobuda priti iz teh nevladnih smeri, 

da bi potem v okviru teh socialnih, strukturnih skladov pridobili sredstva. In da bi se te 

nevladne organizacije združile in pripravile to nacionalno strategijo, da bi jo potem kot neki 

končni produkt ponudile vladi. Prepričan sem, da pobuda in izdelava tega dokumenta ne bo 

prišla z vladne strani. Zato moramo iskati drugo pot. Torej, da se te nevladne organizacije 

nekako združijo in pridobijo ta sredstva, ki so potrebna za izdelavo takšne strategije. Jaz 

menim, da bi se dalo nekako v enem letu takšno strategijo oblikovati, če bi se v to vključili vsi 

ti deležniki, ki so, morda skupnost občin, gospodarska zbornica ipd., da bi potem videli, kje so 

zakonske možnosti. Torej, kje bi potem lahko to umestili v neko zakonodajo. Morda bi morali 

celo razmišljati tako, kot sedaj razmišljamo o vodi kot ustavni kategoriji. Morda bi celo lahko 

šli v pobudo družbena odgovornost kot ustavna kategorija.  Da bi morda s spremembo ustave, 

ko bi vnesli pravico o dostopu do vode, da bi vnesli še kot npr. prva država v Evropi pravico 

ali potrebo po družbeni odgovornosti vseh deležnikov v državi. Zato ni potrebno ne vem 

kakšno veliko znanje. Po drugi strani pa seveda menim, da bo to moralo priti iz nevladnih 

strani. Sredstva za to pa bi morali iz teh strukturnih socialnih skladov poiskati.  

 

Kdo pa naj bi bil koordinator takšne mreže, da bi se to potem tudi zgodilo? 

Glede na to, da nimamo neke agencije na državnem nivoju, bi morda morala vlada z nekim 

sklepom prepoznati kakšno organizacijo. Ali je to ta inštitut ali je to kakšna druga 

organizacija ali pa morda dvema ali trem dati in jim seveda omogočiti pridobitev sredstev za 

izdelavo tega krovnega dokumenta. To ne bi pomenilo seveda, da bi vlada sama sebe odrešila 

te naloge, ampak, da bi s finančno podporo omogočila izdelavo tega projekta. Se mi zdi celo, 

da pri predsedniku države obstaja nek svet za te družbene, okoljske, ekološke, ne vem kakšne 

zadeve. Morda bi se preko tega sveta poskusilo, da bi katera organizacija ta pravno-formalni 

status pridobila. Morda bi morali tudi v tej smeri razmišljati, da se najprej uredi ta pravno-

formalna podpora, da se potem lahko pridobi določene finančne  podpore. Zato ker brez tega 

pa ne moremo pričakovati, da bodo nevladne organizacije izdelale primeren dokument. Za 

vlado samo bi bilo bolje, da bi to delale nevladne organizacije, kot pa, da bi to vlada urejala v 

okviru upravno-birokratskega postopka zadeve uredila znotraj posameznega ministrstva. Ker 

sem prepričan, da seveda ne bi bil narejen v pravi smeri. Če bi to bil nek predpis, ki bi ga 

moral nek uradnik izdelati, ne bi bil na zadovoljivi ravni. Torej ta pobuda mora priti od zunaj. 

Morda bi pozvali tudi predsednika države, da v okviru njegovega sveta, posvetovalnega sveta 

modrecev pri predsedniku države, sprejme sklep, da se naredi ta Nacionalni program, 

strategija družbene odgovornosti. Idej je lahko več… 

 

Potemtakem je vaš predlog, da se ustanovi neko partnerstvo, večdeležniška mreža, ki 

pripravi ta dokument, vlada pomaga pridobiti sredstva za to in ko je dokument spisan, 

kaj pa potem? 

Potem ga mora vlada sprejeti kot nek uradni dokument. Takšen dokument ima npr. 5-letno ali 

7-letno časovnico, to pomeni, da je to nekje program kaj v nekem srednjeročnem obdobju 

narediti.  Praviloma je tako, ko se sprejme nek takšen dokument, se praviloma ustanovi tudi 

nek takšen organ, kot sem omenil, ali takšna agencija, ki bi nato to spremljala, koordinirala, 

usmerjala na državnem nivoju. Potem bi bilo to treba prenašati na nižji nivo. Iz državnega 
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krovnega nivoja na lokalni nivo. Ker mi nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, to 

pomeni, da bi lahko primerni sogovorniki bili 13 mestnih občin. Država Slovenija ima 

opredeljenih 13 mestnih občin, ki imajo nekakšen status regijskih centrov. Ker ne moremo 

pričakovati, da bodo male občine s 1.500 prebivalci pripravljale takšne dokumente, lahko pa 

bi neki regijski bil tisti, ki bi v okviru mestnih občin pripravil nek regijski načrt izvajanja te 

družbene odgovornosti in bi pokril potem celo, torej  teritorialno regijsko pokril to območje. 

Se mi zdi, da bi mestne občine morale biti tiste… Ker npr. tudi občinski program varstva 

okolja, varstva prometa… to nima vsaka občina. Zato, ker ne moremo zadolžiti majhne 

lokalne skupnosti, da se bodo še s tem ukvarjale. Ker tu pač 2. nivoja lokalne samouprave ni, 

bi morale pač po mojem mnenju biti 13 mestnih občin nosilci tega projekta. Torej država, 

potem teh 13 mestnih občin… 

 

…potem pa verjetno povezati zraven še civilno družbo in gospodarstvo, da se res potem 

to razvije v vse pore družbe… 

…tako, ker imamo približno toliko tudi teh regijskih gospodarskih zbornic. Potem bi dodal, 

da bi morali vključiti zraven še univerze, imamo v Sloveniji tri javne univerze. In morda 

potem preko teh fakultet tudi priti v študijske programe, da bi lahko npr. na Filozofski 

fakulteti v Mariboru ali kakšni drugi imeli celo predmet oz. bi poučevali o družbeni 

odgovornosti. Tako, da bi to pač potem tudi bila neka naloga, če bi seveda ta strategija na 

nacionalnem nivoju bila sprejeta, da bi bila to tudi zaveza Ministrstva za šolstvo, da 

izobražuje najmlajše. Bi rekel, da moramo to prenesti na vse deležnike. V tej prvi fazi morda 

v OŠ še ne, v SŠ pa bi že lahko o tem govorili. Takrat otroci postajajo tudi osveščeni, 

informacij imajo danes ogromno. Morda je srednja šola tisti prvi nivo, kjer bi se lahko s tem, 

tudi z raznimi projekti pričeli ukvarjati na teh gimnazijah in na teh osnovnih šolah in potem 

seveda kasneje morda pa to nadgradili na javnih univerzah z neko obliko študija. Ne bom 

sedaj rekel, da bi morala imeti vsaka javna univerza to smer. Morda pa bi katera izmed treh 

dobila verifikacijo tega študijskega programa in morda za začetek, toliko, da damo vedeti, da 

se to tudi da izobraževati, te kadre. To ni samo po sebi, da to pride. Morda pa je potrebno 

skozi izobraževanje narediti večji pritisk ali vzbuditi večjo pozornost, da se potem tudi bodoči 

ekonomisti, pravniki, profesorji… izobražujejo skozi neke te smeri. Morda je to tudi ena pot. 

Ko bodo mladi namreč jutri prevzemali ključne pozicije v družbi, da jih pač potem, skozi 

izobraževanje usmerjamo. Torej, če bodo še mediji svoje naredili, potem bo ta situacija lahko 

čez 5 let ali pa čez 10 let bila boljša, kot pa je danes. 

 

Torej vsako ministrstvo bi lahko v svoj program vključilo tudi družbeno odgovornost po 

kanalih, ki jih ima že, obstoječih, razpredlo do lokalne ravni, če prav razumem? 

Tako ja, ker imamo ministrstva, ki sežejo v vsako lokalno skupnost, npr. Ministrstvo za 

šolstvo, osnovne šole sežejo v vsako občino, skoraj ni občine, ki ne bi imela tudi nekega 

srednješolskega programa izobraževanja. Tako, da bi se morda dalo preko Ministrstva za 

šolstvo ogromno teh informacij prenesti na nižji nivo. Potem imamo izpostave Zavoda za 

zaposlovanje, kjer imamo v vsaki občini regijsko ali območno enoto Zavoda za zaposlovanje. 

Tako bi preko Ministrstva za delo prenašali to na nižji nivo. Ker bi potem vsem tistim, ki bi 

želeli delati na tem področju ali pa morda odpiranje s.p.-jev, d.o.o.-jev s konotacijo družbene 

odgovornosti, na ta način bi jim potem podali pač potrebne informacije, jih seznanjali. Tako, 

da marsikdo izmed njih bi lahko pridobil kruh tudi na tem nivoju, da bi pač to širil. In v 

Mariboru imamo kar nekaj primerov teh dobrih praks, kjer so se posamezniki, ko so postali 

brezposelni, odločili za to. Danes se pravzaprav pojavlja neko novo gibanje, ki osvešča ljudi. 

Da ko npr. dvigneš sebe, dvigneš mesto ali na koncu regijo, in seveda se tu ogromno govori 

posredno o družbeni odgovornosti. 
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Kaj pa so ključne ovire, da temu še ni tako, kot ste zdaj predlagali model, da bi se to 

zgodilo v Sloveniji? Recimo, zakaj še ne pridemo do tega, da bi se to tako dogajalo v 

praksi? 

Po mojem mnenju sta dve ključni oviri. Prva je ta, da menedžerji tega še ne prepoznajo kot 

neko dodano vrednost, druga pa je seveda premajhna informiranost, premalo znanja, vedenja 

o tem področju. Torej, potrebno bo preprosto to vcepiti menedžerjem, vodstvom, ali pa na 

koncu tudi županom. Bi rekel, da to postane sestavni del njihovega življenja. Na drugi strani 

pa narediti bistveno več na tem informiranju. Ampak tu pa mora zagotavljati sredstva država. 

Tu ne moremo pričakovati, da bodo posamezniki širili te informacije brez nekih sredstev. 

Tako, da tukaj je prvo osveščanje teh vodilnih ljudi, ki lahko vplivajo na širše javno mnenje. 

In potem pa izobraževanje teh skozi te izobraževalne procese, skozi neformalne oblike 

izobraževanja, skozi oblike delavnic, kongresov, seminarjev, posvetov, kakorkoli, da bi potem 

nagovorili še širše množice. 

 

Če povzamem za konec. Recimo, da imamo ta večdeležniški model v Sloveniji. V njem 

bili tako  predstavniki gospodarstva in civilne družbe, kot tudi medijev in predstavniki 

države in lokalnih skupnosti. Poslanstvo tega je, da se pripravi en nacionalni dokument 

in vzpostavi sistem, da se to prenese v vse pore države, da bi se uvedlo, npr. ta koncept 

družbene odgovornosti? 

V Mariboru imamo npr. sedaj zelo močno nevladno združevanje v centru Tkalka. Morda je to 

priložnost, da v času krize najdemo neke druge rešitve, drugi izhod. Se mi zdi, da je ravno kar 

veliko teh organizacij nevladnih gre v tej smeri ali filantropije ali v smeri te družbene 

odgovornosti. Torej to bi lahko bil tudi morda izziv ali morda celo dobra priložnost za Mestno 

občino Maribor. Da bi kot primer dobre prakse pokazala, kako lahko v nekem mestu, v neki 

občini, kjer je občina dala prostore, širi ta duh, to poslanstvo, zavest družbene odgovornosti. 

 

In ko ta model opravi svoje poslanstvo, pripravo tega dokumenta, in da to pride v vse 

pore družbe. Ali potem zapre svoja vrata, umre ali kaj drugega? 

Ne, ona ne sme zapreti svojih vrat. Ona je tista, ki je gonilna sila, torej predvsem osveščanja 

in izobraževanja. Nekdo mora biti. Ne moremo pričakovati, da bo tisti, ki živi od svojega 

dela, ki je samostojni podjetnik ali ima socialno podjetništvo, od tistega ne moremo 

pričakovati, da bo on to širil. To je potrebno, da nekdo to organizirano izvaja. In za to mora 

poskrbeti država, za to mora poskrbeti recimo regijski center, v tem primeru Maribor, da pač 

nekdo te zadeve vodi, osvešča, izobražuje. Tukaj je seveda vključevanje vseh deležnikov 

občine, izobraževalnih ustanov, gospodarskih zbornic ipd., in to pa mora nekdo voditi, 

koordinirati. 

 

Torej se tako institucionalizira družbena odgovornost kot koncept ob obstoječih 

institucijah ali pa se na vladni ravni, če prav razumem, oblikuje ena nova institucija kot 

agencija, kar ste prej omenili? 

Tako da, mislim, da bi bil to korak v pravo smer. Morda bi bilo smiselno, kot sem že omenil, 

vpisati to kot neko ustavno kategorijo. Moj predlog bi bil še vpisati spremembo v zakon o 

fundacijah. Zakaj? Zato, ker na zahodu je bistveno lažje ustanavljati fundacije. Fundacije za 

družbeno odgovornost za pomoč tistim, ki se s tem ukvarjajo, bi morale biti stimulirane. 

Torej, bi se država odrekla temu, da bi tista podjetja, ki del svojih dobičkov namenijo takšni 

fundaciji, bi na koncu potem imela kot neko olajšavo. Če bi ta fundacija bila ustanovljena na 

državnem nivoju, bi potem bil nek svet te fundacije, ki bi potem potrjeval razdeljevanje ali 

pomoč iz tega sklada, iz teh zbranih sredstev. Seveda bi država z zakonom o fundacijah 

morala to omogočiti, da bi bilo to lažje ustanavljati. Se mi zdi, da je težko pričakovati, da bo 

vsaka občina v proračunu zagotovila neka sredstva. Lažje bi bilo to izpeljati v obliki fundacij. 
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Fundacije so v anglosaksonskem svetu ključne. Tega je ogromno v Ameriki, v Kanadi, v 

Angliji. Torej vsi tisti, ki bi to videli, bi tako imeli priložnost. Meni se zdi ključno, da bi 

zakon o fundacijah bil tisti, ki bi pomagal finančno podpirati te zgodbe. 

 

Se pravi, v fundacije pa bi prispevale gospodarske družbe, pa tudi občine, vlade, 

posamezniki? 

Tako je, posamezniki, kakorkoli …pridobivala bi se ta sredstva. Za izvedbo teh projektov 

potrebuješ tudi neka lastna sredstva. Sami vemo, da v primeru kandidiranja za razne projekte 

potrebuješ tudi nek lasten del. Morda bi iz teh fundacij lahko zagotovili tistih 5, 10, 15 %, 

kolikor je potrebno lastne udeležbe, ali je to države ali lokalne skupnosti, za izvedbo 

posameznih projektov in programov. Moj napotek bi bil torej tudi v smeri ustanovitve neke 

fundacije za družbeno odgovornost, ki bi imela nek svet, ki bi pač odločal, in da bi se tam 

zbirala ta sredstva, ki bi potem lahko pokrila tisti lastni delež. 

 

Bi želeli še kaj sporočiti za konec? 

Jaz pač menim, da bi se moral najprej vsak pri sebi zamisliti, kaj lahko kot posameznik 

naredimo za družbeno odgovornost. Potem, če nam je dano, da seveda to izvajamo še v 

podjetjih, zavodih, pač tam, kjer smo zaposleni. In če to naredimo na osebni ravni in na 

poslovni ravni, se mi zdi, da bi lahko ta družbena odgovornost potem res pomenila 

spremembo vrednot v družbi in dvig tega stanja duha, ki je trenutno relativno slab v državi. In 

se mi zdi, da govorimo o tej družbeni odgovornosti, ko vključuješ potem več deležnikov, da 

bi na koncu lahko potem marsikdo ali pa  skupine videle sebe v tej družbeni odgovornosti. 

Tako, da se mi zdi, da bo treba pač delati na tem v pozitivnem duhu te družbene odgovornosti 

in na spremembi kulture. Brez tega ne gre. Vrednote so padle ravno zato, ker se tudi premalo 

namenja konec koncev za to ali pa nič sredstev za izobraževanje v tej smeri. In seveda s to 

kulturo, kot imamo kulturo bivanja, imamo kulturo, bi rekel življenja, in seveda ta kultura 

družbene odgovornosti, ni sama po sebi dana. Treba jo je vzgojiti, treba jo je učiti, treba jo je, 

bi rekel, kot rožo zalivati, zato, da bo zrasla. Zdi se mi pač, da smo zdaj v tistem obdobju, ko 

bomo to morali narediti. Da ne gre samo zdaj, da bomo rekli, bo to samo po sebi prišlo ali pa 

da nam bo kakšna evropska direktiva to predpisala. To bomo morali sami ugotoviti in sami 

narediti.  

 

Ali menite, da korupcija preprečuje razvoj družbene odgovornosti? 

Osebno menim, da ne. Ne bom rekel, da se ne bi potem v okviru družbene odgovornosti s 

strani kakšnega posameznika potem poskušalo to izkoristiti. Sami vemo, vsaj jaz opažam, da 

je veliko vlog na naše podjetje v okviru humanitarnih in drugih zgodb. Tako, da že težko 

ločiš, kaj je dejansko humanitarno in kaj ni. Stalno se pač posamezniki najdejo, ki poskušajo 

neko tako obliko izkoristiti, morda za svoje zgodbe. Ampak mislim, da je zaenkrat to ločeno 

in mislim, da ta korupcija, vsaj kar se tiče družbene odgovornosti, ne vpliva na tiste, ki se 

ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. Tem je namreč denar ali materialna dobrina drugotnega 

pomena. Tako, da se mi zdi, da to tu ta trenutek zaenkrat še ni. Vprašanje pa je, z razvojem in 

morda z večjimi finančnimi vložki v to smer, pa je vprašanje, če se ne bi morda to tudi 

zgodilo. Ampak, da bi pa to ta trenutek vplivalo na to, pa mislim, da tega ni. 

 

Kako pa se politične stranke zavedajo pomena družbene odgovornosti? 

Med zadnjimi državnozborskimi volitvami so v bistvu mediji nagovorili vse stranke, ki so 

kandidirale za državni zbor, kaj menijo o družbeni odgovornosti. In so bili ti odgovori 

objavljeni, pa moram reči, da vrsta strank sploh ni vedela o tem. Govorili  so o vsem, samo o 

družbeni odgovornosti ne. Samo ena stranka, ne bom povedal sedaj katera, samo ena stranka 
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je zadela bistvo družbene odgovornosti in kaj bi ona naredila. To ne gre. To pomeni, da tudi 

politika, tista, ki bi naj skrbela za to, ne ve, kaj je to. 

 

To je torej bistven problem slovenske družbe, zato je tudi toliko v realizaciji… 

Potem, ko stranke kandidirajo, ko primerjajo svoje programe, ki jih imajo pred seboj, je 

videti, da še to ni tako daleč, da bi bila to ena od primerjalnih prednosti, ko ti kandidiraš, ko 

nekaj želiš soustvarjati, vladati, usmerjati neke družbene tokove. Moram povedati, da je 

zanimivo ali pa morda celo razočaranje, ko človek od zunaj  gleda, kako v bistvu stranke še ne 

razumejo tega pomena družbene odgovornosti. 

 

V inštitutu IRDO je bila pred leti ideja, da bi naredili tekmovanje med politiki za 

najbolj odgovornega politika in da bi na ta način krepili politično zavest. Potem pa je 

bila ta ideja opuščena… 

To pomeni, da bi tudi njim moralo to v zavest priti. Če ne bo izobraževanja, bo 

samoiniciativnosti malo. To moramo vedeti. To imaš ali nimaš. Tako, da bo to potrebno, kot 

sedaj zgleda, priučiti. Vsem skupinam, ne samo politikom. 

 

In še hipotetična ideja… 

Podjetje x onesnaži okolje. Spusti v podtalnico nekaj, pride do onesnaženja, pride do pogina 

rib v potoku, v jezeru. Kazen. Kazen bi morala biti določena tako: finančna kazen, ki se 

nakaže v fundacijo za družbeno odgovornost. Imamo npr. po zakonu o Loteriji Slovenije, da 

se del sredstev nameni za invalide, za upokojence, za šport. Tako bi morala biti tukaj kazen za 

takšna podjetja. Če nekdo mora kot fizična oseba opraviti družbeno koristno delo, pa bi npr. te 

organizacije imele vsako leto od tega del dohodka, del dobička, ki bi ga namenili za njihovo 

delo. Naslednja tri leta, ker ste naredili onesnaženje ne vem česa, npr. cinkarna ali pa drugi 

veliki okoljski onesnaževalci, pa boste naslednja tri leta kot kazen vplačevali v to fundacijo za 

družbeno odgovornost. To bi morala biti kazen.  

 

Kot neke vrste green washing v zakonskem smislu.  

Tako da, in da bi npr. sodnik lahko izrekel takšno kazen. Zakaj bi kazen morala biti pogojna 

kazen za direktorja ali pa pogojna ali pa neka denarna kazen za podjetje. Ne, naslednja tri leta 

boste vi, torej v fundacijo za družbeno odgovornost namenili npr. % od nečesa. 

 

Morda pa bi šli še čistiti to onesnaženje njihovi zaposleni skupaj z direktorjem… 

Morda tudi. Saj lahko imate glavno kazen, pa tudi stransko kazen. V finančnem smislu in v 

izvajalskem smislu. Saj to že obstaja. Lahko imaš kazen npr. 100 denarnih enot in nato imaš 

še stransko kazen. Morda bi na ta način držali takšno fundacijo pri življenju. Družbena 

odgovornost je torej tudi odnos do okolja. In če ta odnos do okolja ni pravi, če je tisti, ki je 

škoden, boste pač na koncu dali v to fundacijo zato, da bomo mi posredno zopet osveščali 

ljudi. Ideja pač... 

 

Hvala za pogovor. 
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PRILOGA B2: ZAPIS INTERVJUJA B 

 

Intervjuvanec B. 2016: A. H., SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija. Maribor, 15.4.2016  

 

 

Kako razumete družbeno odgovornost podjetij? 

Družbeno odgovorno podjetje je po mojem mnenju podjetje, ki  v svoje upravljavske in  

poslovne modele podjetja vpelje vrednote prevzemanja odgovornosti za posledice, ki jih 

imajo njihova dejanja.  Torej  dejanja  in posledice delovanja  lastniško-upravljavske 

strukture,  zaposlenih,     delovanja modelov  razvoja, distribucije svojih produktov ali 

storitev, v dejanjih in v odnosu do sebe in do zaposlenih, do podjetja v celoti,  v dejanjih in v 

odnosu do lokalnega in širšega okolja  (narave in skupnosti),  v katerem delujejo.  Se pravi, to 

je dvojna odgovornost: odgovornost,  da nekaj naredijo, zakaj in na kakšen način in pa 

odgovornost, da bi nekaj morali narediti ali spremeniti, pa tega ne naredijo in za to na koncu 

odgovarjajo. 

 

Kdo v podjetju pa je po vašem mnenju odgovoren za to? 

Seveda so odgovorni vsi, vsi deležniki.  Vzor pa mora postati oz. biti lastniška in vodstvena 

struktura.  

 

Kakšna je razlika med pojmi družbena odgovornost podjetja, družbeni učinki podjetja 

in še mogoče drugimi pojmi, ki se pojavljajo v slovenski družbi v povezavi s trajnostnim 

razvojem in družbeno odgovornostjo? 

Družbena odgovornost kot termin mogoče, ni ravno na mestu. Glede na stanje, mogoče to 

predstavlja ali pa je razumljeno bolj kot da je to kolektivna odgovornost nas vseh za vse. Je 

varno, ni pa jasno. Na konec koncev smo posamezniki tisti, ki smo odgovorni za vsako 

dejanje, in moramo tudi nositi posledice, dobre ali slabe. Torej se začne odgovornost pri 

posamezniku, kot odgovornosti  do sebe, in potem tudi do oseb s katerim si (v odnosu), do 

svoje družine, do skupnosti, kjerkoli že deluješ, v kakršnih koli oblikah sodelovanja in 

delovanja.  Se pravi, govorimo   o odgovornosti posameznikov, skupnosti, družbe, ekip do 

narave in ljudi. Z namenom, da čim bolj znižamo negativne učinke in gradimo pozitivne 

učinke. Tako jaz razumem  odgovornost, ki jo imamo oz. bi jo morali imeti vsi.  V 

podjetniškem delovanju pa seveda govorimo o jasnih neposrednih ali posrednih družbenih 

učinkih, ki jih imajo njihovi produkti ali storitve.  Kakšen družbeni problem rešuje produkt ali 

storitev in na kakšen način? Ali ga rešuje neposredno s končnim produktom ali  predstavlja 

posredno rešitev ali pa ima močne stranske pozitivne učinke. Podjetja, ki so posredno ali 

neposredno fokusirana na doseganje pozitivnih družbenih  učinkov  so seveda zelo zavedna  

pri vzpostavljanju primernih poslovnih modelov.    

 

Kaj pa trajnostni razvoj? 

V bistvu trajnost zajema tri ključna izhodišča: okoljske  izzive, širšo družbeno odgovornost in 

dolgoročno stabilnost in preživetje podjetja. Ključni izziv podjetij, ki je pred vrati in ga ne 

smemo več ignorirati, je, kako uravnotežiti motive za doseganje dobička z vrednotami  

doseganja pozitivnih učinkov za okolje in družbo.  Podjetje  s trajnostnim poslovnim 

modelom bo dolgoročno ustvarjalo dobiček, dolgoročno poslovno stabilnost, vendar ne na 

račun povzročanja škode, negativnih vplivov na okolje ali ljudi.  Seveda je tukaj nekaj 

ključnih segmentov.  Začne se pri ozaveščenosti in moralnih vrednotah podjetja in 

zavezanosti lastniške in upravljavske strukture k odgovornosti, o kateri sem govorila prej. 

Odgovornosti do sebe, do okolja in skupnosti, za svoja dejanja in posledice. Nato z 

zniževanjem stroškov razvoja, proizvodnje in prodaje produktov/storitev. Tukaj govorimo o 
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celotni vrednostni verigi. Začenši pri iskanju modelov za zniževanje porabe virov (materiali, 

energija), optimizaciji poslovanja v vseh segmentih in zniževanju okoljskih negativnih 

vplivov v celotni vrednosti verigi.  Posledično se dvigne motiviranost zaposlenih in vseh 

deležnikov v vrednostni verigi, da so zaposleni ali sodelujejo s podjetjem, ki ima vpeljane 

trajnostne in odgovorne modele poslovanja.  Z vpeljevanjem trajnostnih poslovnih modelov 

se poveča zaveza ali potreba po nenehnem inoviranju v vseh segmentih poslovanja, kar 

posledično seveda privede do izboljšanja poslovne slike oz. višjega dobička. Posledično si 

takšno podjetje na dolgi rok ustvarja stabilno konkurenčno prednost na trgu. Potrošniki 

postajajo vedno bolj ozaveščeni,  lojalni   ponudnikom  produktov ali storitev, ki vpeljujejo 

poslovne modele za zniževanje okoljskih in družbenih negativnih vplivov.   

 

Sodelujete v številnih projektih za spodbujanje družbenih učinkov podjetij in tudi 

drugih učinkov podjetij, pa me zanima, na kakšne ovire naletite pri vašem delu? 

Ključni izziv, ki ga imamo vsi, je ta, da se težko in ne radi odpremo potrebnim spremembam.  

To velja za posameznika, družine,  podjetja, inštitucije itd.  oz. če želite, družbe kot celote.  

Ne radi odpremo vrata in pokažemo, kako živimo, kakšne so naše ustaljene rutine in vzorci 

delovanja. Ustaljeni vzorci pa ni nujno, da so vsi dobri. Res je, da nam v nekem momentu ali 

obdobju zagotavljajo neko stabilnost ali varnost, oz. vsaj počutimo oz. mislimo,  da je tako. 

Ne znamo oz. nismo se pripravljeni sami re-flektirati in pogledati, kaj v resnici deluje dobro 

in kaj ne. Kje napredujemo in kje oz. kaj nas blokira. Stopiti iz cone udobja ni lahko,  je pa 

včasih nujno potrebno, da preživimo oz. napredujemo. Saj to si želimo, mar ne? Predvsem naš 

ego mora  prenesti dobronamerno refleksijo oz. kritiko.           

 

Kateri deležniki pa jim pri tem lahko pomagajo, da bi se to zgodilo? 

Začne se pri posameznikih oz. podjetjih samih, da se tega začnejo zavedati. Nato enostavno 

poiščeš pomoč. Tukaj ni velike filozofije. Je pa res, da če govorim o Sloveniji, da izkušena 

ekspertiza v smislu takšnih podpornih storitev, še ni dobro razvita.  Govorim o storitvah, 

svetovalcih , mentorjih, ki bi bili dovolj odgovorni, modri na podlagi lastnih izkušenj, da bi 

lahko sodelovali pri transformaciji  poslovanja. Seveda pa le imamo nekaj svetlih  izjem. 

 

Ali se podjetja združujejo v kakšne večdeležniške mreže in kakšen koristi imajo od 

tega? 

Menim, da jih je kar nekaj. Nastajajo različne skupnosti oz. mreže na podlagi interesov. 

Vendar še vedno je premalo fokusa,  klasifikacije  in jasne komunikacije med deležniki, da bi 

te mreže imele lahko neke resne pozitivne učinke, tako za posameznike, kot za okolje in 

družbo.     

 

Kako pa so organizirane te mreže? 

Odvisno od namena, so lahko formalne in neformalne. Sedaj nastajajo bolj skupnosti, ki pa 

nimajo pravno formalnih podlag itd.. 

 

Tu gre verjetno za odprte mreže, ki vedno znova sprejemajo člane, nekateri pridejo, 

drugi odidejo…? 

Seveda.  Skupnosti, mreže,  partnerstva, če so vzpostavljena z iskrenim  namenom,  morajo 

delovati po principu vključenosti in ne izključenosti.  Seveda je pa pomembno , da obstaja   

iskrena in jasna komunikacija med partnerji, kaj so njihovi individualni interesi in kaj so 

skupni interesi mreže/partnerstva /skupnosti.  

 

Kako dolgo pa živijo takšne mreže? 
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Zelo odvisno. Če so interesi pravi in jasno skomunicirani, če je poslanstvo pravo,  je stabilna. 

V nasprotnem primeru nima dobrih temeljev in se poruši, ali pa deluje brez pravih učinkov. Z 

vidika tehničnega delovanja pa je zelo dobrodošlo, da se za delovanje takšne skupnosti 

opredeli oseba, ki bo skrbela za redno komunikacijo in usklajevanje aktivnosti.    

 

Kdo pa je običajno koordinator takšne mreže? 

Po mojem mnenju  morajo to biti ljudje ali pa institucije, ki verjamejo v to isto vizijo. Ki so 

strokovno dovolj podkovani, da lahko suportirajo mrežo in njen namen, ali pa poslanstvo, ki 

ga ima. So kredibilni in zaupanja vredni.    

 

Če prav razumem, so lahko mreže neformalne, pa tudi formalne mreže. Formalne so 

tiste, ki so že institucionalizirane, kot je npr .  neko združenje poslovnežev ali pa 

združenje strokovnjakov na določenem področju, neformalne pa so tiste, ki se za nek 

namen, morda občasno združijo, ali pa ….? 

Jaz mislim, da je ključna razlika v tem ali so mreže nastajale s spodbudo ali neko umetno 

formo s strani države ali pa so nastale iz lastne iniciative in jasne potrebe.  Vse je odvisno od 

jasno opredeljenega interesa oz. namena.  

 

Kakšna pa je vloga države pri delovanju takšnih mrež? 

Vloga države je ključna v tem, da prepozna to dogajanje in da s tem, mogoče v nekem delu 

podpre na takšen ali drugačen način, seveda tam kjer prepozna pozitivne učinke za širšo 

družbo. Da ima dober stik s terenom, s prakso, in se odziva na dogajanje.     

 

Ali poznate kaj mrež na področju družbene odgovornosti v Sloveniji? 

Specifično za  področje družbene odgovornosti poznam preko sodelovanja pri projektu 

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus, delovanje Inštituta za razvoj družbene 

odgovornosti ‒ IRDO.  V nastajanju pa je skupnost za vzpostavljanje trajnostnih poslovnih 

modelov, ki se postopoma gradi že kakšno leto in več.       

 

Ali bi naj bila v takšnih mrežah samo podjetja ali pa še kateri drugi deležniki? 

Ni recepta. Je spontanost in če zadeve nastajajo procesno, se slej kot prej dileme, nejasnosti 

same izkristalizirajo. Bistveno pač je, da se vizija, ki jo ima mreža, ali pa ta skupnost, postavi 

in se uresničuje. Kdor  prepozna svoj interes in širši namen, ga sprejme in mu iskreno sledi, 

bo našel svoje mesto.  

 

…da ima nekakšna pravila mreža… 

… Stvar procesa in izkušenj. 

 

V Sloveniji je bila že leta 2008 podana pobuda za pripravo Nacionalne strategije 

družbene odgovornosti podjetij oz. celo širše. Potem se je leta 2011 oblikovalo 

Partnerstvo za družbeno odgovornost podjetij. Nekaj časa je ta mreža v sestavi civilne 

družbe, gospodarstva in nepooblaščenih predstavnikov vlade sodelovala in pripravila 

celo en osnutek tega dokumenta, potem pa so stvari zamrle. Kaj menite, zakaj se je to 

zgodilo?  
Moje  osebno mnenje, ki se je izoblikovalo v  vsaj 15-tih letih dela na področju podjetništva, 

je,   da strategija ni ključna stvar.  Prevečkrat delujemo po principu top-down, kar pa le 

redkokdaj prinese rezultate. Sodelovanje in priprava tovrstnih strategij itd. mora temeljiti v 

prvi vrsti na pristopu od spodaj navzgor in v neki točki seveda se vzpostavi sodelovanje in ta 

finalni »push« še od zgoraj (s strani države). Praksa in izkušnje nam kažejo pot. Isto velja 

seveda za strategijo o DO.  Če država sama, se pravi javni sektor ali pa aparat, ni zavezan k 
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temu in ne postane prvi vzor DO,  potem jaz ne verjamem, da lahko s kakršnokoli strategijo, 

če jo napiše ali pa pripravi, spodbuja podjetja ali pa zavezuje podjetja . Ker konec koncev 

mora biti država ključni vzor, vzornik.  Včasih pa pogosto pomeni izražena potreba po 

pripravi strategije samo izgovor , da se nič konkretnega ne zgodi.  Torej najprej je potrebno 

zgraditi lastne primere dobre prakse, na katerih pa potem lahko temeljijo neke dolgoročnejše 

usmeritve ali strategije, ki so tako najprej preverjene v praksi, kaj pri nas deluje in kaj ne, 

kakšen pristop in kakšen ne. V procesu pa se seveda regulirajo in prilagajajo praktičnim 

razmeram itd.. 

 

Kako bi pa pritegnili državno in lokalno oblast, organe kot takšne… Kako bi pritegnili 

organe državne in lokalne oblasti k sodelovanju, da bi spodbujali več družbene 

odgovornosti in da bi jo tudi sami izvajali? 

Jaz mislim, da je to zopet stvar posameznika. Postaviti odgovorne, modre , zrele in celostno 

razvite osebe na odgovorna mesta, tako v privatnem kot v javnem sektorju. Samo tako se 

lahko kaj premakne. Preprosto rečeno, vendar pa ne tako lahko izvedljivo.    

 

Kako pa čim več posameznikov ozavestiti o tem, da je družbena odgovornost 

pomembna? Nekateri jo težko razumejo, oz. se jim zdi, da jo razumejo, pa potem 

ugotovijo, da jo ne. Kaj narediti v zvezi s tem? 

Zopet stvar posameznika, ki se mora vzeti v roke in v bistvu iti skozi ta proces,  da ozavesti, 

kaj je njemu pomembno. In jaz mislim, da ta odgovornost pade na vsakega posebej, začnemo 

pri starševstvu in vzgoji, šoli, ožji skupnosti, podjetju itd. Imamo kaj za postoriti. Začeti je 

potrebno.   In potem je to kot snežna krogla, ki se vali po snegu in postaja vedno večja. 

 

Koliko časa bi dali Sloveniji, da se bo ta snežna krogla res zgodila? 

Rekla bi, da smo že kar globoko padli v brezno,  in da je včeraj bilo že skoraj prepozno. 

Vendar seveda nikoli ni prepozno. Jaz mislim, da rabimo naslednjih vsaj 7 let, seveda če 

začnemo danes, ne jutri.  

 

Kakšna pa bi naj bila neka nacionalna strategija, recimo če začnemo pri posamezniku 

najprej, da on to ozavesti in da se potem posamezniki, ki se nahajajo v organizacijah, 

kjer delujejo, in potem tam s temi svojimi vrednotami kreirajo prihodnost Slovenije. 

Kakšna naj bi bila ta skupna zaveza v obliki nekega programa ali strategije za več DO v 

Sloveniji, kaj naj bi vsebovala? 

Če namen ni jasen in iz srca, potem niti zaveze ne rabimo, ker ne bo delovala. Zaveze, ki smo 

jih imeli do sedaj, nekako niso funkcionirale, pod prisilo pa itak ne.   

 

Kaj bi rekli o podpori države družbeno odgovornim podjetjem? 

Država pokaže vzor, da ji je mar za okolje in ljudi in na koncu koncev je za to tudi odgovorna. 

Mar ji mora biti za to, kakšna podjetja delujejo in na kakšen način, kakšne posledice ima 

njihovo delovanje v okolju in za ljudi. Na kakšen način uravnotežijo svojo težnjo za 

dobičkom in odgovornostjo do družbe. Postavijo zahteve na tem področju, ki jih povežejo z 

ostalimi mehanizmi.  To mora postati standard in ne izjema, ki se jo zahteva v vsakem javnem 

razpisu, kjer država prispeva denar itd.. Na koncu pa seveda tudi v določenih olajšavah 

(davčnih) na primer.    

 

…kot podporni finančni mehanizmi za družbeno odgovorna podjetja?  
Tako, na takšen način, da država lahko da davčno olajšavo za podjetja, ki imajo v bistvu 

vpeljane takšne poslovne modele. Kar pomeni, da v nekem doglednem času v prihodnosti to 
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postane stalna praksa. Da to niso več izjeme, ampak, da to že postane pravilo/stalnica v 

podjetjih. 

 

Ali Slovenija potrebuje neke vrste razprave na temo družbene odgovornosti, kot neke 

javne forume ali kaj pa podobnega? Kjer bi več deležnikov sodelovalo, razpravljalo o 

predlogih razvoja…? 

Sigurno, ampak ne tako na splošno, ampak v jasnih, targetiranih skupinah z jasnim ciljem in 

nalogami.  Menim, da smo splošnih debat in konferenc  naredili že  dovolj in niso prinesle 

nekih večjih premikov. Smo narod, ki zelo radi hodimo iz konference na konferenco, 

poslušamo debate, usmeritve,  poslušamo tuje prakse, smo vsi navdušeni, vendar konkretne 

akcije in premika ne naredimo.  Če imaš jasen interes, motivacijo in željo po pozitivnih 

spremembah in se čutiš odgovornega,  da nekaj spremeniš in izboljšaš, potem najdeš pot, 

najdeš sogovornika in tistega, ki ti lahko na tej poti pomaga in se učiš na poti implementacije.   

 

 Recimo pred kakšnim tednom dni sem bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in  

šolstvo, kjer so pripravili delavnico v sodelovanju z OECD na temo krepitve spretnosti 

in izobraževalnega sistema v Sloveniji. Naredili so delavnico z več različnimi deležniki iz 

civilne družbe, gospodarstva in javnih institucij. Dobili smo določene naloge, ki smo jih 

skupaj reševali, in med njimi se je recimo pokazalo, da je tudi na področju 

izobraževanja v Sloveniji ključna vzgoja za podjetniško etiko, kulturo in družbeno 

odgovornost. Bi podali kakšen komentar na to? 

To bi moralo biti tako samoumevno, kot  dihanje. Ne vem no, a nam je morala neka delavnica  

z OECED povedati , da sedaj pa moramo začeti  dihati. O kakšni podjetniški etiki govorimo?  

Gre zgolj in samo za osebno odgovornost posameznika do sebe in okolja. In to se začne v 

družini pri vzgoji in je del življenja, karkoli že počneš.     

 

Torej že pri mladih je treba začeti? 

Seveda. Ali mladi dihajo?  

 

V nadaljevanju te delavnice je druga delavnica in potem tretja, v podobni sestavi so nam 

povedali, in potem iz tega izhajajo pripravljeni določeni dokumenti. Se vam zdi takšna 

metoda dobra za Slovenijo, tudi v prihodnje, recimo za sestavljanje nekega 

večdeležniškega dialoga in za reševanje nekih skupnih problemov v tej družbi? 

Menim, da dokumenti sami po sebi ne rešijo nič. Mi moramo začeti, se pravi z akcijo in s 

koraki, konkretnimi koraki.   

 

Največja ovira, da ne naredimo korakov pa  je…? 

Neodgovornost, cona udobja in strah, da stopimo iz sence. V državi pa je prisoten strah, da 

bomo naredili nekaj narobe in potem je bolje, da ne naredimo nič oz. delamo nekaj, kaj je že 

ustaljeno. Mi pa potrebujemo premike, spremembe, re-invencijo.      

 

In zakaj bi se premaknili, če nam ni potrebno? 

Ja, to pa je zopet neodgovornost do samega sebe. Slej kot prej bo ta moment prišel. Vendar z 

odlašanjem bo vedno težje.  

 

Bi za konec še kaj dodali? 

Pika. 
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PRILOGA B3: ZAPIS INTERVJUJA C 

 

Intervjuvanec C. 2016. A. K. K., MDOS, direktor Inštituta Ekvilib. Maribor, 19.4.2016  

 

 

Kako razumete družbeno odgovornost podjetij? 

To pa ni lahko vprašanje…. Lahko bi sedaj vse zrecitiral po definiciji ISO26000, a raje na 

kratko povzamem. Predvsem se mi zdi družbena odgovornost en kompleksen celostni 

koncept, princip delovanja podjetij, če govorimo o DOP, ki vključuje dejansko vidike vseh 

deležnikov določenega podjetja. 

 

Kako pa menite, da slovenska podjetja izvajajo družbeno odgovornost? 

Slovenska podjetja družbene odgovornosti ne vidijo tako, ker jim ta deležniški koncept ni 

tako blizu.  Se pravi, da koncept jemljejo zelo parcialno, da ne jemljejo celostnega 

deležniškega koncepta. Tako, da še vedno, na žalost, slovenska podjetja vidijo DO predvsem 

kot filantropijo, po eni strani filantropijo, da ne rečem sponzorstva in donatorstva, in pa kot 

orodje marketinga.  

 

Zakaj pa menite, da je tako? 

Predvsem je temu tako, ker je to tudi v svetu najbolj razširjen princip razumevanja družbene 

odgovornosti. Je najlažji in je tudi princip, ki ima pravzaprav najdaljšo zgodovino. Ta 

filantropija, to je že 100, 200 let, takrat ko se je kapitalizem začel, je že bila filantropija. Sploh 

v nekaterih državah, kot so ZDA in zahodne države, kjer je ta korporativna filantropija zelo 

razvita. Zahodne države, protestantske države imajo filantropijo zelo razvito in je to nekako 

logična posledica. Marketing pa zaradi tega, ker je to sedaj tržna niša, ker potrošniki nekako 

to zahtevajo in so podjetja to nekako osvojila. In poskušajo na ta način tudi več prodati. 

 

Ali je v tujini več interesa za družbeno odgovornost kot v Sloveniji in zakaj je temu 

tako? 

Načelno ga je več, tako kot lahko beremo ali pa dobivamo informacije.  Ali pa vidimo mreže 

za družbeno odgovornost zunaj, kako so množične pri njih in koliko so množične pri nas. Če 

že to malo pogledamo, bi rekel, da ja, da je več interesa v tujini. Po drugi strani pa je ta 

družbena odgovornost predvsem v domeni multinacionalk oz. velikih podjetij, ki pa jih je 

zunaj tudi več. Recimo v nekaterih državah, s katerimi se hočemo primerjati, recimo Amerika, 

Anglija, Nemčija, tudi Avstrija, Španija, imajo res velika podjetja, pri nas pa teh velikih 

podjetij ni veliko, zaradi tega se zdi, da je interes manjši, ker je Slovenija manjša. Ampak 

mogoče bi bilo zanimivo to, če bi naredili primerjalno analizo, koliko je velikih podjetij v 

Sloveniji, oz. koliko je tistih res velikih podjetij, ki imajo recimo nad 1.000 ali pa 3.000 ali pa 

5.000 zaposlenih, koliko jih je v Sloveniji in koliko v tujini, potem bi morda bolj realno sliko 

dobili, kakor pa na prvi pogled, ko se zdi, da v Sloveniji družbena odgovornost ni pomembna. 

 

Koliko so pa recimo vlade v posameznih državah, vi dosti tudi potujete po svetu, 

naklonjene družbeni odgovornosti, v primerjavi s Slovenijo? 

Ene so, ene niso. Se mi zdi, da je velika razlika med bivšimi socialističnimi državami in 

zahodno demokracijo,  ali pa kapitalističnimi državami, ki niso bile v socializmu. Se mi zdi, 

da je med njimi kar velika ločnica. Po eni strani so tudi kakšne države, ki jih to ne zanima, 

npr. Avstrija in tako naprej, na nacionalni ravni. Predvsem se mi zdi, da je ta res sever, 

zahod… Če to pogledamo, to Skandinavija, do Anglije, tam dol Francija in to na zahodu, pa 

preostali del, vidimo, da je kar velika razlika. 
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Multinacionalke se v svetu združujejo tudi v večdeležniške mreže. Med tem tudi 

pristopajo druga podjetja preko manjših organizacij. Kako bi vi ocenili delovanje takih 

mrež v tujini? 

Odvisno kako razumemo te večdeležniške mreže. Če jih razumemo tako, kot da se združujejo 

podjetja in nevladne ali pa neprofitne organizacije, ki delajo na tem področju, ja. To je nekaj 

deležnikov, niso sicer vsi deležniki pri tem zajeti, nekaj pa jih je…, se mi zdi, da je to 

predvsem pozitivno. Ker je dejansko družbena odgovornost skupek deležnikov, ki delajo 

skupaj oz. jih skupaj drži bodisi panoga, bodisi podjetje in tako naprej. In zaradi tega bi 

morale biti večdeležniške tudi te mreže za družbeno odgovornost. Če bi bile večdeležniške, bi 

lahko imele res večji vpliv in bi bile bolj celostne, kot je tudi cel koncept družbene 

odgovornosti celosten. 

 

Vaš inštitut Ekvilib, tako kot tudi inštitut IRDO, sta člana oz. nacionalni partnerski 

organizaciji evropske mreže za družbeno odgovornost  podjetij CSR Europe.  Kako bi 

ocenili delovanje takšne mreže in sestavo deležnikov v njej? 

To je v bistvu kar zanimivo. Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je član te mreže kot 

nacionalna partnerska organizacija, potem pa imajo še člane posamezna podjetja. Imam 

občutek, da to ravnovesje…,  da možnosti sodelovanja niso v ravnovesju. Se mi zdi, da imajo 

multinacionalke dosti večji dostop. Da ta mreža CSR Europe dela predvsem za 

multinacionalke, v manjši meri za nacionalne organizacije. Kar je pa mogoče tudi krivda 

nacionalnih partnerskih organizacij, ker nimamo toliko sredstev, nimamo toliko resursov, da 

bi lahko svoje interese bolj uveljavljali. 

 

Ali poznate še kakšne druge mreže na evropski ravni, ki se s tem področjem ukvarjajo? 

Ja, zanimivo je, če pogledamo to področje, ki ga pokrivajo v kontekstu družbene 

odgovornosti, od človekovih pravic, poštenega poslovanja, poštene poslovne prakse, 

zaposleni, okolje. Če pogledamo vseh teh šest področij, na vsakem področju so mreže. So 

specifične mreže. So lahko okoljske mreže, so mreže za človekove pravice, so sindikati, so 

mreže za etičnost in skladnost poslovanja… Za vsa ta področja so zelo specifične mreže. 

Ampak, delujejo samostojno. Nobeden jih ne povezuje. Npr. mreže za korporativno 

upravljanje, nadzorniki…, na nacionalnih evropskih nivojih, vsi imajo svoje mreže. Ampak 

edino vezivo, ki bi lahko pravzaprav vse te mreže povezalo, je pa koncept  družbene 

odgovornosti. Ta je edini. Vse ostale med sabo ne vidijo povezave.  Človekove pravice in 

okolje ne vidijo povezave s sindikati. Okolje in sindikati ne vidijo povezave . Delajo…, edino 

mi jih vidimo. 

 

Pred leti ste ustanovili Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. Zakaj in kako ta 

mreža deluje? 

Ja mrežo smo ustanovili, ker smo hoteli nekako podjetjem ponuditi praktične nasvete, 

izobraževanje, druženje, izmenjavo dobrih praks, prenos znanja…, tako zelo usmerjeno v 

prakso. Kaj je to družbena odgovornost, kako lahko oni družbeno odgovornost implementirajo 

v praksi. Tako, da sedaj imamo okoli 30 članov in se trudimo jim to naše poslanstvo dajati. 

Bolj uspešno, manj uspešno. Letos smo začeli z družbeno odgovornimi zajtrki. Doslej smo 

imeli že dva družbeno odgovorna zajtrka, ki sta bila zelo uspešna. Znotraj tega imamo 

izobraževanja za top menedžment.  Sedaj bodo tri oz. štiri podjetja to izkoristila, tako da 

bomo za top menedžment naredili usmerjena izobraževanja. Delamo za top menedžment, kaj 

je družbena odgovornost. Vsako leto gremo skupaj, izberemo kakšno konferenco in gremo na 

kakšno mednarodno konferenco, svojo konferenco prirejamo… Dvakrat smo imeli Evropsko 

nagrado za DO partnerstva. Certifikat družini prijazno podjetje je del družbene odgovornosti, 

deluje pa izven te mreže.  Za člane delamo webinarje, kar se tiče recimo trajnostnega 
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poročanja in tako naprej. Tista podjetja, ki želijo to izkoristiti, lahko to izkoristijo. Ena 

podjetja to zelo izkoriščajo, je pa res, da to izkorišča intenzivno ena tretjina članov, dve 

tretjini pa je praktično dosti pasivnih. 

 

Kako komunicirate s člani, kako pridobivate nove. Kaj se zgodi s tistimi, ki se morda 

odločijo, da ne bodo več člani? 

Ja, tisti, ki se odločijo, da ne bodo več člani, pač niso več člani. Drugače imamo mesečni 

newsletter, tako da jim pošiljamo informacije s tega področja. Vabimo jih na naše konference, 

preko naših dogodkov se z njimi srečujemo, vsako leto odnosno na dve leti opravljamo 

članski intervju z vsako organizacijo posebej, da vidimo, kakšne so potrebe. Vsako leto damo 

ven anketo, da vidimo, kakšne so njihove potrebe, koliko so zadovoljni z nami… Neka 

klasična komunikacija s članstvom poteka. 

 

Nove člane pa pridobivate po principu član člana pridobi ali kako? 

Tako ja, nimamo kakšnega oglaševanja, res kolikor nas zasledijo sami. 

 

Pred leti, mislim da leta 2011 ste dali pobudo za ustanovitev Partnerstva za družbeno 

odgovornost Slovenije, kjer sta bila pobudnika in koordinatorja inštitut Ekvilib preko 

Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in inštitut IRDO. Skupaj ste oblikovali 

delovno skupino, ki so jo sestavljali različni deležniki. Lahko mogoče to na kratko 

opišete? 

Namen tega partnerstva je bila dejansko priprava Nacionalne strategije za družbeno 

odgovornost, kar je nenazadnje tudi zahteva, pobuda ali pa pričakovanje EU, da ima vsaka 

država ta nacionalni akcijski plan za družbeno odgovornost. To je bila nekako podlaga, kjer je 

Slovenija ena redkih držav, ni pa edina, ki tega načrta nima. Partnerstvo je nastalo predvsem 

zaradi tega, če bi že nek načrt bil, da bi bil ta načrt kvaliteten, da bi imel nek smisel. Ker 

poznamo neke načrte enih držav, ki so jih sprejeli, ki so res samo na papirju. Samo za to, da 

ga imajo, da ga sprejmejo, kar nič ne pomeni. Tako, da eno širše partnerstvo smo naredili, ki 

je bilo pa res večdeležniško. Zdi se mi, da je bilo dobro zastavljeno, ampak potem ni prišlo 

dlje kot do enega osnutka. Nekajkrat smo se dobili…, kar je škoda. Zakaj pa je bilo tako? Če 

pogledamo, zakaj je bilo tako, menim, da je bil glavni vzrok to, ker na strani vlade nismo 

imeli sogovornika. Ker zelo težko delaš nacionalni program, ki je vladni program, da ga 

delamo nevladne organizacije. In če nimaš podpore vlade je v bistvu res nesmiselno. Mi smo 

sicer mislili, da bomo imeli podporo vlade, da bomo začeli, da bomo imeli večjo podporo 

vlade…Ampak se je potem izkazalo, da dejansko vlada, vladne strukture ne vedo, kdo bi se s 

tem področjem ukvarjal. In zdi se mi, da je na žalost še vedno tako. 

 

In kaj se je zgodilo potem s to mrežo, partnersko? 

Partnerska mreža… če pogledamo… je bila ustvarjena ad hoc. Čisto ad hoc. Se pravi po 

principu dobre volje, kdor je sodeloval. So bile tudi nekatere zadolžitve, nekateri so svoje 

stvari naredili, nekateri ne. Nekateri bi še zdaj radi sodelovali in še vedno sprašujejo, kaj je 

sedaj, kdaj bomo šli v akcijo, naprej… Ampak, je pa tu zelo težko delati, če res nimaš 

mandata. Toliko smo vsi zaposleni in če nimaš mandata, da bo res nekaj iz tega nastalo, 

potem, zelo težko najdeš…. Nimaš energije,  nimaš… ne veš, zakaj bi to delal… 

 

Če se vrneva nazaj v stanje v Sloveniji. Glavne ovire, da se na nacionalni ravni ne 

sprejme ena takšna strategija, ne glede na oblikovano partnersko mrežo, je v čem? 

To je v bistvu zanimivo vprašanje, kaj je glavni problem. Jaz mislim, da je glavni problem to, 

ker ni nekega nosilca na državni ravni. Na vladni ravni ni nosilca, ki bi dejansko rekel, da bo 

to delal. In če smo že mislili z novo vlado,…ko so rekli, da je družbena odgovornost del 
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njihovega političnega programa, sicer ne v takšnem smislu, kot bi si želeli, a vendarle je v 

njihovem programu nekaj bilo zapisano. Tudi ta nosilec gospodarskega programa Kišeljevič, 

je bil član mislim, da celo tega partnerstva…, mu je bilo to zelo blizu. Pri nas je bil tudi v 

Strokovnem odboru za družbeno odgovornost, naše mreže… je bil noter… Zdaj, v vladnem 

kabinetu sedi. Ampak stvar je v tem, da je problem pri politiki kombinirati te dolgoročne 

horizonte s kratkoročnimi horizonti.  Pa ne samo v politiki, ampak tudi v podjetju. Ker 

družbena odgovornost deluje na dolgi rok, nanjo je treba gledati v dolgoročnem horizontu. In 

tukaj je pa…. … ali je toliko teh kratkoročnih stvari, da to ne pride na vrsto. Na vrsto pa ne 

pride zato, ker ni enega jasnega nosilca in ene naloge, da bi rekel, ti, ti si nosilec, ti moraš to 

speljati. Vse drugo bi moralo priti…to… kot ena prioriteta. In dokler do tega ne bo prišlo, se 

tega nihče ne bo lotil. 

 

Danes sem v enem izmed telefonskih pogovorov z eno naših korporativnih članic v 

inštitutu IRDO izvedela, da je slučajno izvedela od osebe, ki dela na enem vladnem 

uradu, da so dobili s strani evropske komisije zahtevo po letnem poročilu o tem, kaj so 

naredili na področju družbene odgovornosti. In da je poslala vsem ministrstvom 

obvestilo, da ji naj, prosi, pošljejo podatke. Od vseh ministrstev je dobila odgovor, da 

nimajo podatkov, ker za to niso pristojni. Torej, kako naj ta oseba potem na vladni 

ravni sploh pripravi poročilo , če teh podatkov niti ne more zbrati, ker za to ni nihče 

pristojen. Čigava odgovornost je potem to, za takšno stanje? 

Ve se, kdo vodi vlado, kdo so ministri v vladi. Je bila pa ta nesreča pri nas, da se ni vedelo, v 

katerem ministrstvu to bo. In po naključju, slučajno se je s tem ukvarjala ena gospa na 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, slučajno. Ker je šla na enih par konferenc v 

Bruselj, tam so jo določili za kontaktno osebo in je potem ona začela to delati. Ali je to prav, 

da je to na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ali bi to moralo biti na Ministrstvu 

za gospodarstvo? Ali bi moralo to biti na Ministrstvu za okolje? Ali bi morala vsa ta 

ministrstva imeti neko koordinacijo in bi jih moral nekdo koordinirati, kar bi bilo najboljše… 

Ker vemo, koliko kompleksno je področje družbene odgovornosti. Zakaj tega ni? Ali bi 

moralo biti to na npr. direktoratu ali sektorju, ki dela to Strategijo Slovenija 2050, in 

Strategijo pametne specializacije ipd… ali bi bil to takšen urad. Jaz sicer mislim, da bi bilo 

najboljše, da bi to šlo v kabinet predsednika. 

 

Če smem pokomentirati. Inštitut IRDO je podal marca 2015 vlogo v kabinet 

predsednika Vlade, Tadeju Slapniku, zato da bi v kabinetu predsednika vlade sprejeli 

direktivo in pooblastili nekoga za izvajanje tega. In smo ustno od njega dobili 

informacijo, da so zainteresirani, da bi želeli nekaj narediti in da naj počakamo na pisno 

obvestilo, ki pa ga še po enem letu in več v inštitutu IRDO še nismo prejeli. Ko smo 

ponovno želeli, da bi se nekaj zgodilo, tudi en drug predstavnik enega ministrstva, je bil 

komentar, da bi se ponovno sestali na sestanku in smo predstavniki inštituta rekli, da se 

bomo sestanka udeležili, ko bodo  določili predstavnika vlade, ki bo z nami komuniciral 

na to temo in kaj tudi izpeljal. Ampak do sedaj še ni bilo odgovora, žal. 

Ja. 

 

Se pravi glavne ovire so torej pri vrhu. Podobno, če narediva neko primerjavo s 

podjetji, če top menedžment sprejme to zavezo družbeni odgovornosti, se zadeva zgodi. 

Bi enako rekli, da je to z vlado? 

Se mi zdi, da lahko kar lepo potegnemo primerjavo. Ker tudi tista podjetja, ki nimajo 

strategije družbene odgovornosti, delajo zelo parcialno. Sponzorstva, donatorstva, to skupaj 

zmečejo in še malo zaposlene…. Tisto, kar že imajo, nekako skupaj dajo in pravijo, da je to 

to. Tako kot vlada, ko dobi iz Bruslja poziv, naj poročilo napišejo, začnejo mrzlično zbirati po 



175 
 

ministrstvih, kaj kdo dela. In bodo nekaj zbrali. In bodo rekli, ja tam smo…, oni tam nekaj 

delajo, tile imajo tukaj nekaj iz okolja, oni tam spet nekaj malega in to in to in to… Bodo 

nekaj nametali skupaj, ravno toliko, da bodo nekaj poslali, kar ne bo imelo ne repa ne glave. 

 

Aleš, recimo, da ste vi tista oseba, ki morate v Bruslju poročati o tem, kaj se v Sloveniji 

dogaja v tem trenutku. Kaj bi napisali v poročilo? 

Ja, zelo malo… Saj lahko rečemo, da se parcialno nekaj dogaja. Sedaj so rekli, da so sprejeli 

ta Zakon o javnih naročilih, če se ne motim, nov… Dobro bi bilo, če bi bilo to področje 

družbene odgovornosti malo bolj specificirano, malo bolj celostno. Ampak dejansko je 

nekaj… če imajo energetsko učinkovitost, če sodelujejo s socialnimi podjetji, so neki benefiti 

ipd.. Da morajo spoštovati delovno-pravno zakonodajo in pa skrb za zaposlene…. Ampak to 

je vse… nič celostno. Tako, da jaz verjamem, da bodo po ministrstvih nekaj dobili, ne bom 

rekel, da se nič ne dela. Ampak ne dela pa se strateško in to je problem.  Ker se strateško ne 

dela, ker podjetja ne vedo, kako naj delajo. Ne vedo, kakšne so usmeritve, da bi rekli aja to je 

to, aja tako je treba…aha. Pa bi se tudi oni začeli tako obnašati. To je pa kar nekaj 

potem…Potem tudi podjetja delajo kar nekaj, in to se potem pozna navzdol. 

 

In vloga večdeležniške mreže je … recimo … vladi … bi bila kakšna? 

Vloga bi bila ravno to, da bi nekako najprej poenotili, da bi vsi razumeli, kaj je to družbena 

odgovornost. Že sedaj, če se pogovarjate, s tistimi iz gospodarske zbornice in tistimi… Vsak 

nekako po svoje razume. In rečejo, ja če ni dobička, ne morejo biti družbeno odgovorni… 

Skozi imajo to mantro, če ni dobička, ne moremo biti družbeno odgovorni. In jih ne moreš 

prepričati, da moraš biti družbeno odgovoren, če hočeš imeti dobiček. In tega oni sploh ne 

razumejo, tega preklopa sploh ne naredijo. Pa pravijo, nam ne gre dobro, ne moremo biti 

družbeno odgovorni. Ja mogoče vam pa ne gre dobro zato, ker niste družbeno odgovorni.  Ali 

ste se kdaj to vprašali? Če bi bili družbeno odgovorni, bi vam šlo bolje… Ampak dokler oni 

razumejo donatorstvo in sponzorstvo, je to to. Nam ne gre dobro, ne moremo nič dati. 

 

Se pravi, potrebujejo najprej informiranje, da bodo lahko razumeli? 

Ja, da bodo lahko razumeli, kaj je to. In da vsa ministrstva govorijo, in da vsi deležniki 

razumejo in govorijo z istim jezikom, da ista sporočila dajejo. Če eni dajejo takšna sporočila, 

drugi drugačna, spet tretji takšna… ja, seveda so zmedeni, ne. Vsak bo vzel samo ta sporočila, 

ki mu najbolj odgovarjajo. 

 

Ampak kdo je pristojen in odgovoren za to, da bi bili ljudje v Sloveniji informirani o 

tem področju? 

Ja, no… To jih je več. Vsak doda svoj kamenček in mi skozi svojo mrežo in vi skozi svojo 

mrežo in gospodarske organizacije, nevladne organizacije, tudi vlada bi morala dati svojo in 

vladni nosilci bi morali dodati svojo… In če bi začeli predsedniki in pa ministri ali pa 

predsednik malo več to dajati v svoje programe, intervjuje, govore ipd. zakaj je to pomembno 

na prav način in tako naprej, potem bi bilo bolje… Tipičen primer je sedaj izogibanje davkov. 

Mi imamo že leta en projekt, na katerem delamo, ki se tiče izogibanja davkov in ga nismo 

nikoli povezali z družbeno odgovornostjo. Šele sedaj ga povezujemo. In to je spet nekaj… Ti 

panamski dokumenti, to je ven prišlo, ker je Delo vsak dan objavilo na veliko na prvi strani 

oz. drugi, tretji strani že skoraj en mesec. In potem je jasno, da to sporočilo pride skozi… In 

vlada bo spet nekaj, neko medresorsko komisijo…, zato je lahko ustanovila medresorsko 

komisijo… Sicer se bojim, da jo je ustanovila samo zato, da ne bo treba nič narediti. Ampak, 

tudi če bodo nekaj naredili, je…, koliko je trajalo, kakšen pritisk je moral biti… Skozi je 

moralo biti po televiziji in v časopisih… pa to … da je prišlo, da so recimo to ustanovili. 

Potem pa lahko to ustanovijo. 
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Torej, dovolj velika kriza mora biti, da se vlada spravi k reševanju tega. 

Tako ja. Ampak to je gašenje požarov. To je gašenje… in še to parcialno. Oni se bodo 

ukvarjali samo s  tem, kako zakonsko ali pa kaj delati, regulirati, da se ne bo izogibalo 

plačevanju davkov, ne bodo pa preventivno delali na tem, da bi rekli plačevanje davkov je del 

družbene odgovornosti.  

 

Recimo, da se vlada odloči, da zdaj pa res naredi nekaj velikega za področje družbene 

odgovornosti. Kaj naj bi to bilo in kako naj to izpelje? Vaš pogled… 

Ja, zelo lahko. Imenovati mora odgovorno osebo z jasnim mandatom, z imenom in priimkom. 

Ali je to v vladnem kabinetu, ali je to na ministrstvu, ali je to direktor direktorata oz. pod 

direktorjem direktorata to ne sme biti, če mene vprašate. Ali je to svetovalec v kabinetu vlade, 

ali je to državni sekretar, direktor direktorata… Tam mora biti odgovorna oseba. Ker videli 

smo, če je bila odgovorna oseba nižje dol, tako kot je bilo pred časom, dokler se tista gospa ni 

upokojila, se ni nič premaknilo… ni imela nobene moči.  Potem pa ta oseba naj naredi 

večdeležniško skupino, ki bo začela delati na tem. In jo naj koordinira, z jasnimi cilji, z 

jasnimi…, saj vsi vemo, kako se to dela. Ampak enega je treba imenovati z jasnim mandatom 

in odgovornostjo. Če ni nič narejenega, zakaj ni bilo nič narejeno? 

 

Koliko sredstev pa potrebujejo za to?  

Zelo malo. Jaz mislim, da zelo malo.  

 

Kakšno pa je vaše mnenje o prihodnosti Slovenije in njene družbene odgovornosti? 

Ja, jaz mislim, da bo družbena odgovornost Slovenije šla približno z roko v roki z družbeno 

odgovornostjo Evrope.  Kolikor bo morala biti družbeno odgovorna, bo družbeno 

odgovorna… ne vem. Jaz zdaj to sicer zelo težko rečem,  jaz sem sicer malo pesimist. Eni so 

optimisti, ki pravijo, ja saj Slovenci smo…znamo stopiti skupaj, znamo pomagati, znamo to, 

ono, tretje… Jaz mislim, da na tem področju je pa res treba sistemsko delati. Ker če se ne bo 

sistemsko delalo, bo bilo vse skupaj naključno. 

 

Kakšna pa je prihodnost večdeležniških mrež na to temo, torej družbene odgovornosti v 

Sloveniji? Obstajata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije pri vašem inštitutu 

Ekvilib in Svet članov pri Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti - IRDO. Dve takšni 

specializirani mreži sta v Sloveniji, ki se medsebojno tudi na nek način povezujeta, 

sodelujeta. Kakšno prihodnost imata ti dve mreži? 

Ja, ker ti dve mreži pravzaprav nista več toliko večdeležniški, sta bolj eno-deležniški, ker so 

podjetja noter. Vsaj v našem primeru, v vašem primeru so tudi nevladne organizacije in 

posamezniki. Sicer so tudi pri nas nekatere nevladne organizacije noter, ene so… Ampak se 

mi zdi, da bi ta mreža večdeležniška morala biti širša. Morala bi se povezati s kakšnimi 

nevladnimi organizacijami. Recimo, mi se povezujemo z razvojnimi nevladnimi 

organizacijami na področju izogibanja davkov. Ker izogibanje davkov vpliva tako na naše 

države, ki smo razvite, predvsem pa vpliva na države v razvoju. Ker tam gre pa res toliko 

denarja ven, da je to res žalostno. Okoljske organizacije. Tudi z okoljskimi organizacijami se 

je treba povezati. Se pravi, če se te naše mreže ne bodo povezovale tudi z drugimi mrežami, 

potem bo ta doseg, ali pa z drugimi deležniškimi mrežami, zelo omejen. 

 

Katere so pa največje težave, s katerimi se te mreže soočajo? 

Največje težave… jaz zaenkrat vidim, da članstvo ni tako aktivno, kot bi pričakovali in kot bi 

si želeli. Da je zelo pasivno članstvo. Saj mogoče je v vseh mrežah tako, pasivno članstvo… 
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Ampak, dokler članstvo ne bo razumelo, da čim več kot je podjetij družbeno odgovornih, tem 

bolje bodo oni funkcionirali, toliko časa, vprašanje koliko se bodo angažirali. 

 

Bi še kaj dodali za konec? 

Ne vem … 

 

Kako bi komentirali po Roloffovi iz 2008 leta skico modela življenjskega cikla 

večdeležniške mreže. Kje se je Partnerstvo za družbeno odgovornost v Sloveniji 

ustavilo? 

Ja, Partnerstvo se je pravzaprav ustavilo po četrti fazi. Po četrti fazi, ko naj bi sledila akcija in 

iz tega institucionalizacija, odnosno že iz četrte faze lahko gre institucionalizacija, ki podpira 

akcijo. In pravzaprav zaradi tega, ker smo nekako ocenili in smo videli vsi, da če nimamo mi 

institucionalne podpore s strani države, ki je nismo imeli, da ne bomo mogli faze izvedbe 

narediti. Dejansko se petega in šestega koraka ne bo moglo narediti. In zaradi tega je 

pravzaprav partnerstvo ugasnilo, ker smo imeli dve možnosti – institucionalizacija ali 

izumrtje. Videli smo, da do te sedme faze ne bomo prišli. Da ni niti najmanjše podpore, da bi 

bila možnost, da bi do te sedme faze prišli, in da nas čaka samo izumrtje. In da če se mi še 

tako trudimo, ne bomo mogli izvedbe pravzaprav sploh narediti. 

 

Torej ali da je že čisto izumrlo Partnerstvo ali pa da še spi in čaka, da se na Vladni 

strani  kdo prebudi, da bi ga ponovno aktivirali? 

Absolutno.  Absolutno, jaz mislim, da ta četrta faza, ki se je končala, se v bistvu ni končala. 

Dokumenti so pripravljeni, inputi so pripravljeni, ljudje so še vedno tukaj pripravljeni, da se 

aktivirajo. So dejansko pripravljeni, da se aktivirajo, če bi imeli en input s strani države, da bi 

rekli, da gremo v to. Da, ker se mi zdi, da je bil to glaven problem, da če ti ne vidiš možnosti, 

ali pa nekega okvirja, da boš res lahko izvedel to, kar si si zamislil, da boš lahko izvedel… Če 

tega ni, če dejansko ne vidiš možnosti, da bi to šlo v prakso, potem… Potem se boš ustavil. In 

to se nam je zgodilo. Mi dejansko z vladne strani nismo imeli sogovornika, na zadosti 

visokem nivoju.  

 

Če bi sedaj zaokrožila te glavne ovire. Zakaj pa na vladni ravni do tega ni prišlo, da bi 

nekdo lahko bil sogovornik v takšni mreži? 

Ker ne more, ker ne ve, kdo je nosilec tega.  

 

Ker torej ni glavni vodja določil pristojne osebe, ki bi potem ukrepala in se ukvarjala s 

tem področjem? 

Ja, ker nimajo nosilca tega. Dejansko ne vedo, kdo naj bo nosilec. Jaz ne vem, kdo sploh to 

pošto dobiva iz Evropske komisije. Eden jo dobiva, na vlado pride, nekdo jo dobi. Očitno jo 

nekdo dobi, ne… zdaj, ali je to na ministrstvu za gospodarstvo… ali kje… Kje je zdaj sploh ta 

oseba, ki to dobi, ki mora poročati, recimo…? 

 

Kako potem prepričati vladnega odločevalca, da bo nekaj ukrepal? Kaj narediti? 

Ja, tako kot ste vi poskušali, ste povedali. Ampak to mora priti s strani kabineta predsednika 

vlade, očitno. 

 

Ali pa vklopiti lobiste? 

Vklopiti lobiste… ampak mora nekje.. Ampak zdaj…. Potem se pa tako vprašaš, zakaj? Kaj 

bom jaz imel od tega, če se bom še enkrat spravil to delat? Pa iskati tiste ljudi, pa tega iskati 

in onega… In se spet vprašaš, kaj pa imam jaz od tega? Eno energijo daješ, pa sploh ne veš, 

če kaj bo… Saj mogoče bi se splačalo vseeno. Mogoče bi imela podjetja kaj od tega…, 
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sigurno bi imela kaj od tega, če bi enkrat šli v ta nacionalni program, bi bilo to zavedanje o 

družbeni odgovornosti dosti višje. 

 

Celotna Slovenija bi imela višjo gospodarsko rast, tudi zaradi tega. Tako kot so veliki 

učinki pri podjetjih, bi verjetno bili tudi na nacionalni ravni, če bi se vodstvo države 

tega zavedalo. Tako, ja, če bi se vodstvo tega zavedalo. Se bodo morali, jaz mislim, da se 

bodo morali zavedati. Ker slovenska podjetja bodo začela izgubljati posel, kot dobavitelji v 

nabavni verigi, če se temu ne bodo prilagajala. Bodisi, da se bodo sama temu prilagajala… Bi 

bilo pa dobro, če bi se to bolj sistemsko delalo, da bi se res prilagajala in da bodo posel 

zadrževala. Ker ti pritiski teh 'biznis to biznis' partnerjev so vse večji. Ker oni morajo poročati 

po celi dobavni verigi in bodo od vseh dobaviteljev to zahtevali. 

 

Ali bi bila rešitev za Partnerstvo za družbeno odgovornost v Sloveniji, da bi v svoje vrste 

povabilo tudi Združenje lobistov v Sloveniji, da bi lobirali za področje družbene 

odgovornosti? Ali je to predrzna ideja? 
Ja, mislim, lahko, če bodo to pro bono delali….Ne vem… 
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PRILOGA B4: ZAPIS INTERVJUJA Č 

 

Intervjuvanec Č. 2016.  A. N., Novo Nordisk d.o.o. in pred tem UniCredit Banka 

Slovenija d.d.. Ljubljana, 21.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost podjetij? 

Družbeno odgovornost razumem predvsem kot način funkcioniranja, operiranja na sploh 

podjetja. Gre za način poslovanja podjetja, ki svoje aktivnosti opravlja na ta način, da skuša 

vse svoje aktivnosti in vse svoje deležnike nekako vključiti v poslovanje na ta način, da imajo 

čim več različnih deležnikov bodisi korist, če že ne to, pa vsaj škode nimajo, na ta način. 

 

Vaše dolgoletne izkušnje pri vodenju področja družbene odgovornosti so botrovale 

temu, da ste tudi prejeli Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus v eni izmed 

večjih slovenskih bank, tujega porekla. Kako je recimo v takšnem podjetju, v 

multinacionalki, organizirano področje družbene odgovornosti? 

V bistvu v vseh mednarodnih podjetjih so ta področja nekako organizirana centralno. Se 

pravi, gre za funkcijo, ki je v matičnem podjetju v sklopu nekega določenega oddelka, kjer se 

planirajo aktivnosti, kjer se postavljajo neke usmeritve, smernice in tako dalje. In potem 

lokalna podjetja dobijo pa več ali manj proste roke za oblikovanje lokalnih strategij. Določene 

so predpisane, kaj morajo početi, določene pa nekako dobiš navodila, npr. dajte nekaj narediti 

za lokalno okolje. Potem je pa ta iniciativa prepuščena lokalni banki oz. lokalnemu podjetju, 

ki se lahko potem samo odloči, na kakšen način se bo tega lotilo. Ampak načeloma je pa to 

centralizirano in se vodi iz enega oddelka, ki je temu namenjen. Običajno so ti oddelki 

umeščeni v »identity communications« , npr. marketing in odnosi z javnosti, od koder se to 

nekako centralno vodi in tudi poročajo običajno temu vodstvu o izvedenih aktivnostih. 

 

Vi ste bili zelo uspešni pri vključevanju različnih deležnikov. Katere ste recimo vse 

vključili v komunikacijo na področju družbene odgovornosti? 

Vse zaposlene tako ali tako, to je samo po sebi umevno. Potem kupce, se pravi potrošnike, 

komitente na ta način, da smo pri oblikovanju produkta, produktnih skupin pogosto sodelovali 

z Zvezo potrošnikov, da smo delali fokusne skupine, da smo jih dejansko želeli vključiti pred 

samim oblikovanjem nekega produkta oz. storitve, da so podali svoja mnenja, poglede itd.. Z 

dobavitelji na ta način, da recimo ne sodelujemo z dobavitelji, ki so znani kršitelji nekih 

načel, ki naj bi bila v sklopu družbene odgovornosti. Vsakega dobavitelja npr. Novo Nordisk 

zelo zelo podrobno preveri. In tudi vsak dobavitelj je dolžan podpisati klavzulo, kjer se strinja 

in se zaveda, da lahko kadarkoli prekinemo z njim pogodbo, v kolikor ugotovimo, da krši 

katerokoli… od etičnih načel, bodisi odnosa do zaposlenih, karkoli.  Kar se tiče pa 

regulatorjev, se pravi državnih institucij, ki so zelo pomembni deležniki, zlasti v bančništvu in 

farmaciji, pa nekako sodeluješ na ta način, da se spet produkti, ki se uvajajo na trg, morajo biti 

in 'compliance' z njimi, se pogovarjamo z njimi, z zdravniško zbornico… Konkretno v tem 

podjetju se zelo pogovarjamo z endokrinologi, torej s specialisti iz tega področja, ki nam oni 

tudi podajajo mnenja, kaj bi želeli, kaj bi bilo dobro za paciente…, in v bistvu to poskušamo 

pripeljati do realizacije. 

 

Multinacionalke imajo običajno zapisanih kar nekaj pravil na področju družbene 

odgovornosti? 

Ja, seveda. V vsakem tem večjem podjetju, kjer sem bil zaposlen, obstajajo neke smernice. 

Vsako ima neko svoje ime… Ampak načeloma imajo integrity charter, različna imena so za 

to. Torej, kjer so te smernice, izhajajo nekako ravno iz področja družbene odgovornosti, 
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določene so zelo kratko in jedrnato, z njimi so seznanjeni vsi zaposleni in vsi zaposleni so 

dolžni ravnati se po tem. Potem je pa nekako stvar internega PR-ja, kako se to skomunicira na 

poti. V določenih primerih smernice iz tega dokumenta o družbeni odgovornosti imajo 

zaposleni npr. na screen saverjih ali pa na podlagah za miško napisane ali kje drugje, tako da 

imajo to ves čas nekako pred sabo. To se nam zdi zelo pomembno. 

 

Kdo pa sprejme te smernice. Je to kakšna zaveza vodstva ali to sprejmejo zaposleni na 

lastno pobudo, kako to funkcionira v podjetju? 

Zaposleni imajo možnost predlagati, je pa to kot sem rekel…., pride s strani skupine, se pravi 

matičnega podjetja, ki nekako normalno postavi strategijo za celo skupino. Te smernice so 

absolutno postavljene s strani vodstva skupine. 

 

In potem se tudi poroča o aktivnostih podjetja v letnem poročilu ali kako drugače? 

Poroča se v letnem poročilu, vsa ta podjetja kotirajo na seznamu, npr. Sustainability Index, in 

tja se to poroča. Kar je zelo pomembno, ima vodja, se pravi predsednik uprave celotne 

skupine, ima določen odstotek svojega NBO-ja, se pravi svojih letnih planov, ciljev, vezanih 

na ta indeks. Se pravi, on je dolžan ne samo zagotoviti dobre rezultate iz poslovanja, ampak 

tudi, da se podjetje dobro odreže na tem Sustainability indeksu. 

 

Se pravi, da so in vodstvo in zaposleni lahko motivirani s tem, da delujejo družbeno 

odgovorno, že preko notranjih zavez podjetja in pravilnikov? 

Tako, tako. Vsi zaposleni niso samo zaposleni, ampak so tudi ljudje. In vsak od njih sodeluje, 

kako bi rekel, to so… niso samo zaposleni, bančniki ali pa farmacevti…, so tudi državljani, so 

starši, so … in so del tega okolja. In je že samo po sebi umevno, da je fino, da podjetje deluje 

odgovorno do vseh teh deležnikov. Tako, da ne gre zdaj zgolj za neko poslovno delovanje, 

ampak iz čisto človeške plati v osnovi. So pa te pobude zelo dobrodošle med zaposlenimi, 

radi vidijo to, se tudi radi udeležujejo teh dogodkov ipd.. 

 

In podjetje opaža koristi od vlaganja v družbeno odgovornost? 

Ja… Koristi vidijo žal zaenkrat….To se ne spremlja nekako strukturirano ali pa na državnem 

nivoju, se ne spremlja to. Tako, da vidijo koristi iz pozitivnega feedbacka s strani strank. Ali 

pa, ko se spremlja zadovoljstvo strank, se po navadi vpraša kaj tudi o tem. Kako bi rekel, 

podjetje vidi, da ljudje to opazijo, te pobude. Zdaj nekega…, da bi rekel, da obstaja neka 

konkretna povezava med rezultatom poslovnim in temi pobudami, tega ni, ker se tudi ne 

spremlja. 

 

Kot multinacionalka se je podjetje povezovalo tudi z deležniki v svojem okolju na 

mednarodni ravni, verjetno v kakšne večdeležniške mreže. Ali  je bila banka ali pa sedaj 

farmacevtsko podjetje,  vključeno v  kakšno večdeležniško mrežo v tujini ali pa v 

Sloveniji? 

Ja, seveda. Najbolj pomembno je, se mi zdi … Skupina UniCredit kot konkreten primer, je 

bila del oz. član mreže CSR Europe, kot partner, vse te potrošniške organizacije, se pravi, na 

evropskem nivoju, so partnerji. Tako, da ja, v bistvu je vključena. Na lokalnem nivoju pa, žal, 

nismo bili dovolj obveščeni o tem. Tako, da te stvari smo izvedeli, če smo vprašali. Ker tukaj 

gre… eno je na lokalnem nivoju komunicirati, to je jasno. Ampak, ko pa skupina UniCredit 

sodeluje s CSR Europe, je to na toliko višjem nivoju, da mi pogosto niti ne dobimo neke 

informacije o tem. Se pa kar precej dogaja….  
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Je pa torej bilo v skupini pomembno biti član ene takšne mreže, kajne? Že zaradi ugleda 

samega podjetja, pa tudi zaradi pridobivanja informacij in razvoja tega področja v 

podjetju?  

Tako ja. Zelo pomembno je … in pa tudi veliko število strank, teh večjih, ki so tudi del teh 

mrež, si izbere partnerja, ki je tudi član. Se pravi, ki ima enak način razmišljanja, enako 

miselnost. Ja, prepozna se to in tudi precej podjetij želi sodelovati s takimi. 

 

V Sloveniji so se tudi začele pojavljati takšne večdeležniške mreže, specializirane za 

področje družbene odgovornosti. Ena takšnih je pri inštitutu IRDO, kot članstvo, druga 

je Mreža za družbeno odgovornost Slovenije pri inštitutu Ekvilib. Vi ste dejansko tudi 

sokreirali v okviru Partnerstva, ki je nastalo za razvoj družbene odgovornosti v 

Sloveniji, kot član, vsebine tega. Kaj menite, kaj dejansko se je sedaj s tem Partnerstvom 

zgodilo? 

 

Težko rečem. Jaz mislim, da s strani članov je premalo bilo nekega aktivnega, proaktivnega 

sodelovanja. To je prva stvar. Druga stvar pa, zakaj je prišlo do tega? Tako bom rekel. 

Splošna gospodarska situacija je zelo pozornost preusmerila s tega področja. Jaz sem večkrat 

razmišljal, da dejansko, dokler se ni zgodila ta kriza…., pa je bilo to tako, da rečem 'hot 

topic'…, potem so se pa začele v podjetjih pojavljati določene težave, hude težave pri 

poslovanju in to je nekako vse skupaj zamrlo in ni naletelo več na… mislim, vsi so podpirali, 

ampak premalo časa in energije se je v to vlagalo, ker so bile drugje prioritete. Se pravi, je 

bilo treba reševati, da ne rečem 'daily bussiness'. Ker glavna naloga podjetja seveda je, da 

ustvari nek dobiček, da lahko funkcionira na daljšo dobo. Čeprav so vse te pobude in vsa ta 

združenja zelo dobrodošla in vsi se strinjajo, da je to super, ampak je žal splošna situacija 

povzročila, da so se tudi uprave, se pravi vodstva podjetij, premalo ukvarjala s tem. Kar je 

povzročilo načeloma premalo aktivno udeležbo v teh organizacijah. Druga stvar, ki mislim pa 

je, da je bilo premalo na nivoju države,  kako bi rekel, bilo to strukturirano. Ker ni bilo neke 

strategije, ni bilo nič. Kar je v bistvu povzročilo nek 'overlaping'. Se pravi, marsikatera 

organizacija je delala isto, kot že tri druge, in ni bilo nekega…, da bi to imelo rep in glavo. 

Tega ni bilo… 

 

Torej ni bilo na nacionalni ravni neke koordinacije tega področja in tudi sogovornik, 

pravijo nekateri, da je manjkal s strani vladnih predstavnikov? 

Manjkalo je sogovornikov, to je prvo. Kot drugo pa, da tisti, ki so bili sogovorniki, pogosto 

sploh niso razumeli točno, zakaj gre. Na žalost, no… Zelo se je v bistvu vse skupaj dojemalo 

kot 'nice to have'… no, to je super, ampak…. Precej je bilo tega prelaganja odgovornosti, kdo 

je za to…,  to nismo mi, to je ministrstvo za izobraževanje… Oni so rekli, ne, to spada v 

domeno gospodarstva, drugi, ne, to spada v socialo itd… Tako, da spet izhaja iz tega, da ni 

bilo ene strategije, kaj bi oni sploh hoteli s tem doseči. Da bi se npr. spremenila zakonodaja, 

ali da bi se npr. spremenil na splošno 'mind set' v državi, v gospodarstvu…, tega ni bilo. Ni 

bilo pa tega dejansko, ker ljudje, ki so bili na pozicijah v državi, dejansko tega niso razumeli 

sploh v osnovi, zakaj gre. 

 

Potem tudi niso zmogli odločati o tem? 

Tako, ja. 

 

Kaj bi torej bili sedaj prvi koraki, če izhajava iz stanja sedaj, za Slovenijo, da bi se 

premaknilo za več družbene odgovornosti na državni ravni? 

Glavnim 'decision makerjem' v tej državi, bi se moralo nekako jasno pokazati koristi, ki jih 

lahko povsem podpirajo. Slovenija že v nobenem primeru nima nikakršne strategije. Ne 
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gospodarske, nič nima, ne samo za družbeno odgovornost. Na žalost, no. Mogoče bi to bila 

priložnost, da se tem ljudem pokaže, da …. kako bi rekel…. dobre prakse iz tega področja 

prikazujejo, da je možno državo celo, v bistvu, kot da rečem eno osebo, usmeriti v nekaj čisto 

novega, v eno čisto novo paradigmo, v en čisto nov način razmišljanja… in da vidijo koristi iz 

tega. Tega ni. 

 

Kateri organi na nivoju države pa so tisti, 'decision makerji', če jih tako imenujemo. Je 

to predsednik vlade, so to ministrstva…? 

Jaz bi rekel, ministrstva absolutno. Predsednik vlade niti ne…Ker mislim, predsednik vlade je 

tako… danes je, jutri ga ni, a ne… Morala bi se narediti ena dolgoročna strategija, ki bi 

podprla vse strani, to bi bil en konsenz med posameznimi ministrstvi, kdo in kaj in zakaj 

predvsem bi se tega sploh lotili. Moralo bi biti jasno definirano, kako se tega lotiti, kaj je cilj 

tega sploh. Ministrstva, vsi ti generalni sekretarji, vsa ta v osnovi… 

 

Ali bi koristilo, da bi v širjenje tega koncepta, področja družbene odgovornosti, vključili 

tudi lobiste? 

Ja. Absolutno. Saj mislim, da brez tega ni 'šans', da se karkoli premakne. Vse te organizacije, 

čeprav so zelo entuziastične, 'tamale' ne, ti 'non-profiti', zelo entuziastično, mislim, zelo z 

žarom in z željo se vsega tega lotijo. Ampak niso pa nekdo, ki bi lahko kaj resno premaknil na 

tem področju. Tako, da lobisti so tisti, ki lahko dejansko pridejo v stik s temi 'decision 

makerji' in jim pokažejo potencialno korist za celo državo. Žal, se na področju družbene 

odgovornosti, družbeno odgovornega ravnanja na sploh, lahko korist pokaže na 'long term'.  

Tukaj se pa preveč kratkoročno razmišlja. 

 

Ali je koruptivnost v Sloveniji lahko tudi vzrok, da se ljudje ne ukvarjajo toliko z 

družbeno odgovornostjo?  

Ja. To je glavno. V principu to, ta korupcija in vse te zadeve, v osnovi ne samo, da 

povzročajo…, ampak delajo škodo na ta način, da še tisti, ki bi imeli željo karkoli spremeniti, 

kako bi rekel, že v 'štartu' obupajo zaradi te miselnosti…itak je vse narobe, itak ne bo šlo čez, 

itak bo vsak gledal samo na svojo korist…, to ne. Tako, da že iz tega, ko vzame voljo 

določenim podjetjem, da bi kaj naredili, ta že sama ideja o tem, da je tukaj vse skorumpirano, 

marsikoga od tega že v samem 'štartu' odvrne, itak. V smislu, saj je brez zveze, saj nima 

smisla… na ta način. Kar, na žalost, pa potrjujejo že v medijih novice vsak dan. 

 

In v čem je rešitev? 

Ne vem, čisto odkrito ne vem. Jaz mislim, da s časom bodo mogoče prišli v te strukture, ki 

imajo možnost kaj vplivati, mladi ljudje z zagonom. Pa tudi te mlajše generacije dejansko 

razmišljajo na drugačen način, razmišljajo malo bolj 'long term', ni več te 'shark' miselnosti, 

tega japijevskega odnosa, profit iz danes na jutri, kaj bo pojutrišnjem, nima veze,… tako no. 

Tako, da jaz mislim, da s časom… v bistvu čas lahko naredi svoje. 

 

Bi se splačalo vlagati v izobraževanje mlajših generacij o družbeni odgovornosti?  

Tako ja, to bi se zelo splačalo. Mislim, da bi prineslo koristi in da je to tudi edina možnost, saj 

druge ni. Nekdo, ki je recimo danes 'decision maker' in danes oz. ves čas v svoji karieri, 

politični, ali pa gospodarski ali pa katerikoli, ni nekako resno tega jemal, niti mu to nič ni 

pomenilo, se ne bo spremenil. To je dejstvo. In edina možnost je izobraževati mlade, v njih 

vzbuditi to miselnost in mogoče pa … ne vem… čez 20, 30 let bo pa drugače. Ne vem… 

 

Se pravi kako spremeniti npr. starejše generacije, da bi sprejemale družbeno 

odgovornost? 
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V bistvu tako… Glede na to, da neke iskrene želje, na žalost, jaz pri teh ljudeh ne vidim... 

mislim, da bi se dalo to spremeniti tako, da bi pokazali direktno korist. Na žalost nekih 'hard 

data', nekih konkretnih podatkov, pozitivnih, tudi finančnih posledic družbeno odgovornega 

ravnanja, žal ni. Torej, tukaj bi bilo mogoče dobro, da bi, ne vem, univerze spodbujale mlade, 

naj delajo znanstveno-raziskovalna dela, magistrske naloge, doktorate in tako dalje iz tega 

področja, kjer bi iskali povezave med tem, tega ni. 

 

Bila je tudi ideja, da bi se ustanovila Fundacija za družbeno odgovornost Slovenije, kjer 

bi se zbirala sredstva, določenih podjetij, oziroma tistih, ki kršijo zakonodajo, delajo 

polucije ali kaj podobnega, onesnažujejo okolje, in bi se na ta način financirale takšne 

organizacije in projekti v družbeno odgovornem smislu in da bi hkrati država podprla 

nek mehanizem, preko katerega bi se lahko črpala sredstva EU za tovrstne dejavnosti. 

Bi to pokomentiral? 

Zelo dobrodošlo, seveda zelo dobrodošlo…, pa tudi davčne olajšave, vse to… Zdaj, če je to 

edini način, da se nekdo odloči, da zdaj bomo pa mi družbeno odgovorni, zaradi tega, ker 

bomo manj davkov plačali… Ok, neka korist je, sicer ni tisto, da rečem 'sincere', ampak korist 

neka bo iz tega. Bolj mislim, da v bistvu neke konkretne povezave ni… Čisto konkretno, če 

uporabim za primerjavo recimo ta 'Sustainability Index'. V Sloveniji nihče ne dela 

znanstvenih raziskav, na nobeni univerzi, vsaj ne, da bi jaz vedel, ki jasno pokaže, da ne vem, 

če greš na Sustainability indeksu za dve točki gor, je to direktna korelacija s poslovnim 

izidom, na primer. Tega ni. Ker to bi pa spodbudilo marsikoga. Če bi vedel, ok, če bomo 

poslovali bolj družbeno odgovorno, bomo imeli več strank, če bomo imeli več strank, bomo 

imeli večji profit… te korelacije ni.  

 

Ko ste vi kandidirali za nagrado Horus, ali ste videli kakšne učinke od tega 

kandidiranja, koristi? 

Zdaj, koristi, tako, da bi jih ovrednotil, ne. Tega nismo spremljali na tak način. Se je pa 

definitivno poznalo… Mislim, odziv strank je bil zelo pozitiven. In pa, kar je bilo zelo 

presenetljivo in smo bili zelo veseli tega, je bilo veliko ljudi, ki so se prijavljali na prosta 

delovna mesta, so napisali to v prijavi. Da jih v bistvu zanima, da je to super, da so videli, da 

ima podjetje to nagrado. To je recimo zelo super. 

 

Publicitete v medijih ste morda imeli tudi več? 

Ja, to pa absolutno, seveda. 

 

Kako bi ocenili delovanje mreže oz. Partnerstva za družbeno odgovornost Slovenije? 

To Partnerstvo in mreža za družbeno odgovornost Slovenije…Tako, ideje so bile super, kako 

bi rekel, želja nekaj doseči, pa to je bilo super… vse je funkcioniralo. V bistvu se je ustavilo 

pri tej fazi izvedbe. Kot vedno. Zakaj? Zaradi tega, ker takšna partnerstva pogosto nimajo 

resursov, nimajo človeških virov, da bi te stvari ljudje počeli. So pa to tako velike, pomembne 

stvari, da se ne da, da bi to eden v enem dnevu nekaj naredil. Pač, so to kar projekti. In glede 

na to, da v teh mrežah po navadi sodelujejo ljudje, ki so zaposleni nekje, ali v PR-ju,  ali v 

marketingu, karkoli, si ne morejo 'špogat' v osnovi, tako da rečem, si nakopati še enega 'šihta' 

na glavo. To je prva stvar. Druga stvar je pa ravno zaradi tega, ker to ni nekako tako 

strukturirano in nima neke teže vse to skupaj, je težko najti sogovornike. Zelo težko je. Jaz 

vem, na enem sestanku, ko smo se pogovarjali, kako težko je bilo dobiti nekoga iz vladne 

strani, da bi se sploh usedel za eno urico in se pogovarjal. In tukaj se potem ustavi, na žalost.  

Tako, da tukaj, se potem ustavi… Te faze predhodne…. torej, podjetja so zainteresirana, da bi 

sodelovali, vse super, se usedejo, se začnejo pogovarjati, odlični predlogi pridejo na dan, 

odlični plani, se mogoče naredi tudi ena strategija, kako bi se tega lotili. Potem se pa ustavi 
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pri tem, kdo bo kaj naredil. Kdo bo kaj naredil…, tam se ustavi. In drugi, da rečem, drugi zid, 

ki je pa to…karkoli za izpeljati…, ti potrebuješ nekoga iz vladne strani, iz politike, tam se 

pa… tam pa sploh… tam pa ne prideš čez. Čisto konkretno, v Novo Nordisku, pa se mi 

ukvarjamo z zdravljenjem, kaj z zdravljenjem, z zdravili za sladkorno bolezen,… pa že 

tam…, nekoga dobiti iz ministrstva…, je težko… pa gre za zdravljenje, za ljudi… 

 

Če za konec narediva desetletno vizijo Slovenije. Kakšna bo na področju družbene 

odgovornosti Slovenija čez deset let? 

Ja, tako bom rekel, no. Težko bi rekel, da sem velik optimist. Sploh ne. Ta, to, cela ta… 

tema… družbena odgovornost …je bila zelo aktualna, … pet, šest, sedem let nazaj, zelo 

aktualna… Potem je to zamrlo, ne samo med podjetji, ampak celo v medijih. Mediji so nehali 

o tem govoriti, povsod je to v osnovi zamrlo. Zdaj, če to upoštevam, zraven pa prištejem še 

gospodarske težave, vso to korupcijo, ki prihaja ven iz dneva v dan…, nisem optimist, kar se 

tega tiče, na žalost. Po navadi sicer sem, ampak za to področje pa…. mislim, da ne. Ker nihče 

od teh, ki ima možnost karkoli vplivati, ne vidi dodane vrednosti v tem. In preveč kratkoročno 

se razmišlja. Kratkoročno, da se razmišlja izhaja iz čisto, ne vem…. politik ima mandat štiri 

leta, predsednik uprave ima mandat štiri leta, minister tudi štiri leta, in to je vse, kar jih 

zanima. Nihče ne bo svojega mandata žrtvoval zato, da bo delal nekaj, kar bo prišlo…, imelo 

pozitiven efekt čez petnajst let. Na žalost, to je problem. 

 

Ali bi bila rešitev, da politične stranke več na to temo naredijo? 

Ja… 

 

Čeprav je morda lahko to spet 'green washing' za stranko … 

Ja, saj to je to… 

 

Bi še kaj dodal za konec? 

Ne vem, kaj naj dodam. To bi izpostavil mogoče, da največ, kar se lahko naredi je to, da se po 

eni strani 'decision makerjem', se pravi politiki, po drugi strani podjetjem, pokaže, da 

dejansko je potencialna korist, 'long term value' da je v tem, da je dodana vrednost to. Ker ne 

eni ne drugi se ne zavedajo tega. 

 

Se pravi osveščevalne kampanje bi bilo potrebno delati, da jih informiramo o tem, kaj to 

je in kakšne koristi prinaša. In potem se zavest v ljudeh spremeni, da se lahko stvar 

realizira? 

Tako ja. To ozaveščanje, kaj to je…. Mislim, da velika večina teh ljudi, ki sem jih prej 

omenil, to enači s sponzorstvi in pa donacijami. Če ti nekoga vprašaš glede družbene 

odgovornosti, pa ti rečejo, ja saj mi financiramo en 'fuzbalski' klub, lokalni. Mislim, to nima 

nobene veze… super, da jih financirajo, ampak to ni to. To, se pravi, pokazati jim jasno korist 

iz tega… in to… 
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PRILOGA B5: ZAPIS INTERVJUJA D 

 

Intervjuvanec D. 2016.  J. P. Š., novinarka, Dnevnik d.d.. Ljubljana, 21.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost podjetij? 

Družbena odgovornost podjetij, kot jo razumem jaz, je čim bolj celovita in čim bolj 

sistematična vpetost podjetja v okolje, v katerem deluje. Ne samo, da deluje, kjer ima sedež, 

ampak, kjer deluje, torej tudi globalno. Družbena odgovornost podjetja je njihovo delovanje 

ob zavedanju odgovornosti do vseh deležnikov. 

 

Podeljujete Zlato nit in priznanje Gazela, kar lahko štejemo tudi neke vrste priznanja za 

družbeno odgovornost. Kakšni so odzivi podjetij  na te vaše projekte? 

Odzivi podjetij, sploh tistih, ki so nekaj časa samo opazovalci, potem pa se v projekte 

vključijo, so zelo dobri. Moram poudariti, da poskušamo družbeno odgovornost podjetij, še 

posebej v Gazeli, vpenjati tudi v metodologijo. Dve leti nazaj smo zastavljali vprašanja tudi v 

zvezi z družbeno odgovornostjo oziroma njihovim družbenim odtisom. Podjetja, ki jih 

prepoznamo za dinamično rastoča in trajno rastoča, večinoma družbeno odgovorne dejavnosti 

že opravljajo, jih živijo, ampak jih tako bodisi ne poimenujejo ali pa se bodisi tega enostavno 

ne zavedajo, da to počnejo. Je pa družbeno odgovorno delovanje temelj za trajnostno rast 

podjetja. Podjetje, ki ni družbeno odgovorno, bo slej ko prej klecnilo oziroma ga trg ne bo več 

sprejemal. Skratka, podjetje, ki želi trajnostno rasti, bodisi so to dobri zaposlovalci bodisi  

podjetja, ki jih spoznamo skozi izbor Gazela, lahko trajnostno rastejo samo ob čim bolj 

celovitem upoštevanju stvari, skozi katere pač potem uresničujejo družbeno odgovornost. 

Brez družbene odgovornosti ni poslovne uspešnosti. 

 

Zakaj se torej podjetja sploh odločajo za družbeno odgovornost in kdo je glavni, da se to 

v podjetju sploh lahko uvede? 

Po naših ugotovitvah so se podjetja v preteklosti za sodelovanje, predvsem v Zlati niti, 

odločala zaradi krepitve prepoznavnosti v lokalnem okolju, se pravi v slovenskem okolju. 

Zadnja leta pa opažamo, da so znotraj samega izbora tako pri Gazeli kot pri Zlati niti, podjetja 

ugotovila, da skozi krepitev te prepoznavnosti v lokalni skupnosti dobivajo boljše kadre in 

posledično z dobrimi kadri lahko tudi uspešneje gradijo svojo poslovno zgodbo. Skozi mojo 

komunikacijo s podjetji se mi zdi, da pobuda za družbeno odgovornost vedno pogosteje 

prihaja 'down-top', 'top-down' je bilo to včasih, predvsem verjetno zaradi imidža, ali pa zaradi 

spodbud, ki so prihajale iz najvišje korporativne ravni, ali pa od njihovih mam. Se pravi, če je 

šlo za multinacionalke, so pač te prakse prihajale predvsem iz tujine in so se implementirale 

pri nas. Sedaj pa opažamo, da pobuda dejansko prihaja od sodelavcev. Poskušajo pa jo potem 

uresničevati s t.i. 'midle managementom', bodisi je to na področju…., ti ljudje delajo, se pravi 

vodstveni kader dela na področju marketinga, se pravi skrbi tudi za interni marketing, in 

korporativnega komuniciranja, se pravi PR. Ta dva segmenta predvsem na vodstveni ravni, 

govoriva sedaj o srednjem menedžmentu, sodelujeta, da potem v bistvu to čim bolj sistemsko 

teče.  

 

In kaj se zgodi, če vodstvo čisto na vrhu ne sprejme družbeno odgovorne strategije ali pa 

predlogov zaposlenih? 

V bistvu je na to zelo težko odgovoriti. Po vsej verjetnosti v delovnih sredinah, kjer so delavci 

navkljub vsemu vztrajni, zagotovo samostojno izpeljejo akcije, brez da bi iz tega delali velik 

'pomp' oz. da bi jih potem tudi sistematizirali. V podjetjih, kjer pa uspešno živi družbena 

odgovornost, imajo zagotovo tudi podporo top menedžmenta. 
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Ali je kakšna razlika med slovenskimi in hčerinskimi podjetji tujih podjetij v Sloveniji  

na področju družbene odgovornosti? 

Po vsej verjetnosti je razlika samo v neki tradiciji, ki jo imajo dejavnosti, ki se tičejo družbene 

odgovornosti v podjetjih, ki so v tujini. Pač ta tradicija, ta način delovanja je zagotovo bil pri 

njih dlje kot pri nas, kjer se o družbeni odgovornosti bolj glasno in jasno pogovarjamo šele 

zadnjih deset, petnajst let. Tako, da v tem smislu ta razlika je, kaj drugega pa prav težko 

rečem, bi bilo čisto ugibanje. 

 

Vi gradite tudi neke vrste večdeležniški dialog s temi vašimi nagrajenci, oz. z Gazelami, 

Zlato nitjo. Kako to poteka, kako vzpostavljate dialog? 

Zlata nit poteka deveto leto, izbor za Gazelo dvajset let… Dialog je bil sprva živ predvsem v 

času izbora, se pravi nekaj mesecev na leto, to smo v zadnjih letih spremenili, nadgradili z 

medijsko podporo oz. spremljanjem prakse teh podjetij skozi 12 mesecev. Medij je prevzel 

vlogo nekega proaktivnega akterja v družbi, ki ne samo spremlja dogajanje v podjetjih, ampak 

jih spodbuja k temu, da je to, kar počnejo in je prepoznano za dobre prakse, nadaljujejo, širijo, 

predvsem pa širijo. Da se skozi njihove dobre prakse, ki jih seveda medijsko podpira časopis, 

pomagajo pri učenju tudi drugim zainteresiranim deležnikom. Ni nujno, da so to podjetja, 

lahko gre tudi za posameznike, za učečo se mladino, za starejše… Skratka gre za prakse, ki jih 

z manjšimi modifikacijami potem lahko implementiraš tudi v svoji sredini. 

 

Ali bi bilo dobro, da bi vsi mediji proaktivno delovali na tem področju? Bi bilo potem v 

Sloveniji več družbene odgovornosti? 

Odgovornost medijev na tem področju zagotovo… to bi morala biti. Je pa res, da novinarji, 

uredniki, vlogo medijev oz. novinarstva vidijo predvsem v opozarjanju na anomalije, ne pa 

hkrati tudi na opozarjanje na dobre prakse. Po mojem osebnem mnenju se hitreje vsi učimo, 

premikamo v pravi smeri, če opozarjamo na primere dobre prakse. Zato, ker v primerih slabih 

praks se do sedaj tudi v Sloveniji premalo stvari rešijo. Prav je, da se opozarja tudi na slabe 

prakse, ampak bi morali novinarji zgodbe, ki smo jih prepoznali kot slabe prakse, pripeljati 

tudi do epiloga. Tukaj se mi zdi šibka točka slovenskega novinarstva, da prepoznava slabe 

prakse, na njih opozarja, vendar jih ne pripelje do konca. Hkrati pa premalo prepoznava dobre 

prakse, ki se mi zdijo pa ključne za širjenje drugačnega razmisleka in potem delovanja na 

področju družbene odgovornosti. 

 

Ali bi rekli, da korupcija v Sloveniji preprečuje razvoj družbene odgovornosti? 

Korupcija je verjetno samo eden od pojavov, ki ga mi vidimo. Verjetno je še bolj 

zaskrbljujoče to, da so te mreže, ki vplivajo na … ki pač potem pripeljejo do tega, da je kup 

nekih kriminalnih dejanj, odklonov, korupcije itd., tako močna, pa ni nujno, da je vsa 

koruptivna, tako močna, da ne pripelje pač do neke družbene ničelne tolerantnosti do 

odklonov. 

 

Ali to ovira tudi gospodarski razvoj in razvoj družbene odgovornosti? 

Definitivno, stvari so pač povezane. Zato tudi morebiti podjetja, ki jih mi prepoznamo kot 

odlična za primere dobrih praks, se niti nočejo medijsko izpostavljati, ker se s tem skušajo na 

nek način izogniti šumom ali pa pritiskom, ki bi prišli iz teh mrež, ki sva jih omenili, ki pač 

izvajajo svoj interes, svoje pritiske, in hkrati zaradi slabega mnenja o medijih. 

 

Kakšen pa je interes teh nevidnih mrež, če sva sedaj že pri tem? 
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Po vsej verjetnosti zelo na kratko rečeno hitro zadovoljevanje kratkoročnih interesov, 

kakršnikoli že to so. Gre za zadovoljevanje nekih, materialnih verjetno, niti ne potreb, ampak 

ciljev, premikov… kratkoročno zadovoljevanje nečesa. 

 

Kdo v Sloveniji pa lahko stori kaj, da bi se zgodilo več družbene odgovornosti, s tem pa 

tudi več gospodarske rasti, socialne vključenosti…? 

Vsi, ki so v širši slovenski družbi za zgled. Po vsej verjetno prvi predstavniki ljudstva, to je 

politika, vodstveni kader v podjetjih, ki so še vedno v državni lasti, vodstveni kader, ki vodi 

organizacije iz družbenega sektorja, se pravi državni sektor, javni sektor… To so ljudje, ki so 

postavljeni na odgovorna mesta zaradi tega, ker jim zaupamo, ker smo jih izvolili ob 

določenih pričakovanjih…  

 

Kaj pa menite, da oni potrebujejo, da bi lahko začeli z izvajanjem družbene 

odgovornosti? 

Prizemljitev,  enostavno potrebujejo stik z realnostjo. 

 

Verjetno razumevanje tega pojma? 

Ja. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da po stiku z begunci, po stiku z revščino, po stiku s 

čistilno akcijo, po stiku s starimi ljudmi… ravnam drugače. Seveda ozavestiš situacijo in 

potem v skladu z njo drugače ravnaš. Če bi naši odločevalci bili večkrat v stiku z realnostjo v 

Sloveniji, bi po mojem tudi odločitve, ki so pač trajnostne oz. vezane vsaj na njihov mandat, 

bile drugačne. 

 

Ali poznate kaj mrež v Sloveniji na področju družbene odgovornosti, kako delujejo? 

Poznam delovanje mreže, ki se je stkala v okviru izbora za priznanje oz. nagrado Horus. 

Včasih sem bolj sledila temu, kar počne inštitut IRDO in inštitut Ekvilib in še nekatere druge 

skupine.... 

 

Kako menite, da bi naj večdeležniške mreže v Sloveniji delovale na področju družbene 

odgovornosti? 

Čim bolj povezano.  

 

Kdo bi naj bili člani, kateri deležniki naj bi bili vključeni? 

Še bolj intenzivno bi bilo po mojem osebnem mnenju treba vpeti deležnike, ki smo jih do 

sedaj premalo prepoznavali, to je pa javni sektor, se pravi šole…, izobraževalni sistem, 

zdravstveni, telekomunikacijski… sistem. Zdi se mi, da se je javni sektor nekako pozabil ali 

pa se morebiti preveč pušča ob strani. Čeprav ravno tam bi po mojem mnenju moralo biti čim 

več pobud, ne samo pobud iz realnega sektorja, se pravi iz podjetij. Vsekakor brez političnih 

struktur, pa pustimo interese strank… ampak brez političnih struktur ne bi smeli delovati. V 

vsaki stranki bi morali imeti, če se že toliko pogovarjamo o kvotah, dajmo se še pogovarjati o 

tem, zakaj mora vsaka stranka imeti ali pa vsaka neka politična skupina imeti človeka, ki je 

hkrati zadolžen tudi za družbeno odgovornost. Kakšno ministrstvo bi lahko bilo na to temo. 

 

Kaj pa bi bilo lahko poslanstvo takšne mreže? 

Poslanstvo takšne mreže bi moralo biti aktivna podpora k doseganju zastavljenih ciljev, ki si 

jih vsaka država naj bi zastavila vsaj za naslednjih deset let. Slovenija je sicer oblikovala 

strategijo pametne specializacije…  jasno je, na katera področja vlagati in graditi razvoj. Ob 

tem pa bi moralo biti tudi jasno zastavljeno, kateri naj bi bili koraki družbene odgovornosti, ki 

bi podpirali, npr. razvoj turizma itd. Skratka družbeno odgovorna mreža naj podpira 

gospodarski in vsestranski razvoj Slovenije. 
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Kaj pa nacionalna strategija na področju družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji. Je 

potrebna, kakšna naj bi bila, kdo naj bi jo sprejel? 

Nek vodnik ali pa nekaj zelo oprijemljivega in jasnega zagotovo podjetja potrebujejo. Ali je to 

strategija? To je lahko tudi strategija, da. Glede na to, da smo sprejeli strategijo pametne 

specializacije, je strategija razvoja družbene odgovornosti  Slovenije nujen kamenček v tem 

mozaiku. Je pa verjetno dobro tej strategiji pripeti še neke operativne programe ali načrte, ki 

jih lahko podjetja skorajda vzamejo iz predala in jih potem poskušajo implementirati. Da, 

potrebujemo jo. 

 

Ali lahko družbena odgovornost prispeva h gospodarskemu razvoju Slovenije? 

Absolutno. Absolutno da. Po mojem mnenju je to osnova za (gospodarski) razvoj kogarkoli. 

 

Partnerstvo za družbeno odgovornost podjetij je bilo leta 2011 ustanovljeno kot 

neformalna mreža v Sloveniji, potem pa je sčasoma nekoliko zamrlo. Kako bi 

komentirali to situacijo? 

Verjetno je to le eden od pojavov, ki so neposredno vezani na odziv slovenskega in širšega 

okolja na gospodarsko krizo.  Tudi razvoj družbene odgovornosti zahteva nek vložek, bodisi 

materialni, bodisi energetski. In deležniki v slovenski družbi, ki se ni znala primerno odzvati 

na krizo, so se odzvali tako, da so pač svojo energijo, čas, material, denar, začeli vlagati v 

dejavnosti, za katere so presodili, da so bolj pomembne. 

 

Kakšna pa je vloga vlade pri komuniciranju družbene odgovornosti?  

Po mojem mnenju ključna. Je pa ni. 

 

Kaj pa naj bi v okviru te naloge opravljala vlada? 

Predvsem bi si morala v prvi vrsti zastaviti, ali pa se vprašati, kaj družbena odgovornost je in 

kako jo lahko Slovenija, oz. kako naj jo Slovenija uresničuje. In potem bi jo morala seveda 

živeti in šele potem komunicirati navzven. Pri nas je veliko komuniciranja navzven in malo 

prakse. 

 

Kaj pa so ovire, da se to ne zgodi…. da se npr. slovenska vlada premalo angažira za 

razvoj družbene odgovornosti? 

Po mojem je to enostavno nezavedanje, kaj družbena odgovornost je.  

 

Ali menite, da bi lahko z lobisti vplivali na to, da bi bilo več družbene odgovornosti v 

Sloveniji? 

Lahko, če bi ti lobisti bili samo…. ljudje, ki prihajajo s pravim, dobrim namenom in 

spodbujajo k spremembam, ki se morajo zgoditi, ne pa da imajo zadaj pač nek drug, kapitalski 

interes. Ker po navadi so agende vedno skrite in vedno se pojavi interes kapitala.  

 

Kaj pa so razlogi za razpad različnih mrež v svetu podjetništva, morda tudi te, ki je bila 

namenjena družbeni odgovornosti, recimo kot partnerstvu? 

Morebiti tedaj premajhna moč deležnikov ali pa premalo zavezanosti k izvajanju aktivnosti. 

Družbena odgovornost je bila po vsej verjetnosti še prešibka v tej družbi, da bi enostavno vse 

to obstalo.  

 

Tukaj je predstavitev modela delovanja ene takšne večdeležniške mreže, ki jo je 

pripravila Roloffova. Slovensko partnerstvo je nekje v fazi izvedbe, ko so se pričele 

pripravljati naloge za izvajanje, nekako zamrlo... Kako bi to komentirali? 
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Ja, saj, ker je to pač povezano z inputom, ki ga je treba prispevati, a zaradi krize to ni bilo 

narejeno. Žal je tako, da smo zaradi krize tudi enostavno ljudje vso to energijo in ves ta 

entuziazem, ki je nujen pri vsem, nekam skrili, ali pa spravili za hude čase. 

 

Torej, najprej ekonomska odgovornost, potem šele zakonska, etična in filantropska 

odgovornost? 

Kaže tako, da.  
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PRILOGA B6: ZAPIS INTERVJUJA E 

 

Intervjuvanec  E. 2016.  S. Š., direktorica Združenja Manager. Ljubljana, 22.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost podjetij? 

Osebno sem imela malo težav na začetku, ko sem se začela s tem ukvarjati, kaj vse 

pravzaprav sodi noter. Moje pojmovanje družbene odgovornosti je bilo, da je to odnos 

podjetja do okolja in do zunanjih deležnikov, nikakor mi pa ni šlo noter, da je to tudi odnos do 

zaposlenih. Ker se mi je zdelo, da po neki logiki ni, da bi bilo podjetje družbeno odgovorno 

kot navznoter, ker mora biti to sestavni del njegovega DNK-ja. Kot za družino si misliš, kako 

je družina vpletena v okolico, ne moreš potem v to dati tudi, kako se ima rada navznoter, ker 

nekako smatraš, da je to sestavni del te osnovne celice. No, to sem morala pri sebi recimo 

malo predelati, da je v redu, saj tudi zaposleni se jemljejo, kot v deležniškem modelu 

družbene odgovornosti, kot en segment. Je pa seveda vse potem ostalo, kjer so stiki podjetja z 

okoljem. Da tukaj ne gre samo na okolje kot na ekologijo, gre tudi na odnos do države, gre na 

odnos do lokalnega okolja. Skozi to se lahko upošteva tudi odnos do dobaviteljev in kupcev, 

recimo za že proizvod kakovostnih izdelkov, ki ne ogrožajo ljudi, ki so narejeni z mislijo na 

dobro uporabo do ljudi pri dobaviteljih. Recimo na to, da ti ni vseeno, na kakšen način 

dobavitelji to delajo. Ker poznamo multinacionalke, ki so spremenile svoje taktike ali pa svoje 

dobaviteljske verige, ampak pod pritiskom javnosti. So določene prakse človeka nevredne in 

za takšne pač ne bi smel biti prostor kjerkoli. 

 

V združenju se najbrž največ ukvarjamo vendarle s tistim, s čimer sem jaz imela izzive, torej 

z odnosom do zaposlenih, ker je to tista linija, ki je pri menedžmentu najbolj povezana. 

Menedžer mora dosegati dobre rezultate, ampak je pomembno tudi, na kakšen način jih 

dosega. In ta del je tudi v osnovi vezan na odnos do zaposlenih. Ampak preko tega odnosa in 

vrednot, ki se prenašajo, ali pa pretakajo znotraj podjetja, se pa kaže tudi identiteta in odnos 

podjetja do vsega ostalega. In če imajo podjetja, kot primer, kot svojo vrednoto poštenost, kar 

jih ni malo, ki to imajo, pa najbrž to pomeni, da si pošten na veliko dimenzijah tega 

razumevanja. Ne samo do zaposlenih, ampak tudi do svojih kupcev, dobaviteljev, do države. 

Da pač, če nekaj rečeš, moraš misliti to resno. Če rečeš, da si odprt, ali pa odprt za 

inovativnost, se mora ta poznati ne samo v tistem, na kar morda v podjetju pomislimo na prvo 

žogo, ampak morda tudi še na kakšno drugo ali tretjo. 

 

Kako bi ocenili – ali se podjetja v Sloveniji zavedajo pomena družbene odgovornosti ali 

ne? 

Jaz mislim, da da. In morda imamo na nek način nekaj več tega tudi kot nek ostanek 

prejšnjega sistema, kjer je bila povezava med podjetjem in med skupnostjo, v kateri deluješ, 

zelo tesna. Pred kratkim sem recimo izvedela, kar nisem vedela prej, da so podjetja včasih 

morala namenjati recimo 2 % svojega prometa za nakup umetniških del. In zato je 

marsikatero podjetje dejansko bogato za zelo pomembno kulturno dediščino. Ampak ta 

takratni dogovor – sedaj si sploh ne moremo predstavljati, da bi kaj takšnega bilo –je najbrž 

omogočal, da je tudi kulturniški krog lahko kvalitetno delal. In hkrati si eno vrednost, širino 

vnašal tudi v podjetje. In se mi je zdela po svoje to ena pravzaprav zelo napredna praksa, ki je 

bila sicer ukazana, ampak je dobra. Mislim, da je ta povezava do okolja, v smislu bolj 

lokalnega, ne toliko v ekološkem smislu, kot je to povezano z lokalnim okoljem, da je v 

Sloveniji zelo prisotna. Bolj si zunaj Ljubljane, ki je edini malo večji mestni center, da je to še 

toliko bolj izraženo. Ker vidimo skozi člane, kako pomembno se jim zdi, da prispevajo v 

lokalno okolje, da držijo pokonci od kakšnih aktivnosti, ki so namenjene otrokom v lokalnem 
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okolju, do nogometnih klubov, do kulturnih društev. In da najbrž, če bi se podjetja umaknila, 

bi šele takrat pravzaprav lahko začutili, koliko stvari funkcionira zaradi tega, ker podjetja 

dajejo. Tudi gasilske veselice in podobno. Ta del mislim, da je kar precej povezan. Mogoče pa 

na kakšnih drugih…, pa imamo še kaj za narediti. Ampak skozi tudi strategijo …in čedalje 

bolj močno se mi zdi odločitev…,  eno je od države, ampak tudi ta država črpa iz ene kritične 

mase občutka v Sloveniji, … da je tudi to zeleno osveščeno kot neka vrednost, ki jo mi 

imamo. In, da na ta vlak, ki se tudi splača, vstopajo tudi podjetja, ker se jim to splača in ker je 

to dobro. In takrat, ko ti dve stvari sovpadeta, je zmaga najboljša. 

 

Kakšne koristi torej podjetja vidijo skozi delovanje v duhu družbene odgovornosti? 

Mislim, da je en del v tem, da si zelo jasen okrog svojih vrednot. Ampak te vrednote se 

dokazujejo v praksi in skozi dejanja. In družbena odgovornost je en del, skozi katero lahko 

pokažeš neke svoje vrednote in s tem ustvarjaš ponos zaposlenih na podjetje. To se povezuje 

potem z večjo zavzetostjo zaposlenih in tudi s pripravljenostjo na kakšne žrtve, kadar so te … 

kadar pridejo v kakšen poslovni cikel, ko se zaniha navzdol, imaš takrat pripadne ljudi, ki so 

pripravljeni stisniti zobe in pregrizniti se skozi slabe čase. Mislim, da večja širina, ki jo 

podjetje ima s svojo vpetostjo z ostalimi deležniki, utrjuje podjetje navznoter, ga krepi kot to 

integriteto. Ampak tudi okolje je potem bolj razumevajoče, kadar nastopijo recimo slabi časi 

in takrat lahko računaš na več podpore. Torej, smotrno in pametno je biti vpet, ker to prinaša 

tudi dodatno stabilnost podjetju. S tem povezan je tudi ugled podjetja. Tam, kjer jim je mar, 

imajo tudi višji ugled in to ponovno prispeva nazaj k večji zavzetosti ali pa pripadnosti 

zaposlenih in na to, da drugi želijo delati s tabo. Ker se dobri radi povezujejo z dobrimi. Del je 

tudi na PR-ju, ki ga podjetja tudi rabijo. In svet je zelo konkurenčen in pač se naslanjajo na 

različne vzvode, ki jih imajo, da se lahko v tem zelo zasičenem prostoru pozornost usmeri na 

dotično podjetje. 

 

Ali opažate kakšne razlike med multinacionalkami in slovenskimi podjetji pri izvajanju 

družbene odgovornosti? 

Pri multinacionalkah je videti, da so stvari domišljene morda nekje drugje, da je za 

odločitvami jasna strategija. Kar na lokalni ravni lahko spodbudi angažma tistega podjetja, 

lahko pa ga zelo preusmeri ali pa skrči. Imamo podjetja, ki so bila recimo prevzeta, ki so bila 

prej mnogo bolj prisotna v lokalnem okolju, kot so potem, ko so bila prevzeta, ali pa se je 

njihov fokus spremenil. Če se recimo ta multinacionalka odloča, da ne podpira npr. športa, 

ampak podpira kulturo, potem je tudi to prevzeto podjetje moralo spremeniti svoj fokus kam 

recimo usmerja svoja sredstva. Ko govorimo o družbeni odgovornosti, je to zelo pogosto 

povezano s sredstvi. Ne nujno vedno. Lahko gre za drugačen način, za eno filozofijo 

funkcioniranja. Ampak tudi filozofija, ki ni podkrepljena s kakšnim denarjem, pomeni, da ni 

toliko dejanj v ozadju, ampak, da je mogoče zgolj bolj… Besede so pač premalo. Pogosto je 

treba to tudi podkrepiti. In takrat se pač pozna, kam denar v bistvu sledi. Prednost, ki si jo pa 

lahko tudi slovenska podjetja potegnejo iz multinacionalk, pa je, da je ravno ta strategija 

potem dosti jasna. Ker smo pa mi tako vpeti v prostor, se mi pa zdi, da nimajo podjetja vedno 

izdelano, kaj pravzaprav podpirajo. In podpirajo kje preveč, in kje podpirajo premalo…. In 

mislim, da se je kar pri nekaterih podjetjih to ugotovilo, da jim to ni v prid in da s takšnim 

pristopom niti nikomur kaj dosti ne pomagajo.  Lahko rečemo temu 'svaštarjenje'… Ampak, 

da skušajo potem izdelati tudi svojo strategijo, recimo mi bomo prisotni na tem segmentu in 

na tem segmentu, na tem nas pa recimo ne bo. In to se mi zdi dosti modro. Ker tudi ukvarjanje 

zelo veliko  s tem, kar si včasih ljudje predstavljajo pod družbeno odgovornostjo in jo molijo 

podjetju pod nos …. Podjetja se niso dolžna… dolžna so se ukvarjati toliko s tem, kolikor je 

povezano z zakonodajo. Vse ostalo je zdrava pamet in občutek za tvojo vlogo v prostoru in 

kako bo to tudi ponovno plus za podjetje. 
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Koliko pa so se podjetja pripravljena izobraževati o tem področju in o vključevanju 

družbene odgovornosti v prakso. Ker družbena odgovornost ni samo filantropija, ni 

samo sponzorstvo in donacije, je marsikaj več, kot ste že omenili. Zanima me, koliko so 

podjetja pripravljena vložiti v izobraževanje top menedžmenta in potem tudi ostalih 

zaposlenih? 

Premalo poznam, da bi lahko podala eno resno oceno. Lahko podam samo en pavšalni 

mogoče občutek…. Z nekaterimi temami se nam zdi, da so tako jasne, da so odvisne od 

našega človeškega vpogleda, da kaj veliko resursov v izobraževanje ne usmerjamo. Ampak se 

pač pomenimo in se za nekaj odločimo. Mislim, da je družbena odgovornost v tem segmentu, 

da se top management okrog tega posebej ne izobražuje… zopet je to moj vtis…. Se pa 

srečuje s temi vzorci in primeri in se takrat z nekim dejanjem odzove. Mislim, da tudi ni prav 

za pričakovati, da bi se posebej o tem izobraževali. Da se morda, vsaj v teh večjih podjetjih, 

kdo drug znotraj podjetja izobražuje, ki potem predlaga usmeritve za podjetje, kar je dobro. 

Če top management daje podporo tej zgodbi, jo velikokrat dajo…. mislim, da se učijo skozi 

'on the go', se pravi skozi prakso. Da vidijo, kaj funkcionira, na kaj se ljudje odzivajo in ali ta 

organizacija odraža duh, ki ga želijo sami noter dati… In lahko, kot sem prej začela, 

uporabljajo družbeno odgovornost tudi za utrditev teh vrednot. Tisti, ki pač zelo dolgoročno 

gledajo na to. V podjetjih, ki so pa bolj kratkoročno naravnana, tam pa mislim, da družbena 

odgovornost ni prav zelo prisotna, ali pa je ad hoc, kadar se vidi zelo neka konkretna korist, 

ali pa slučajno pride do neke takšne povezave. Kar je še vedno bolje, kot nič.  

 

Vi vodite Združenje Manager. Pri delu se srečujete z več deležniki. Zanima me, zakaj ste 

se v okviru združenja kot eno prvih združenj v Sloveniji sploh začeli ukvarjati z 

družbeno odgovornostjo?  

Ravno zaradi tega, kar sem na začetku povedala. Že deležniški sistem funkcioniranja, že sam 

model nekako vključuje tudi elemente družbene odgovornosti, in pa prispevka, ki ga daješ. Po 

mojem smo skozi zgodovino razvoja gospodarstva izgubili občutek, zakaj podjetja nastajajo. 

Podjetja po mojem gledanju nastajajo zato, da zadovoljijo ali pa rešijo neke potrebe, ki jih 

ljudje imamo, in so s tem sestavni del družbe. Z nekimi drugačnimi vmes razvitimi pogledi, 

pa se je začelo postavljati, kot da je vsako podjetje kar nekaj zase in da je ločena celica, ki se 

bori z ostalimi na trgu in da je bolj pomembna zmaga kot pa opraviti funkcijo, zakaj si sploh 

nastal. Seveda je pomembno tudi na nek način zmagovati oz. imeti svojo zgodbo, brez tega ne 

moreš obstajati. Ampak ne, da se izgubi fokus, da smo sedaj pa tukaj zato, da delamo dobro. 

V tem lahko koncept družbene odgovornosti pomaga tudi pri oblikovanju notranjih modelov 

poslovanja… da podjetja najdejo svoj poslovni model. Hkrati je tudi neko zavedanje v družbi 

globalno in pa v Sloveniji, ki raste glede tega, da se je šlo predaleč v tem ločevanju, da je 

podjetje kar vsak otok zase. Ampak tudi zaradi slabih praks, ki so jih podjetja naredila, škode 

do okolja, do kupcev, do dobaviteljev in pač to ne more biti vzdržna zgodba. In skozi to se ta 

odnos in filozofija družbene odgovornosti pojavlja kot nekaj, kar je vredno pogledati in je 

koristno tudi za firme in koristno za družbo. In tam, kjer so zmagam-zmagaš situacije, niso 

vedno na voljo, ampak če jih pa iščemo, so pa vsi skupaj premikamo v mnogo boljšo smer, 

tudi kot družba. 

 

Kakšno vlogo pa imajo posamezni deležniki v družbi, če se recimo usmeriva na vlado, 

gospodarstvo in civilno družbo? 

Vsak ima svoje naloge, ampak med temi skupinami so ali pa morajo biti zelo pogosti mostovi. 

Se pravi, to niso osamljene zgodbe, ampak smo vsi skupaj povezani. Smo podsistemi istega 

sistema. Naloga civilne družbe je, da je avantgarda, da sili v neke novosti, da opozarja na 

probleme, da rešuje težave, ki sicer padejo skozi sistem in jih nihče ne opazi. In v tem je 
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civilna družba v Sloveniji mislim, da kar precej dobro organizirana. Včasih morda celo 

predobro. Da je pa lahko kakšen glas skozi civilno družbo tako glasen, … pa ni nujno, da 

predstavlja večinsko mnenje ali pa najbolj pametno rešitev,… pa postane zelo glasen in lahko 

celo omejujoč element. Pri tem recimo mislim tudi na vlogo zaščitnikov okolja. Okolje je 

naša vrednota in jo rabimo. Najbrž je pa treba iskati tudi ravnotežje med metulji in med 

ljudmi in med cvetlicami in med ljudmi. Ne na tem, da so ljudje vedno nad, ampak najti 

rešitev, kako pravzaprav stvari odpeljati, da ne delamo sami sebi škodo ali pa tudi okolju 

pretirano škodo. Na ravni vlade je, da postavlja pravila igre, ki nas ščitijo. In ki omogočajo 

trajnostni razvoj, najprej. In zopet, ko rečem trajnostni, to pomeni, da uvajamo pravila, s 

katerimi omogočamo podjetjem, da so uspešna. Ampak jih hkrati tudi malo silimo v smer, da 

tudi tisti, ki jim pa mogoče neka širša skrb ni na prvem mestu, da so tudi oni znotraj paketa, ki 

ne dela škode. Na tem področju pa je recimo lahko ravno vlada tista, ki pa pomembno ščiti 

okolje in s tem ljudi pred škodljivimi elementi, zlasti recimo industrije. Na tretji strani, se 

pravi kot gospodarstvo, tukaj pa je treba razumeti svojo vlogo, ki jo imaš, znati prisluhniti 

civilni družbi, kadar ti kaj sporoča, se povezati s civilno družbo. Morda v bistvu najti ravno 

skozi to… Najboljše je kadar se skozi to sodelovanje najdejo dobre rešitve, ki so dobre za 

podjetje, ki jih lahko podjetje uporabi tudi v svojem PR-ju, promociji, ugledu. Ali pa že v 

samem večjem razumevanju svoje neke vloge ali pa samo v ponosu, da si pri nečem zraven 

prispeval. In  v tem, da daješ tudi opolnomočenje nekomu drugemu. Da spoštuješ nekaj, kar je 

lahko partnerstvo. Hkrati pa tudi gospodarstvo mora spoštovati tisto, kar pride skozi zakone. 

Pa tudi vplivati na to, da so ti zakoni taki, da se lahko dolgoročno trajnostno razvija. Da zna 

presoditi, kdaj so stvari, ki so dobre, četudi nam to takrat ne 'paše'. Kdaj so pa stvari 

postavljene preveč restriktivno in bo preveč žrtev, ne da bi se morda sploh doseglo tisto, kar 

je bilo pa zamišljeno. Ali gre tukaj za ukinitev kakšnih industrij, ki bi bile lahko na drugačen 

način izpeljane. Ali pa preprosto za odločitev, ne te industrije res ne moremo imeti nikjer, je 

preveč škodljiva, stroški s to industrijo so previsoki, plačuje jih nekdo drug, ne pa tisto 

podjetje… Mislim, da to tudi ne sme biti.  Mislim, da vlada oz. država mora potem poiskati 

tudi, da onesnaževalci krijejo stroške svojega onesnaževanja. Ker če jih ne, če jih te 

porazdelimo, potem pomeni, da niti podjetja ne znajo izračunati svoje lastne cene, ampak se ta 

prerazporedi na ostale. In potem v bistvu dajemo na tak način potuho ali pa subvencijo 

škodljivcem, če tako rečem. Seveda pa je tudi tukaj potrebno vedeti, … ok, če gre tu za 

prestrukturiranje… aha, je tisoč ljudi zaposlenih v nečem takem, kako bomo izvedli to? 

Vemo, da tega ne moremo imeti. Koliko časa si še lahko privoščimo za neko 

prestrukturiranje, če si ga ne moremo privoščiti, si ga pač ne privoščimo. Če si ga pa lahko, so 

pa ti procesi izpeljani smiselno, da lahko ljudje ohranjajo svoje dostojanstvo in da jim ne 

rečeš…'Oprostite, tole tovarno bomo zaklenili'… , ker vi v bistvu delate škodo…. 

 

Eden od predlogov je bil, da bi uvedli družbeno odgovornost kot ustavno pravico v samo 

ustavo. Potem, da bi se oblikovala Fundacija za družbeno odgovornost Slovenije, v 

katero bi recimo pridobivali sredstva iz skladov EU, pa tudi iz slovenskih in tujih 

podjetij. Hkrati pa, da bi kršilci, kot ste omenili,  ki npr. onesnažujejo okolje ali pa kaj 

podobnega, kot kazen vplačevali tudi en prispevek v to fundacijo. Zato, da se potem 

družbeno odgovorni projekti podpirajo in da se nekako ravnovesje vzpostavi v družbi. 

Kaj menite o tem? 

Ne vem, nisem o tem nič razmišljala… Lahko, da je to dobra ideja… Ne vem, če so vedno 

fundacije, pa agencije, pa uradi prave rešitve. Včasih postane potem stvar sama sebi namen in 

vsakdo mora upravičiti svoj obstoj in ga lahko upravičuje tako, da se problemi tudi 

potencirajo… Sedaj govorim o tistem negativnem vidiku tega… razumem, kaj so lahko 

pozitivni učinki nekega takega urada, biroja ali pa podobno. Tudi ti so. Gospodarstvo ima 

dostikrat kar averzijo do nečesa, kar jim je vsiljeno. Medtem ko takso pa zelo dobro razumejo. 
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V integralnem proračunu v bistvu država odloča… Mislim, da ni posebne potrebe, da se nekaj 

novega ustanavlja, ker imamo ministrstva, ki lahko znotraj tega to v bistvu izvajajo in skrbijo. 

Tako, res preprosta povezava… Če onesnažuješ s CO2-jem, kar vemo, da se bo samo še 

povečevalo, … To je pravzaprav spodbuda industriji, da išče rešitve, kako ne onesnaževati. In 

v tem vidim ta pritisk kot pozitiven, kot prisila v inoviranje, v nekaj, kar je dobro za družbo 

kot takšno. In podobno je lahko pri raznih izpustih, ali je to v vodo ali v zrak… Cena, ki jo ti 

nabiješ, spreminja poslovni model firme, da se ti naenkrat splača imeti čistilno napravo, ki se 

ti je prej ni splačalo imeti. V tem sistemu vlada v bistvi uporabi vzvode, ki jih ima, da pritisne 

na podjetja, ki se pa vendarle odločajo večinoma na 'cost benefit' analizah. In če dvigneš 

stroške, jih boš lažje prisilil ali pa pripravil do tega, da investirajo v varovanje okolja. Ker 

tisti, ki so investirali, imajo višje stroške, tisti, ki niso, imajo nižje stroške. In so potem tisti, ki 

delajo dobro, na nek način celo kaznovani v primerjavi s tistimi, ki ne delajo, zato, ker 

investirajo v stvari, ki jih, se pravi, razen skozi dobro ime, ki je pa težje ulovljivo, kot stroški, 

ki so pa zelo dejanski in znani. Na tem primeru ravno… recimo vzdrževanje voda, … se mi 

zdi zelo simpatična rešitev, ki jo je predlagal de Bono v enem ameriškem primeru, v eni 

ameriški zvezni državi. Tam so imeli probleme s podjetjem, ki je jemalo vodo iz potoka in 

umazano vodo pač zlivalo nazaj v potok. Z zakonodajo, da mora biti zajem vode postavljen 

spodaj in izplake zgoraj, so povzročali, da je podjetje naenkrat ugotovilo, da bo s svojo lastno 

umazano vodo krožilo znotraj, in se jim je splačalo… so morali postaviti čistilno napravo. 

Torej je šlo brez tega, da si sploh takso uvedel, ampak si samo spremenil pravilo, ki je pač 

potegnilo za sabo čisto v redu posledico. In podjetje se ni jezilo… država mi je naredila, da 

moram sedaj toliko več davka plačati… ampak so rekli, pač glej… zajemi  sam to, kar daješ.. 

in se je potem stvar  očistila.   Torej niso vedno samo skozi davke, takse in trošarine rešitve, 

lahko so samo zelo človeške. 

 

Partnerstvo za družbeno odgovornost, katerega člani ste bili tudi vi, je nekako zamrlo. 

Kaj menite, zakaj? 

Morda včasih vidimo, da je to lahko tudi problem manj številčnega bazena. Da se ti tisti 

pionirji izčrpajo v nekem času in ne nastane toliko novih zgodb, ki bi lahko v bistvu peljale 

zadevo naprej. V neki večji državi je tega bistveno več in se zdi, da stvar mnogo boljše 

funkcionira. Ampak preprosto je številčnost tista, ki potem tudi daje krila takšnim 

prizadevanjem. V Sloveniji nas pa toliko in toliko je. Toliko in toliko podjetij si lažje privošči 

ali pa tudi zna potem unovčiti dobrobiti ukvarjanja z družbeno odgovornostjo, druga si pa pač 

ne morejo. Ne vem, nisem nikoli te analize delala, ampak razmišljam, da morda je to tudi en 

del. Ker ne vidim, da bi se podjetja obrnila stran od družbene odgovornosti ali pa od tega, da 

jim ne bi bilo mar. Morda gre za to, da jih je na nek način manj, del pa lahko potegne za sabo 

tudi to krizno obdobje, ki smo ga dali skozi, ker je stesalo tudi število ljudi v podjetjih samih. 

In včasih preprosto zmanjka ljudi, ki bi te naloge bili pripravljeni narediti.  

 

Tukaj je ena skica po Roloffovi, kjer se vidi, kako takšna večdeležniška združenja 

delujejo, z začetno fazo. Potem se člani spoznavajo med seboj, potem je potrebno stopiti 

v fazo akcije, izvedbe in potem se poslanstvo ali institucionalizira ali pa partnerstvo na 

nek način odmre. In zdi se mi, da se je nam ustavilo tukaj, ko smo na nek način prišli do 

akcije. Ravno morda tudi zaradi krize, ki se je takrat že izrazito pri nas tudi pokazala. 

Pa hkrati tudi zaradi tega, nekateri pravijo, ker ni bilo sogovornika, tudi na vladni 

strani… 

Verjamem, da ima tudi to zagotovo pomemben vpliv, kdo je… torej, kakšno podporo imaš na 

državnem nivoju. Lahko pa tudi, da je državni nivo poslušal tudi to…. glej, ne nas siliti v to…  

Tako,  da tukaj ne vemo, ali je bil to neki ne-premislek države, ali je to strategija države, ali 

pa morda vtis tudi, da smo dovolj družbeno odgovorni in potem ni motivacije za več akcije ali 
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pa za pisanje dokumentov. Ker tam, kjer problema ne zaznaš, kjer si morda boljši od drugih, 

problema potem tudi ne vidiš kot takšnega in ga potem tudi ne naslavljaš, ker vidiš pa en kup 

drugih problemov, ki jih pa moraš. Podobno je  tudi pri vprašanju recimo enakosti spolov, 

kjer se Slovenci deklariramo kot zelo egalitaristična družba. Torej smatramo tudi, da spol ne 

more igrati nobene vloge pri pravicah, možnostih enega ali drugega spola. In ker imamo tako 

mnenje, mogoče niti ne vidimo vendarle problemov ali pa mogoče kakšne druge realnosti, ker 

v naših glavah to ni več problem.   

 

Vizija Slovenije v duhu družbene odgovornosti… Kakšna menite, da bo Slovenija čez 

deset let na tem področju? 

Ja, Slovenija je sprejela, vsaj na ravni vlade, čedalje pogosteje pa slišimo to tudi širše.... to 

zgodbo zelena, aktivna, zdrava, digitalna. Se pravi, to so štiri besede, ki se pojavljajo z 'I feel 

Slovenia'. In vse štiri, prve tri, ampak tudi digitalizacija omogoča marsikaj v smeri večje 

družbene odgovornosti…, ampak predvsem pa te, se pravi aktivna, zdrava in pa zelena, so vse 

pravzaprav povezane z družbeno odgovornostjo. Tako, da v tem segmentu, četudi temu ne 

nadenemo še znamke,… aha, to je pa družbeno odgovorno… v bistvu skozi te nagovarjamo 

to. Torej, da želimo zdravo okolje, zeleno okolje, ki ga simboliziramo z zdravim. Aktivna, se 

pravi nekaj zavzeto početi, tudi povezano z inovativnostjo najbrž, ampak zopet v povezavi, če 

potegnemo še povezavo z zdrava in zelena, je tukaj zagotovo en velik del naše prispodobe ali 

pa naših vrednot, ki jih imamo, in gredo ravno v to smer. 

 

In pri razvoju tega je pa vloga vlade kakšna? 

Mislim, da to strategijo je peljala vlada. In mislim, da so to čisto v redu elementi. Morda še 

kakšnega pogrešam, ampak na konec koncev je boljše, da je manj, pa tisto jasno 

komunicirano in podprto z aktivnostmi, kot pa več in potem nobene akcije. 

 

Torej ocena je, da je za družbeno odgovornostjo načeloma v Sloveniji dobro 

poskrbljeno? 

Ne vem, če bi šla tako daleč. Ampak na vprašanje, ki je bilo, kakšna je kot strategija, jo skozi 

to prepoznavam, pravzaprav strategijo družbene odgovornosti, in enega zdravega, privlačnega 

okolja, v katerem želimo živeti. In morda je lahko razmislek, ali je potrebna posebna strategija 

družbene odgovornosti, ali pa pravzaprav elemente družbene odgovornosti vnašati v obstoječe 

strategije, ki so. Če poskušam eno prispodobo potegniti. Ločitev psihičnega zdravja od 

splošnega zdravja je 'hecno'. Tudi psihično ni zdravje najbrž, če je telo nezdravo, ti to vpliva 

nazaj tudi na psiho. In če se pogovarjamo o zdravju človeka ali pa o zdravju družbe, seveda 

lahko znotraj tega segmentiramo na, aha takšno, tisto, tretje… srce, respiratorne bolezni… to 

so potem posamezni segmenti, s katerim se ukvarjaš. Ampak, ko govorimo o zdravju, 

govorimo o zdravju kot o celoti.  Družbena odgovornost je sestavni del ene celote. In bi skoraj 

raje videla, da je znotraj tega preprosto vpletena v te pore. 

 

Bi še kaj dodali za konec? 

Mislim, da je inštitut IRDO precej dvignil pozornost do družbene odgovornosti. Tudi nagrada 

Horus, ki se podeljuje, je vzpostavila eno pozornost. In da so bile to dobre aktivnosti… 

Mislim, da je  tudi mreža za partnerstvo, ne glede na njeno trenutno funkcioniranje, imela en 

tisti svoj zagon, en vzpon  in mogoče se samo ciklično stvar v bistvu odvija. Mogoče se bo 

našla skozi neko drugo podobo, ampak, da ta ideja, ki je bila takrat precej jasno dana v 

prostor, da je pustila sled. A morda ne tako zelo v smislu gibanja, ki bi samo to kot 

promoviralo, ampak, da je imelo vpliv na pripravo tudi strategij podjetij. Pa se niso recimo 

odločila, da so prav posebej zraven, ampak, da je to dalo, da je prostor rasel tudi v ta segment. 

Seveda, v pomoč so, žal, tudi informacije o podnebnih spremembah, o problemih ljudi, ki jih 
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imajo, in o tem, da pač se svet spreminja. In zgleda, da planet potrebuje našo aktivno 

zavzetost. 

 

Kaj pa ovire, ki preprečujejo nekaterim, da bi se več ukvarjali z družbeno 

odgovornostjo? 

Do ene mere so to tudi finance, ali pa povezovanje tega področja s financami. Tako, kot sem 

rekla, z besedami nekaj lahko narediš. Ampak potem, ko se odločamo, ta izdelek bo iz takšnih 

in takšnih materialov in eni so bolj okolju prijazni, drugi malo manj. Cena je bistveno 

različna. In potem je tudi vprašanje, ali mi lahko prodamo ta izdelek? In s tem, ko ljudje 

postajajo bolj osveščeni in so pripravljeni kaj več… vsaj tisti del ljudi, ki si lahko privošči, je 

pripravljen tudi za neko večjo takšno vrednost več prispevati. Ampak ni pa vsak panoga, pa 

tudi ne vsaka firma v poziciji, ko lahko recimo več zaračuna. Najbolj krasno je takrat, kadar 

podjetja lahko naredijo, tudi v smislu krožnega gospodarstva, ujetost in surovin in pristopa. 

Da je pravzaprav upoštevanje dobrega za okolje in ekologijo ali pa za družbo sestavni del 

tvojega poslovnega modela, ki ti celo prispeva k temu zraven. Se pravi, tudi pocenitve so 

'fajn'. Tam, kjer že v osnovi že v designu načrtuješ in najdeš rešitev, kako manj materiala 

porabiti, je to en velik plus tudi za okolje. In v tem kontekstu pa stvar deluje zelo vzporedno 

tudi z osnovno logiko posla. Kako znižati stroške? Kako dvigniti kakovost? Kako ustvariti 

večjo dodano vrednost? In vse je povezano. In tudi tam ti lahko, se pravi, lahko prideš do te 

poti, da želiš dobro narediti, ali pa čisto iz sebičnosti podjetja, da je finančno uspešnejše, 

lahko ponovno prideš na to isto pot. In mene pravzaprav ne moti. Nekdo, pride iz srčne želje 

do tega, da dela dobro, ali ga tja sebičnost pripelje v smislu Adama Smitha. Ampak to, kar 

šteje na koncu, je rezultat. Je bolj 'fajn', če si tja prišel po tej srčni plati, ampak na koncu, je pa 

tisto, kaj narediš. In tudi ta sebični del se da upoštevati… Niso pa finance edina stvar, ki je 

lahko omejitev. En del je tudi lahko, da ukvarjanje s temi stvarmi terja čas in terja ukvarjanje. 

Ali podjetja nimajo časa, ali pa nimajo ljudi, ki jih to zanima. In potem tudi te širine ne 

razvijejo. Mogoče sta to dva, zagotovo pa nista to dva edina elementa. 

 

Kako komunicirati, da bi bilo več družbene odgovornosti v podjetjih in v državi? 

Najboljše je skozi dobre primere. Eni primeri so lahko, glej ti so iz srčnosti to pa to naredili, 

drugi primeri pa so lahko glej, ti so pa iz sebičnosti naredili tako in tako. Ljudje slišimo na 

različne stvari. Ene nas navduši dobra zgodba pomoči, solidarnosti ali pač nečesa takšnega, 

kar deluje zelo altruistično. Drugi ljudje slišijo, o toliko in toliko se da privarčevati skozi eno 

drugo metodo, skozi en drug pristop, skozi ene druge surovine. Tretji slišijo morda na nekaj 

drugega…. Eno je, da moraš pač poznati, na kaj slišijo tudi tvoji ljudje znotraj podjetja, kam 

jih želiš peljati… Na kaj slišijo tudi tvoji kupci? Imaš kupce, ki jim je popolnoma vseeno. In 

tam boš težko premaknil zadeve. Potem lahko uporabiš ravno ta vzvod neke odgovornosti 

zato, da si boljši. Jaz se recimo vprašam, kadar imajo razna podjetja akcije, kjer nek evro 

donirajo za nekaj. Ampak v bistvu tisti evro plačaš ti. In se potem vprašaš, zakaj se oni v 

mojem imenu odločajo, kam bodo denar dali. Kar dajte vi en evro manj na tisti izdelek, pa se 

bom jaz sama odločila, koga želim podpreti. Tako, da včasih se mi takšne akcije zdijo 

malo'hecne', ker se nekdo odloča v tvojem imenu, če ti bo recimo zaračunal več, ker bo pa to 

nekomu drugemu dal. Lahko je pa to tudi ok, v trenutkih, ko gre za neko stisko ali kakorkoli. 

Veliko bolj 'fajn' se mi zdijo zgodbe, ko podjetja povedo… aha, če boste vi zbrali toliko in 

toliko, bomo mi to podvojili. Tako, tudi v marketingu se dostikrat orodja uporabljajo v dober 

ali pa namen, ki ne doseže svojega cilja. 
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PRILOGA B7: ZAPIS INTERVJUJA F 

 

Intervjuvanec F. 2016. dr. D. P., Ministrstvo RS za okolje in prostor, aktivna 

državljanka. Ljubljana, 22.4.2016  

 

 

Se lahko na kratko predstavite? 

Svojo strokovno in znanstveno pot sem začela na področju kognitivnega razvoja, učenja, 

vzgoje in izobraževanja na Pedagoškem inštitutu, pred več kot 30 leti. Kasneje sem se 

ukvarjala tudi s koncepcijami vzgoje in izobraževanja, inovacijami, vodila sem kurikularne 

skupine, komisije… No, potem sem bila nekaj časa (1998 – 2000) zaposlena v kabinetu 

podpredsednika vlade, prav za namen, da bi uveljavili takšno usmeritev v vzgoji in 

izobraževanju, ki postavlja v ospredje človeka, človekov razvoj in  temeljne človekove 

vrednote, torej je bil poudarek tudi na vzgoji. Kmalu sem prešla na ministrstvo, ki je bilo 

pristojno za znanost, kjer sem se najprej ukvarjala s procesom Pakta stabilnosti za JV Evropo, 

kjer sem sodelovala na več področjih in celo nekaj mesecev vodila nek 'task force', delovno 

skupino za človekove pravice in manjšine. Potem so me preusmerili na pripravo različnih 

strateških, razvojnih, programskih dokumentov na področju raziskav in razvoja. In ker sem 

želela nekaj praktično narediti za uresničevanje perspektivnih usmeritev znanstveno 

raziskovalne politike, sem se lotila tega preko evropskih strukturnih skladov, in sicer 

vzpostavitve slovenskih centrov odličnosti. In v nekaj letih prišla do tega, da sem na 

ministrstvu vodila celotno področje strukturnih skladov. Leta 2010 sem prešla v Službo vlade 

za podnebne spremembe, kjer se mi je  odprlo širše področje trajnostnega razvoja in zelenega 

gospodarstva, ki je zelo povezano z družbeno odgovornostjo. Ko so ukinili vladno službo za 

podnebne spremembe, sem pristala na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki se je tudi 

prestrukturiralo. V bistvu je veliko mojih izkušenj v zvezi z družbeno odgovornostjo, še 

posebej DO podjetij, iz časa, ko smo sodelovali pri strukturnih skladih, povezovali znanost in 

gospodarstvo, in potem tudi, ko smo poskušali nekako spodbuditi zeleno gospodarstvo preko 

službe za podnebne spremembe in v zadnjih letih preko ministrstva, pristojnega za okolje. 

 

Sedaj pa se ukvarjate tudi z integralno zeleno ekonomijo. Kaj bi to pomenilo v 

kontekstu družbene odgovornosti? 

Osnovna postavka integralne ekonomije avtorjev Lessema in Schiefferja pravi, da mora vsak 

socialni sistem za dosego in ohranjanje trajnosti najti dinamično ravnotežje med svojimi 

štirimi medsebojno podpornimi in neodvisnimi »svetovi« - »južnim« s poudarkom na naravi 

in skupnosti, »vzhodnim« (poudarek na kulturi in duhovnosti), »severnim« (znanost in 

tehnologija), »zahodnim« (ekonomija, finance, politika) - in svojim »središčem« (moralnim 

jedrom). Ta integralna perspektiva je uporabna za vse vrste socialnih  sistemov, od 

posameznika do organizacije, od skupnosti do družbe.  

Preprosteje razloženo: to pomeni, da dejansko postaviš novo paradigmo. Tako v pojmovanju 

gospodarskega, kot širšega družbenega razvoja. Da dejansko postaviš v središče vrednote, kot 

moralno ekonomsko jedro, ki morajo biti v skladu s kulturo okolja, v katerem deluješ. In 

potem gradiš integralne modele tako, da najprej vzpostaviš sožitje z naravo in vključenost v 

skupnost. Kasneje iščeš tudi v kulturni dediščini, se povezuješ preko meja svoje občine, 

svojega ožjega okolja, širše tudi z drugimi kulturami, se razvijaš. Moraš seveda vključiti tudi 

kognitivni vidik - znanje, tehnologija, sistemi so pomembni elementi. Na koncu pa moraš biti 

učinkovit, tudi do neke mere pragmatičen. Se pravi tudi upoštevati finance, podjetništvo in 

tako naprej. Ampak vse to pa povezuje, to je eden ključnih novih poudarkov integralne 

ekonomije, vse to povezuje moralno-ekonomsko jedro, ali pa tudi moralno jedro na splošno, 

ki poleg tega daje navdih za delovanje. 
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Pri integralni zeleni ekonomiji pa še posebej poudarimo povezavo s trajnostnim razvojem, z 

usmeritvami v zeleno gospodarstvo in v razreševanje okoljskih izzivov.  

 

V okviru tega vašega dodatnega poslanstva ob vaši redni zaposlitvi na ministrstvu 

dejansko ustvarjate neko neformalno mrežo posameznikov, strokovnjakov, ki se s tem 

področjem ukvarjajo. In na ta način ozaveščate širšo skupnost. Kako ste se tega lotili in 

kakšne načrte v zvezi s tem še imate? 

Najprej sem poskušala pridobiti strokovnjake bolj iz akademske sfere. Ker sem ugotovila, ko 

sem leta 2011 začela preučevati knjigo Integral Research & Innovation, da mi je to področje 

najbližje glede na mojo prehodno izobrazbo in strokovne izkušnje. Spoznala sem, da ta 

integralni pristop povezuje številne družboslovne in humanistične vede. In da bi pri nas lahko 

povezali znanstvenike in strokovnjake, ki že imajo bolj celostni pogled, se pravi presegajo 

meje svoje znanstvene discipline. Vendar pa je zelo težko najti entuziaste znotraj posameznih 

znanstvenih disciplin, ki bi se lotili tako zahtevnega paradigmatskega preskoka. Tako, da sem 

kasneje videla priložnost v tem, da povežemo koncept oz. teorijo integralne ekonomije (po 

knjigi Integral Economics) s paradigmo trajnostnega razvoja, ki tudi zelo poudarja vrednote, 

odgovornost do okolja, tudi do družbe, do posameznika. In da na integralen način poskušamo 

predstaviti dobre prakse, ki že delujejo v smeri trajnostnega razvoja. Pokazalo se je, da so 

pravzaprav tisti, ki so resnični pionirji na področju trajnostnega razvoja in pri v praksi 

udejanjajo načela trajnostnega razvoja, tudi zelo družbeno odgovorni. Torej ne gre samo za to, 

da skrbijo za okolje, da iščejo okolju prijazne rešitve, ampak praviloma zelo poudarjajo 

vrednote. Nekateri so celo začeli svoje predstavitve s tem, da so rekli: 'vrednote so za nas 

najpomembnejše, vrednote nas povezujejo' itd. 

 

Organizirate različne dogodke na to temo. Povezujete gospodarstvo, strokovnjake z 

znanstveniki in dejansko osveščate širšo javnost o tem. Kaj bi bilo potrebno v Sloveniji 

storiti, da bi se več ljudi in organizacij ukvarjalo z družbeno odgovornostjo? 

Pri odgovoru na to vprašanje bi uporabila izkušnje s področja okolja, podnebnih sprememb. 

Kjer se vidi, da v Sloveniji danes mnogi že zelo veliko delujejo v smeri zelenega 

gospodarstva in da je pravzaprav nastalo že pravo gibanje. Tukaj je v bistvu več dejavnikov, 

ki so prispevali k takemu razvoju. Prav gotovo gre za to, da je do neke mere v skladu z 

vrednotami naše družbe. Mi v Sloveniji na načelni ravni zelo poudarjamo naravo, tudi skrb za 

okolje…, čeprav pri praktični izpeljavi in udejanjanju teh načel nismo tako zelo uspešni. 

Ampak, če to kombiniramo z neko tradicijo, kulturno dediščino, ki jo imamo v Sloveniji… 

recimo primer Solčavskega, kjer imajo odlično tradicijo. Tudi v Domelu mogoče, ko sva se že 

o tem pogovarjali, imajo neko tradicijo, na kateri lahko gradijo. Če v ta prostor vstopijo še 

evropske politike, ki podpirajo zelene rešitve, in če jih znamo tudi pametno povezati, 

uporabiti…, tako kot na primeru Domela, ko so evropske predpise za energetsko učinkovitost 

vakuumskih sesalnikov izkoristili tako, da so razvili vrhunske rešitve in z njimi postali 

globalni razvojni dobavitelj. V zvezi s temi politikami je zelo pomembno: ne samo, da se  

neki predpisi sprejmejo  v Bruslju, ampak, da obstajajo tudi konkretni programi, ki to 

usmeritev spodbujajo. In vidimo, da je pri okolju - na področju energije, obnovljivih virov, 

snovne in energetske učinkovitosti, tudi trajnostnega razvoja - zelo veliko programov, ki jih 

Evropska unija spodbuja ali pa posredno ali neposredno financira. Gre za cel sklop ukrepov, 

da se strategije pripelje na neko konkretno lokalno raven, raven posameznih podjetij. 

Spodbuja se tudi nevladne organizacije, lokalne skupnosti in tako naprej. To se je pokazalo, 

da jim je dalo veliko spodbudo. Hkrati se poskuša čim bolj pripeljati inovativnost v ta sklop, 

da se iščejo inovativne rešitve. In seveda vse to mora biti povezano tudi z nekimi 

ekonomskimi učinki. Opisani strateški pristop z elementi: vrednote – kulturna dediščina – 
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evropske politike s programi in finančnimi viri – inovativnost – ekonomski učinki – bi po 

moji oceni prispeval tudi k uveljavitvi družbene odgovornosti v naši družbi.  

 

Kdo pa je najbolj pristojen v državi za izvajanje takšnih programov. Za oblikovanje, 

pripravo, potem tudi ukaze ali kako…, da naj se to izvaja, kdo? 

Ja, prav gotovo so to ministrstva oz. je to treba potrditi tudi na vladni ravni. Usmeritve je 

Smiselno je, da se usmeritve sprejmejo v državnem zboru. Mi smo recimo imeli deklaracijo o 

aktivni vlogi Slovenije do podnebnih sprememb, ki je bila sprejeta leta 2009 pred svetovnim 

vrhom v Kopenhagnu. Na podlagi tega dokumenta se je nato ustanovila posebna služba vlade 

za podnebne spremembe, ki je začela zelo uspešno delovati. Posebna vladna služba je bila 

ustanovljena tudi zato, ker se je ocenilo, da na ministrstvu za okolje ne morejo tako uspešno 

voditi takšne horizontalne politike. In v zelo kratkem času smo lahko s pritegnitvijo različnih, 

tudi zunanjih strokovnjakov (največ nas je prešlo na službo vlade iz različnih resorjev državne 

uprave), razvijali rešitve, tudi osnutek podnebne strategije, ki so bili pripoznani na evropski in 

svetovni ravni kot zelo dobri dokumenti oz. predlogi dokumentov.  Žal pa se potem pri 

menjavah vlade ta potencial lahko spet izgubi. Ker ni isto, ali deluješ znotraj enega 

ministrstva v nekem oddelku, ali pa je to služba, ki je neposredno podrejena predsedniku 

vlade. Tako da je položaj v vladni hierarhiji zelo pomemben. Se pravi, če imamo neko službo, 

ki je neposredno pod predsednikom vlade ali če je tim v kabinetu predsednika vlade, in če 

predsednik vlade stoji za takšno politiko, je prav gotovo lažje kaj doseči, kot pa, če se tam na 

ministrstvu nekaj uradnikov trudi in poskuša najprej znotraj ministrstva to uveljaviti, potem 

pa še navzven. 

 

Zelo pomembna je tudi močna sinergija z evropskimi procesi in mislim, da je pri družbeni 

odgovornosti zelo močna. Koristno je, da obstaja neka širša, globalna perspektiva, ki to 

podpira. Veliko je možnosti tudi v meddržavnem sodelovanju, npr. čezmejnem, regionalnem, 

…. V teh okvirih se marsikaj financira, vsaj na našem okoljskem področju, kar daje zelo 

dobre rezultate.  

 

Na vsak način pa je nujno, da vsaka taka usmeritev poleg tega, da izoblikuje cel sklop 

ustreznih podpor, od direktnega financiranja, pa kreditov, do sistemskega okolja, da se to 

ustrezno uveljavi v sistem predpisov, v zakonodajo, da se poleg tega sistematično gradi tudi 

na dobrih praksah in spodbuja praktične rešitve. Jaz sem imela pač to srečo, da sem se lahko 

že v službi vlade za podnebne spremembe ukvarjala z odkrivanjem in s predstavljanjem 

dobrih praks. No in kasneje smo ta pristop nadaljevali tudi na ministrstvu. In dejansko: ko 

dobiš praktike, uspešne podjetnike, ki rečejo 'mi danes ne moremo biti globalno uspešni, pa 

tudi evropsko ne, če nismo družbeno odgovorni' to veliko več zaleže, kot pa če nekdo z 

ministrstva pravi, 'to je pa zdaj prisila, vi pa morate'…. Družbene odgovornosti tudi ni 

mogoče tako natančno meriti, kot na primer izpuste toplogrednih plinov, čeprav  tudi tu 

goljufajo, kot smo videli pri Volkswagnu. To je realnost. Ampak vseeno, se mi zdi 

pomembno. Če podam primer Domela, kjer so res izjemni za povprečja v Sloveniji. Takšnih 

podjetij je še več, ampak v okviru integralne zelene ekonomije smo ravno model Domela 

podrobno preučili.…. 

 

Torej, če primerjava dobro in slabo prakso, lahko ugotavljava, da so vrednote tiste, ki 

verjetno določajo, kako bo katero podjetje delovalo? 

Zelo. Recimo jaz lahko opišem tudi dva konkretna dogodka, kako smo se iz državne uprave 

srečali z Domelom. To je objavljeno tudi na spletnih straneh. 5. decembra 2014 sem peljala 

našo ministrico v Železnike. In je bil zelo uspešen obisk. Na spletni strani MOP je objavljena 

novica, ki v naslovu izpostavlja 'Domel, družbeno odgovorno podjetje z zelenim konceptom'.  
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Ministrica je pripoznala in je tudi z odobravanjem sprejela, da imamo tudi podjetja, ki jim je 

še kaj drugega, ne samo dobiček pomemben. Ampak kaj se je pa zgodilo v medijih? Ker če 

gre minister na teren, mora še svoje druge teme malo bolj pogledati, tako da je bila tema tudi 

poplavna varnost (v povezavami s katastrofalnimi poplavami leta 2007). In so potem tisto 

zgodbo o zaščiti Železnikov pred poplavami mediji prav pograbili. Dejansko ni bilo v medijih 

skoraj nič o Domelu. No, bistveno bolje je bilo, ko sva s Tadejem Slapnikom, državnim 

sekretarjem v kabinetu predsednika vlade, tja peljala ministra za gospodarstvo g. Počivavška 

(27. 1. 2015, novica v KPV). Tudi bodoči državni sekretar z ministrstva za delo je bil z nami. 

Tukaj je bil Počivavšek izjemno prijetno, pozitivno presenečen. Namreč, ko so pripravljali ta 

obisk, je ravno v tistem času izbruhnila afera z razvojnimi centri slovenskega gospodarstva. 

To je zgodba strukturnih skladov, ki so jo na ministrstvu za gospodarstvo zelo slabo peljali. Iz 

tega razpisa so podjetja dobila kar znatna sredstva, do 20 milijonov evrov, za to, da je en 

konzorcij podjetij in razvojno-raziskovalnih organizacij vzpostavil razvojni center za določeni 

program. Ampak kar precej teh prejemnikov sredstev, ki jih je ministrstvo izbralo, je delovalo 

tako, da so poskušali na različne načine zaobiti predpise in zahteve. Občasno tudi beremo o 

tem - mislim, da je bilo pred kratkim v medijih o Cimosu, ki je zelo znan kot negativen 

primer, pri čemer je sedaj tudi že prišlo do kazenskega pregona za ugotavljanje odgovornosti. 

V tem konzorciju, kjer je bilo več podjetij povezanih – so na primer star stroj prebarvali, da je 

izgledal kot nov. Eno povezano podjetje je potem Cimosovemu razvojnemu centru ta stroj 

prodalo kot nov. In to se je seveda pri kontrolah in revizijah ugotovilo.  

 

Slej ko prej pridejo slabosti tudi na dan… 

Ja, tukaj gre očitno za slabo prakso ali neko stališče, ki ni bilo tako osamljeno pri teh 

razvojnih centrih, da je treba čim več denarja porabiti, in seveda, da so zato dovoljene kršitve 

in celo goljufije. Ampak, zakaj sem začela to zgodbo? Ko je minister Počivavšek prišel v 

Domel, je tudi javno povedal za medije, da je prijetno presenečen, ker je ugotovil, da pri tem 

razvojnem centru Nela ni bilo nič takšnih resnih kršitev, goljufij ali karkoli, kar bi se lahko 

štelo za namerno nespoštovanje predpisov. No in potem sem se pogovarjala tudi z njimi. In so 

mi povedali. 'Ja, pri našem razvojnem centru smo  zelo pametno porabili ta denar. Je pa tudi v 

našem konzorciju prišlo do ideje, dajmo ta denar čim prej porabiti, ne glede na to, ali je sedaj 

to pravilno ali ne. Ampak smo mi v Domelu vztrajali, da je treba delati po pravilih, odgovorno 

in imeti iz tega tudi neke učinke.' 

 

Torej smo lahko veseli, da so še poštena podjetja v Sloveniji… 

Ja, prav gotovo. 

 

Če se vrneva nazaj na mreže, s katerimi se podjetja med seboj povezujejo, tudi drugi 

deležniki, da bi krepili področje družbene odgovornosti... V Sloveniji  je bilo leta 2011 

ustvarjeno kot neformalna mreža Partnerstvo za razvoj družbene odgovornosti, za 

pripravo nacionalne strategije na tem področju. In je to Partnerstvo potem sčasoma 

zamrlo. Zdaj se sprašujemo, zakaj se je to zgodilo, kaj bi vi rekli? 

V bistvu tega ne poznam dovolj dobro, da bi lahko rekla, kaj se je dogajalo. Sem pa že 

doživela, da je marsikaj, kar se je začelo na pozitiven način v Sloveniji, nekako potem 

zvodenelo. In prav gotovo je treba pogledati, kakšni so bili motivi tistih, ki so to začeli in 

pripravljenost za to, da nekaj vložijo v takšno partnerstvo. Po mojih izkušnjah je zelo 

pomembno, da se dejansko načrtujejo neki konkretni učinki. Da je tudi možnost 

napredovanja, to se pravi, da se na konkretnih korakih, na konkretnih primerih pokaže, kako 

je to uspešno, potrebno in podobno. Ena splošna strategija, če je to samo cilj…, mogoče je 

bila preveč abstraktna, premalo konkretna. Mogoče niso znali povezati s svojimi osebnimi 

interesi, interesi svoje organizacije, projekti in tako naprej. Kaj smo ugotovili pri teh dobrih 
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praksah, ki smo jih predstavili v knjigi o Integralni zeleni Sloveniji (Integral Green Slovenia, 

v tisku)? To je bilo tudi na lokalni ravni, Solčavsko, občina Vojnik, občina Šentrupert, in na 

regionalni ravni - Srce Slovenije… Pri teh dobrih praksah je bilo zelo pomembno, da se je 

pridobilo konkretne projekte, ki so ljudi povezovali, in ki so imeli tudi neke učinke. In zdaj je 

vprašanje, kako pokazati, kakšne učinke lahko ima družbena odgovornost. To vprašanje si jaz 

zastavljam. In pri iskanju odgovora mi je pomembno, da pogledamo tudi pri primerih, kot je 

Siemens v svetovnem merilu. Kjer so ugotovili, da jim je prav zavzemanje za družbeno 

odgovornost oz. vpeljava družbene odgovornosti v podjetje, ki so jo dejansko kot eno najbolj 

skorumpiranih podjetij na svetovni ravni morali ponovno uvesti, povrnilo tudi zaupanje, ne 

samo kupcev, pridobili so odlične strokovnjake, dobavitelje in tako naprej. Kar se je seveda 

poznalo tudi pri poslovanju. Če taki konkretni učinki niso razvidni, potem je težko 

pričakovati, da se bodo podjetja z družbeno odgovornostjo bolj intenzivno ukvarjala. Da jim 

to ne bo samo neka dobrodelna dejavnost, recimo. 

 

Če bi pogledali Slovenijo kot takšno, kakšen bi bil idealen model nekega dialoga na 

nacionalni ravni, da bi se več družbene odgovornosti zgodilo. Kaj menite, kako bi 

moralo to potekati, kdo bi moral kaj narediti v tej družbi in kako, da bi bilo več 

družbene odgovornosti podjetij, recimo? 

Če govorimo o tem, kdo bi moral kaj narediti, bi jaz postavila drugo izhodišče. Pa povabimo 

tiste, ki že delajo v tej smeri, da povedo, kaj so s tem dosegli. Meni je recimo Štefan 

Bertoncelj iz Domela (na vodilnih funkcijah do pred nekaj let) povedal 'Mi dejansko lahko 

poslujemo v globalnih dobavnih verigah samo, če se izkažemo, da smo družbeno odgovorni.'  

 

Da se vzpostavi nacionalni dialog za družbeno odgovornost, je prav gotovo potrebno 

povezano delovanje od zakonodajalcev, do sodstva in drugih akterjev. Po eni strani ja, je 

nujno, da vlada tukaj deluje. Ampak družbena odgovornost je tudi stvar prakse. To, kar ves 

čas poudarjam. Doživela sem prof. Muleja, krasno predstavi DO kot koncept, potem mi je pa 

manjkalo več teh praktičnih rešitev, kako lahko tudi v slovenskih razmerah - to je včasih zelo 

težko - z družbeno odgovornostjo dosežeš, da podjetje boljše posluje in da ima celo tvoje 

okolje nekaj od tega. Tako kot je primer Domela, je tudi primer Steklarne Hrastnik in še 

številnih drugih. Ni nujno, da je samo notranje lastništvo, lahko so tudi drugi modeli 

lastništva in upravljanja, konvencionalno lastništvo podjetij. Ampak prenova družbe v smeri 

družbene odgovornosti, družbe in gospodarstva,… je prav gotovo nacionalna zadeva. Lahko 

se poskuša tudi v občinah, na regionalni ravni. Nekateri imajo več podpore za to, drugi manj. 

V Savinjski regiji imajo na primer že deklaracijo o trajnostnem razvoju. Pomembno je, da ne 

bi samo govorili o družbeni odgovornosti, ampak tudi pokazali, kako lahko povežemo to 

gibanje, prizadevanje za družbeno odgovornost z drugimi ključnimi nacionalnimi projekti, 

recimo temu programi za soočanje z globalnimi izzivi. Kot je strategija za trajnostni razvoj. In 

da bi pokazali, kako je dejansko trajnostni razvoj družbeno odgovoren, vse do konkretne 

ravni. 

 

Pojavljajo se trditve, da zaradi tega, ker ljudje ne razumejo koncepta družbene 

odgovornosti, ga potem tudi ne izvajajo v praksi. Kako bi potem to oviro lahko 

premagali? 

Prav gotovo z izobraževanjem in z dobrimi praksami. Če ostanemo na načelni ravni, je to bolj 

za akademike. Podjetniki morajo konkretno ugotoviti, kako in kaj jim to prispeva.  

 

Koliko je pa javna uprava družbeno odgovorna? 
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Na načelni ravni imamo celo kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 

lokalnih skupnosti, kjer je omenjena družbena odgovornost. Sicer je zelo kratek. Uradniški 

svet ga je sprejel leta 2011 in je takoj v prvem členu poudarjena DO. 

 

Javna uprava se izobražuje v upravni akademiji ali nekaj podobnega? 

Ja, v Upravni akademiji v okviru MJU. 

 

Ali obstaja kakšna možnost, da bi se program družbene odgovornosti umestil tudi v 

takšno akademijo? 

Prav gotovo, ampak potem morate doseči, da bo to nekdo financiral, pa da se potem tudi dobi 

slušatelje. Zato je toliko pomembno, da se to s trajnostnim razvojem ali pa s kakšno drugo 

razvojno usmeritvijo poveže… S čisto praktičnimi primeri in s praktičnimi rešitvami, da se to 

pokaže. In da se res pridobi tiste primere, ki dejansko zdržijo vsak test. Ker meni se je 

zgodilo, ko smo iskali primere za Integralno zeleno Sloveniji, da smo med prvimi dobili 

predlog za Gorenje, recimo. Ampak so iz lokalnega okolja rekli 'ne ne, to pa ni tako idealno, 

imajo delavci zelo nizke plače in pa tudi gospodarsko niso tako zelo močni, tako da to ne bi 

mogel biti tisti primer, ki bi bil vodilen za Slovenijo'. Tako, da je res treba dobro pretehtati, 

kaj, na kakšen način izbrati, da se lahko drugi od njih učijo in da so res v svojem bistvu 

družbeno odgovorni. Na okoljskem področju imamo na primer 'green washing', zeleno 

zavajanje, kjer so podjetja, ki se v osnovi ukvarjajo z okolju zelo škodljivimi dejavnostmi, 

proizvodnjami. Recimo avtomobili, avtomobilska industrija je še vedno zelo okolju škodljiva. 

In potem se gredo neke natečaje, neke akcije, kako so zeleni in tako naprej, pa financirajo 

kakšno nevladno organizacijo…Vse z namenom, da prikrijejo škodljivost svoje osnovne 

dejavnosti in proizvodov ter da spremenijo svojo imidž, zunanjost in podobno. Kolikor vem, 

se to tudi dogaja z družbeno odgovornostjo. Tako, da je treba biti zelo previden pri izboru 

primerov, ki jih recimo vključimo v tak program za državne uradnike. V državni upravi pa se 

lahko tudi zelo hitro povpraša, da se ugotovi, kaj je z nekim primerom, podjetjem v resnici. 

 

 

Kako se pa lotiti vladnih dokumentov na tem področju? 

Kar se tiče uvajanja preko vladnih dokumentov ali pa ministrskih dokumentov… imamo 

Slovensko industrijsko politiko, ki je bila sprejeta februarja 2013. Vlada jo je sprejela na 

predlog Ministrstva za gospodarstvo. In jaz sem bila prav vesela, ko sem ugotovila, da je bilo 

eno od poglavij namenjeno družbeni odgovornosti. Seveda potem, ko se je vlada menjavala, 

je sedaj vprašanje, ali je to še toliko upoštevano. Ampak takrat je bila pripravljenost na 

ministrstvu za izvajanje določenih ukrepov v tej smeri, ki so bili tudi jasno zapisani. Moram 

pa reči, da se v državni upravi nekateri uradniki, strokovnjaki trudimo v določeni smeri, kot je 

DO ali TR, potem pa zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov naletiš na kritiko od različnih 

deležnikov. Spominjam se, da sem omenila vključitev DO v SIP kot pohvalno na IRDO 

konferenci leta 2013. In je bila tam kolegica Štoka Debevec iz ministrstva za delo zelo 

kritična, da v SIP pa ni nek najnovejši dokument citiran, pri tistem poglavju o družbeni 

odgovornosti. Ampak, če gledamo s tega vidika, da je prišlo to poglavje v vladni dokument, je 

bil že s tem narejen velik napredek. In mislim, da v tistem, kar je bilo napisano, ni bilo nič 

škodljivega. Tako, da je potrebno spremljati take procese in nekako dati tudi priznanje za 

napredke, če imamo na strani vlade nek trud in neke poskuse uveljaviti DO. Mislim, da je to 

zelo pomembno, da se tudi drugi deležniki zavedajo tega.  

 

Kdo pa bi bil na vladni ravni tisti, ki bi bil pristojen za takšno področje po vašem 

mnenju v najbolj? 
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Če mislite za državne uradnike je to MJU. On ima tudi uradniški svet, ki je sprejel kodeks 

etike in tako naprej. Če govorimo o gospodarstvu, imamo ministrstvo, ki je za ta sektor 

pristojno. MJU pa je tudi za javno upravo. Potem za vzgojo in izobraževanje, da se to uvede v 

redni vzgojno-izobraževalni proces, je prav gotovo ministrstvo za izobraževanje. In tako 

vsako ministrstvo na svojem področju. Saj imamo tudi kodekse etike v sodstvu, mislim, da v 

policiji in na drugih področjih. Prav gotovo pa je možno doseči nek širši napredek na ravni 

celotne družbe, če imamo to podporo, kot sem rekla s strani predsednika vlade, v kabinetu 

premierja… 

 

Kako pa pridobiti to podporo? 

Mislim, da je zelo pomembno, da se konkretno pokaže, kaj to pomeni za položaj Slovenije v 

evropskem in svetovnem merilu, pa tudi, da ima lahko to pozitivne posledice na samo 

gospodarstvo, da ima tudi neke ekonomske učinke. Ne samo recimo za načelni ugled. To sem 

izpostavila tudi na primeru Siemensa, pri primeru Domela, obstaja jih še veliko. Vi jih bolj 

poznate, tiste, ki ste jih zbrali na IRDO konferencah …. Po drugi strani je pomembno tudi 

prepričati ekonomiste. Tega še nisem omenila. Mi imamo izkušnje tudi z okoljsko politiko, da 

je še vedno veliko ekonomistov, ki okolje štejejo kot nek strošek, kot coklo, oviro razvoju. Ne 

znajo pa gledati recimo tako, kot so v Domelu - pa tudi Siemens mislim, da je zelo veliko 

prodornih zelenih rešitev že razvil - da smo lahko s tem, ko rešujemo okoljske probleme, tudi 

gospodarsko uspešni. To je nov pogled na okolje in gospodarstvo, ki vodi do zelenega 

gospodarstva. Ampak tu je vedno treba tudi ekonomsko ovrednotiti. Sicer se moramo 

zavedati, da je Ministrstvo za finance kot neka »država v državi«. Oni so najmočnejše 

ministrstvo. Druga ministrstva se lahko trudijo, če MF pravi 'nimamo za to denarja, si ne 

moremo privoščiti'… ne boš kaj dosti dosegel. Na UMAR-ju imajo tudi velik vpliv na 

politiko države. Če bi ti ključni ekonomski centri pokazali, da je DO po eni strani lahko neka 

zelo perspektivna pot v gospodarstvu, po drugi strani pa, da ima to zelo pozitivne učinke na 

družbo, na državni proračun, potem bi veliko hitreje lahko prišlo do uveljavitve strategije za 

družbeno odgovornost. In taki ekonomski izračuni bi, skupaj s konkretnimi praksami lahko 

prepričali tudi širši krog prebivalcev v Sloveniji. Ker očitno se je takoj po osamosvojitvi in 

spremembi družbeno-ekonomskega sistema uveljavilo prepričanje, da je kapitalističen model 

gospodarstva popolnoma brez vrednot in nekako je to vodilo v neko podivjano obliko 

kapitalizma, bi lahko rekli. In zdaj imamo problem, kako vrednote pripeljati nazaj, ta pogled, 

ki je uveljavljen pri svetovno uglednih podjetjih, globalnih zmagovalcih in tako naprej. Saj 

niso vse multinacionalke tiste, ki samo uničujejo okolje. In družbena odgovornost je, podobno 

kot trajnostni razvoj in zelene rešitve, tudi zelo perspektivna z vidika marketinških učinkov. 

Po eni strani to pokazati, po drugi strani pa tudi, kaj podjetje, ki je družbeno odgovorno in 

tudi ohranja delovna mesta v lokalni skupnosti, pomeni tudi za državni proračun. Če bi Domel 

recimo pred leti kupilo tisto ameriško podjetje, ki je imelo v načrtu sovražni prevzem, bi prav 

gotovo Domel zaprli, saj so se hoteli samo polastiti evropskega trga in blagovnih znamk. 

Potem bi delovna mesta ukinili, ker so imeli sami dovolj proizvodnih kapacitet. In dejansko 

so tako naredili s tremi drugimi podjetji, ki so jih uspeli kupiti v Evropi. Kaj to pomeni za 

državni proračun? Če moraš kot država toliko in toliko brezposelnih delavcev vzdrževati, če 

nimaš toliko in toliko prihodkov od podjetja, kot jih ima slovenski proračun sedaj - vse to bi 

bilo potrebno ovrednotiti. Tudi v smislu merjenja širših družbenih učinkov, kot ste pri vas na 

inštitutu IRDO izdelali študijo o merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij. Citirala sem 

vas v knjigi o Integralni zeleni Sloveniji, saj tak pristop štejem za zelo pomemben. 

 

Kaj pa nevidne mreže, npr. v gospodarstvu ali pa še kje, mogoče v politiki. Koliko pa te 

vplivajo na razvoj ali pa zaviranje razvoja, npr. v tem primeru družbene odgovornosti. 

Ali jim je v interesu, da se to področje ne razvija? 
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Prav gotovo tisti, ki imajo sedaj profit od sedanje situacije, nimajo interesa, da se kaj 

spremeni. Jaz osebno se ne ukvarjam s takimi raziskavami načelno, kar se tiče družbene 

odgovornosti. Lahko pa recimo opozorim na primer TEŠ-a 6, kako so pravzaprav bili s 

svojimi sredstvi zelo močni, kako so uspeli tudi preko delovanja na različnih javnih dogodkih, 

preko tega, da so medije, novinarje, urednike plačevali za razne analize in tako naprej. O tem, 

da so dajali podporo tudi nevladnim organizacijam, ki so jih potem zagovarjali. Seveda, jasno, 

da je bil potem tu lobističen interes zadaj, za katerega sedaj cela Slovenija plačuje. Pa še 

precej dela imajo kriminalisti in sodstvo.  

 

Ali bi bilo potem smiselno najti 'zdrave', poštene torej,  lobiste, ki bi govorili v prid 

družbeni odgovornosti in osveščali podjetnike in tudi druge, na to temo, politike ? 

Ja, prav gotovo, če bi bili tako opremljeni s tem, kot sva se prej pogovarjali, da lahko 

pokažejo na konkretne koristi. Tako, da obvladajo tudi neko ekonomsko argumentacijo, ne 

samo načelno. Po mojem bi bilo zelo koristno in perspektivno, da se najde in tudi na nek 

način financira to promocijo. Saj preko našega ministrstva financiramo projekte 

komuniciranja, ozaveščanja o okoljskih vprašanjih, o podnebnih spremembah, konkretno tudi, 

če sva toliko govorili o dobrih praksah, tudi Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, ki jih izvaja 

Umanotera, in celo vrsto takšnih dobrih praks. In če imamo tak nabor dobrih družbeno 

odgovornih praks, imamo tudi neko orodje, s katerim se lahko promovira družbena 

odgovornost.  

 

Kakšne pa so vaše izkušnje glede EU skladov? 

Glede mojih izkušenj z EU strukturnimi skladi…. Po eni strani je tukaj ogromno birokracije. 

Po drugi strani se pa pokaže, da so te rešitve, pravila, ki se uveljavljajo preko strukturnih 

skladov, rezultat poskusov varanja ali pa tudi odkritih goljufij v preteklosti. Tako kot npr. 

tista, ki sem vam jo omenila s Cimosom in s temi razvojnimi centri. In v bistvu je bila to neka 

šola za vse tiste, ki smo sodelovali, kaj pomeni transparentno in odgovorno porabljanje 

evropskih sredstev, kjer dejansko odgovarjaš za vsak evro, kako si ga porabil. Tega prej v 

Sloveniji ni bilo. In v tem smislu imamo pozitivne prakse, ki so se uveljavile znotraj EU.  

Seveda pa, če bi obveljale vrednote družbene odgovornosti, bi marsikaj birokracije odpadlo. 

Govorim tudi na podlagi svoje izkušnje iz obiska v raziskovalnih ustanovah na Finskem, kjer 

so povedali, da zelo neradi uporabljajo sredstva iz EU strukturnih skladov. Dejali so 'to je 

toliko birokracije, mi tega ne rabimo', ker oni imajo tam vrednote in odgovornost zelo visoko 

razvite. 
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PRILOGA B8: ZAPIS INTERVJUJA G 

 

Intervjuvanec G. 2016.  T. F., podjetnica, direktorica Demt d. o. o., inovativno vodenje 

in prej Trimo Trebnje d.d.. Maribor, 22.4.2016 

 

 

Kako razumete družbeno odgovornost podjetja? 

Osebno mislim, da je vsako podjetje, ki deluje v nekem okolju, odgovorno, ne samo za svoje 

poslovanje, ampak za širše okolje. Odgovornost razumem ne samo kot donacije ali pa 

sponzorstva, ampak mnogo širše. Mi smo recimo takrat, ko sem bila v Trimo, razumeli našo 

vlogo tudi kot družbeno aktivno vlogo. V tem smislu, da smo izobraževali mlade talente, jim 

pomagali, da so razvili vse svoje potenciale na različnih področjih. Tako smo na  športnem 

področju med drugimi podpirali rokomet. Rokometašem smo omogočali finančna sredstva, 

bili smo zanje tudi zgled tako da smo   prenašali tudi vrednote, ki smo jih zastopali in živeli v 

podjetju. Povabili smo jih v samo podjetje, da so videli, kako delamo, kako služimo denar, ki 

ga potem tudi dajemo za njihov razvoj. In mislim, da jim je to zelo pomagalo, da so postali ti 

mladi ljudje mnogo bolj odgovorni in uspešni kot so bili prej. V praksi so spoznali kaj vse je 

potrebno da zaslužimo denar. Kako moramo. Videli so kako kreiramo  idejo, jo razvijemo, 

proizvedemo in potem šele prodamo  in dobimo plačano. Včasih smo jih povabili celo na 

kakšne naše strateške konference, kar se je zelo poznalo pri tem, da so naredili premik v ne le 

v glavah teh mladih ljudi ampak v širšem lokalnem okolju. Dobivali so širšo sliko sveta okoli 

sebe in delovanja v globalnem svetu in so tudi sami postali mnogo bolj odgovorni kot igralci 

rokometa in pa tudi kot mladi ljudje, ki se še šolajo na različnih šolah, od srednjih šol do 

fakultet. Vloga podjetij, ki delujejo na mednarodnih trgih in prenašajo dobre prakse iz širšega  

prostora pri tem res zelo pomembna v širšem smislu saj z aktivno vlogo pomembno prispeva 

k razvoju celotnega kraja in tudi širše. Maji Vtič, danes najboljši slovenski smučarski skakalki 

smo na začetku kariere dali štipendijo, da je lahko kar najbolje razvijala svoje talente. Sedaj je 

dosegla že veliko zmag in v skupnem seštevku postala tretja na svetu v svoji disciplini. 

Podpirali smo tudi glasbenike iz Glasbene šole Trebnje pa tudi kakšne mlade ambiciozne 

glasbenike, med njimi tudi Manco Izmajlovo in Benjamina Izmajlova ko sta študirala v 

Londonu in Moskvi . Organizirali smo številne aktivnost v katere  smo vključevali otroke iz 

osnovne šole, pa lokalno skupnost v Trebnjem in širše. Imeli smo vsakoletne dneve okolja,  

kamor smo povabili sosede, krajene in tudi širše na dan odprtih vrat ali pa smo organizirali 

čistilno akcijo, da smo očistili obrežje Temenice ali kakšno drugo lokacijo in s tem prispevali 

k čistejšemu okolju in tudi dajali zgled kakšen naj bo odnos do narave. Z mladimi smo 

organizirali razne delavnice, podjetniške ali kreativne. Na ta način so pridobivali izkušnje, ki 

so zelo pomembne pri njihovem razvoju in da to neposredno vidijo, občutijo in doživijo. 

Strateška usmeritev podjetja je bila, da  smo skrbeli za to, ,da so vsi naši proizvodi vsebovali  

okolju prijazne materiale. Mi smo bili vedno med prvimi v branži ,ki smo razvijali nove 

rešitve na svojem področju. Tako smo bili prvi na tržišču z ognje odpornimi paneli kjer smo 

sami razvili in patentirali produkt. Razvijali smo tudi lastne  tehnologije, ki so bile prijazne do 

zaposlenih, da niso imeli več težkega dela, da so bili samo še kontrolorji v procesu, vse ostalo 

pa so večinoma delali stroji ali pa roboti. To je bil velik dosežek, da smo ustvarili prijazna 

delovna mesta. Stalno smo iskali ravnovesje med učinkovitostjo, dobrimi  poslovnimi 

rezultati, torej dobičkom in zadovoljstvom zaposleni.  Teh časih ko je marsikje postal denar 

več vreden od človeka se mi zdi to izjemen uspeh za ljudi. Denar je bil prvotno namenjen kot 

merilo vrednosti in menjalno sredstvo, danes je pa, se mi zdi, vse kaj drugega kot samo to. 

Osebno še vedno mislim, da ne glede na vse premike in dogajanja, ki se dogajajo v okolju in 

pa v svetu, da je pomembno, da ima človek ključno vlogo, da se razvija, da raste, da opravi 

svoje poslanstvo, ki ga ima na svetu, v podjetju in tudi v širšem okolju. In tu se mi zdi, da 
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tisti, ki imamo talente, ki smo jih prinesli na svet in ki smo imeli možnosti, da jih razvijamo, 

da je to naša naloga, da jih pomagamo razvijati tudi mlajšim generacijam iz našega okolja ali 

širše i tudi  pa starejšim, če rabijo pomoč. V tem smislu tudi sama delujem. V zadnjem 

obdobju opažam, da mnogo več ljudi kot včasih potrebuje finančno in materialno pomoč, ker 

nimajo dovolj za hrano in za vse nujne stvari, da bi normalno preživeli. Tudi veliko 

izobraženih ljudi. Sprašujem se kaj je narobe, da sposobni ljudje nimajo možnosti, da bi 

zaslužili za spodobno življenje. Kaj se je zgodilo s to skupnostjo ,da ne omogoči tem, posebej 

mladim ljudem, da bi lahko normalno zaslužili, da jim ne bi bilo treba iskati raznorazne 

pomoči, ampak, da bi razvijali svoje potenciale in  tudi prinašali nazaj širši družbi. Ta ista 

družba je ljudem plačala  šolanje, včasih do doktorata, sedaj  pa ti ljudje nimajo službe, 

nimajo dostojanstva, ni spoštovanja. In tu se mi zdi, da bi morali stopiti skupaj in poiskati 

načine za vključitev teh mladih ljudi v aktivno družbeno delovanje. 

 

Zakaj pa mislite, da je Slovenija v takšnem stanju kot je. Da mladi ne morejo dobiti 

službe, da je recimo v tem delu družbene odgovornosti slovenska družba zatajila? 

Eden od ključnih elementov, da so se določene stvari obrnile v drugo smer, je, da Slovenci 

premalo spoštujemo sami sebe. In če ti ne spoštuješ samega sebe, svoje strokovnjake na 

kateremkoli področju, da so vsi tujci v vsakem primeru več vredni od domačih strokovnjakov, 

pa naj bo to na področju zdravstva, prava, ekonomije, menedžmenta, izobraževanja, potem je 

težko pričakovati, da te bo kdo bolj spoštoval kot ti samega sebe. In to se potem odraža v 

celotni družbi in prihaja do neke vrste razgradnje nekega sistema, ki je bil že dobro zgrajen in 

se je kazal v pravi smeri in je dajal ljudem dostojanstvo, prinašal dostojno življenje in tudi 

možnost razvoja potencialov. Mislim, da imamo Slovenci res izjemne potenciale na raznih 

področjih. In da bi morali eden drugega bistveno bolj podpirati, si pomagati, privoščiti in se 

veseliti uspehov vsakega človeka. Tako  bi lahko, na kateremkoli področju, tekmovali s 

firmami, s športniki, ali gledališčniki in tudi na drugih področjih z tistimi najboljšimi.  

 

Se pravi začeti je treba pri sebi, pri svojih vrednotah in potem to širiti kamorkoli, kjer 

se združujemo? 

Ja, sami sebe moramo najprej spoštovati in se umestiti na tem planetu in se tudi razvijati. S 

tem ne mislim, da smo lahko samovšečni, govorim o samospoštovanju, kar je bistvena razlika. 

In pa sodelovanje je tudi tisto, ki je zelo pomembno v družbi, da podpiramo eden drugega, da 

si pomagamo. Recimo poznam primere, iz Španije, ko so imeli najhujšo krizo. Pri njih so 

družine in prijatelji pomagali eden drugemu, ko so ljudje izgubljali službe. Pri njih so vsi 

skupaj stopili in so si pomagali v tisti situaciji. In ko je drugi izgubil službo, so spet skupaj 

stopili in so njemu pomagali. Pri nas ostajamo bolj vsak zase, vsak svoje probleme rešuje. In 

mislim, da je tudi zaradi tega v družbi  bistveno več problemov z depresijami, z zapiranjem 

vase, z reševanjem problemov vsak pri sebi, kar vodi v zelo nevarno apatično stanje. Tu zelo 

pogrešam skupno sodelovanje, da skupaj stopimo in da, če je treba, pomagamo. Mnogi si celo 

zatiskajo oči pred temi novimi pojavi. Na koncu pa vsi izgubljamo. Celotna družba. 

 

Ampak vseeno se nekatera slovenska podjetja, vključno s tem, ki ste ga tudi sama vodili, 

odločajo za družbeno odgovornost in že delujejo na tem področju. Pa zdaj tudi svetujete 

številnim podjetjem. Kaj ugotavljate, kakšen odnos imajo slovenski menedžerji do tega 

na splošno in katera so tista podjetja, ki pa se odločajo za družbeno odgovornost? Kaj 

morajo imeti, da pridejo do tega? 

Veliko podjetij se odloča za družbeno odgovornost tudi čisto iz komercialnih razlogov, to je 

dejstvo. Precej velikih slovenskih  podjetij pa je vsaj do neke mere družbeno odgovornih in 

mislim, da je to tudi prav, posebej, če so uspešna. V teh podjetjih je tudi skoncentriranega 



207 
 

veliko znanja, talentov, veliko razvojnega in ostalega potenciala in lahko to delijo potem tudi 

z ostalimi.  

Več družbeno odgovornega delovanja bi bilo smiselno spodbuditi pri srednje velikih uspešnih 

podjetjih, kjer pa pogosto srečujem le delovanje za potrebe podjetja ne pa širše. Seveda so 

tudi tu nekatere svetle izjeme. 

 

Ali je odvisno od managerja, da se uresničuje potem družbena odgovornost v podjetju, 

ali tudi od zaposlenih? 

Mislim, da je posebej v malih in srednje velikih podjetjih to zelo odvisno od lastnika. V večjih 

podjetjih pa je predsednik uprave ali direktor ključni promotor tovrstnih aktivnosti. 

 

Kako pa se recimo pojavljajo večdeležniške mreže v Sloveniji in pa tudi v svetu, ki se 

ukvarjajo s tem področjem? Kaj menite o teh mrežah? 

Zdaj v zadnjem času je na tem področju veliko debate na temo krožnega gospodarstva, ki se 

relativno kar intenzivno razvija, ki se povezuje tudi z evropsko mrežo krožnega gospodarstva, 

saj so tudi usmeritve Evropske komisije v tej smeri. Mislim, da je dobro, da je podpora temu 

pristopu in  da se razmišlja in išče rešitve za manjšo porabo energije, za cirkularno 

gospodarstvo, da se  surovine ne mečejo stran, ampak, da se uporabljajo v novi predelavi. In 

da se išče nove načine samooskrbe. Tako se odpirajo tudi nova delovna mesta. Tudi socialna 

podjetja se na ta način ustanavljajo in razvijajo. Poznam kar nekaj primerov, ko se v okviru 

konkretnih projektov ta proces lepo razvija in nastaja veliko nastavkov za nova socialna 

podjetja. V nekaterih naprednih okoljih želijo vključili mlade, tudi že v fazi študija ali pa 

diplomante takoj po zaključku študija v različne  dejavnosti, ki so povezane z razvojem 

podeželja, razvojem kmetijstva, prehrane, razvojem turizma . Turisti danes iščejo posebna 

doživetja v svojem prostem času in zato je priložnost za  nove oblike turistične ponudbe, ki bi 

ponudila tisto, kar ljudje iščemo. Iščemo doživljaje, ne iščemo samo prenočišče, dobro hrano 

in lepo naravo. Hočemo več. Zabavo, razne aktivnosti, ki ljudi povezujejo in osrečujejo. 

V zadnjem obdobju se formirajo tudi nove platforme, učeče platforme, ki so direktno na 

določenih lokacijah, kjer otroke iz šol pripeljejo v naravo in se tam učijo konkretnih stvari. To 

je tudi čisto nova dimenzija, ki se sedaj odpira. Tu se tako formirajo nove mreže med mikro, 

malimi, srednjimi podjetji ,ki se ukvarjajo z različnimi eko zgodbami od prehrane, turizma, 

rabe energije in krožnega gospodarstva. Razvijajo se tudi določene podjetniške kompetence s 

pomočjo izkušenih mentorjev, da bodo sposobni stopiti združeni v tej mreži na globalni trg.  

 

Te mreže niso nujno formalne, lahko so tudi neformalne z nekim namenom? 

Seveda, veliko je neformalnih mrež, kot projektne skupine in se za določene konkretne naloge 

povežejo skupaj. Recimo, zelo so že tudi uveljavljeni 'co-workingi' ki so dobra oblika 

takšnega sodelovanja, kar mislim, da je zelo dobro, ker si  tako znižajo stroške delovanja in 

hkrati še učijo in 'brainstormajo' ter iščejo najboljše rešitve na osnovi posameznih praks. In 

kar je sploh pomembno, kadar so v začetni fazi, je še to, da dodajajo en drugemu energijo in si 

izmenjujejo izkušnje. 

 

Kaj pa vlada, kaj lahko vlada naredi v tem duhu, da bi bilo več družbene odgovornosti 

in pa podpore takšnim aktivnostim v Sloveniji? 

Na prvem mestu bi predstavniki države morali dajati dober zgled za sodelovalno delovanje, 

imeti bi morali posluh in znanje za nove pristope in najboljše prakse tudi promovirati in 

podpirati. 

 

Na kakšen način? Da tudi sama uvede to v svoje poslovanje? 
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Lahko bi uvedla posebne programe za spodbujanje tovrstne dejavnosti, namenila določena, 

skupaj z evropskimi sredstvi za razvoj družbeno odgovornega delovanja in povezovanja v 

korist celotne države. Ne gre za neka zelo velika sredstva. Vlada bi morala  podpirati te 

aktivnosti in s projekti omogočiti razvoj novih oblik za aktivno delovanje državljanov. 

 

Kdo pa bi bil za to pristojen, znotraj javne uprave oz. vlade? 

Lahko bi bilo to ministrstvo za razvoj, ali pa Spirit Slovenija ali Ministrstvo za gospodarstvo. 

Ali pa bi bilo celo še boljše, da bi bilo vključenih več ministrstev, vključno z Ministrstvom za 

delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvom za šolstvo. V Sloveniji je neaktivnih 

ogromno ljudi, ki imajo izredno veliko izkušenj, tudi široke mreže po svetu, pa so čisto 

neizkoriščeni čeprav imajo še interes ustvarjati. V naši kulturi je zelo zasidrano mnenje da so 

ljudje po  50-tem najkasneje pa po 60-tem letu prestari, da bi še aktivo delali. Na Japonskem 

pa poznamo mnoge, ki so mentorji mlajšim kolegom in tako mladim ni treba  orati ledino, ker 

jim  mentorji pomagajo, da določene hitreje in lažje dosegajo boljše rezultate. Mentorska 

mreža je lahko tudi uspešna oblika v kontekstu družbene odgovornosti, ki bi koristila, 

mladim, starejšim in celotni družbi. Starejši so tako kot preštevilni mladi odrinjeni od 

pomembnih družbenih dogajanj. In če bi družba delovala bolj povezovalno, bi to neposredno 

prispevalo k povečanju družbene blaginje države.  

 

Torej bi bilo potrebno državo voditi kot eno veliko podjetje in hkrati ustvarjati 

ravnovesje znotraj družbe? 

Povsem kot podjetje ni mogoče, zaradi tega, ker je podjetje usmerjeno večinoma le na 

poslovni del prvenstveno. Pri državi gre za širši kontekst in več področij delovanja, vendar bi 

lahko država  dobre prakse iz vodenja podjetij uporabila tudi pri funkcioniranju države, za 

tisti segment, ki je koristen tudi pri vodenju države. 

 

Kakšne so pa ovire v Sloveniji, da se to ne more zgoditi. Recimo, kaj je največja ovira? 

Mislim, da je ena od ovir naša vztrajnost. To je relativno nov projekt, ki ni še čisto popolnoma 

utečen oz. je utečen do določene mere. In pri takšnih projektih je treba ogromno energije in pa 

vztrajnosti in to večjega števila ljudi. In tudi višji nivo zavesti in širše odgovornosti vseh. 

 

Bi še kaj dodali za konec? 

Poudariti želim pomen vloge družbeno odgovornih podjetij in udeležencev, da bi človek 

obdržal primarno mesto v sodobnem svetu. 

 

Inovativnost, kako jo vpeljati v povezavi z družbeno odgovornostjo? 

Za pritegnitev večjega  število podjetij, jih bo potrebno zainteresirali kar pomeni, da morajo  

videti  konkretne koristi. Zaradi tega je potrebno ustvariti tudi na tem področju novosti, ki 

lahko so lahko povsem nove ideje ali pa vključiti dobre prakse iz tujine. Mi smo recimo 

vključevali v naš projekt družbene odgovornosti tudi  raziskovalne nagrade, kjer smo povabili 

študente fakultet iz Slovenije in več drugih držav, da sodelujejo na vsakoletnem tematskem 

natečaju. Za študente arhitekture pa smo imeli še poseben projekt - Urban crash, kjer smo 

povabili študente arhitekture iz celega sveta in smo imeli izjemen odziv. Dobitniki nagrad so 

se povezali v novo mrežo, si izmenjevali  ideje, izkušnje in dobre prakse. Mi smo tako 

dobivali redno najnovejše zanje. Ta koncept 'open-source' je bil res fenomenalen in vsako leto 

je prihajalo na naše natečaje večje število ljudi iz različnih kontinentov. Svet je povezan z 

internetom in ravno tako se ljudje radi povezujejo in se počutijo  pomembne, uspešne. Radi 

sodelujejo pri razvoju podjetja kraja, države, planeta. 

 

Kakšna bi bila idealna Slovenija čez deset let? 
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Povezana. Povezana, s skupnim ciljem in da bi iskali rešitve za dobrobit vseh državljanov, ki 

bi bili aktivni državljani v vseh pomenih. 

 

Se pravi, da bi morali nekako uskladiti interese v skupno smer , vsaj kar se tičejo družbe 

kot takšne, da bi potem lahko izvajali tudi uravnoteženo politiko na tem področju? 

Ja, mogoče je to zelo idealistično, da bi vsak državljan Slovenije imel v tej družbi svojo 

vlogo, da bi delal na področju, kjer ga zanima, kjer najbolj lahko razvija svoje talente in kjer 

tudi lahko največ prispeva družbi. In kjer se ljudje podpirajo in gradijo, ne razgrajujejo in 

rušijo. In da imajo vsak svojo vlogo. Idealna Slovenija bi bila dežela srečnih, aktivnih 

prebivalcev. 

 

To lahko dosežemo najbrž tudi s spremembo izobraževalnega sistema, ki bi vključeval 

tudi predmete, povezane z družbeno odgovornostjo? 

Ja, tudi ozaveščanje o družbeni odgovornosti na kateremkoli področju. V določenem smislu 

so že v vrtcih začeli ozaveščati male otroke glede odpadkov, kako se odlaga odpadke, da se ne 

uporablja plastičnih vreč, da se uporablja papirnate vrečke, da kako se odlagajo odpadki na 

prava mesta, da se ne dela veliko teh odpadkov, da skrbijo, kako se toči voda, ko si umivajo 

zobe, da vodo zapreš, in da jo ne pustiš teči ves čas. Prav tako se učijo sodelovanja in 

odgovornosti.  

 In tako bi morali sistematično nadaljevati potem tudi čez vsa obdobja šolanja in življenja. 
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PRILOGA B9: ZAPIS INTERVJUJA H 

 

Intervjuvanec H. 2016. dr. M. R., višja svetovalka, Mestna občina Maribor, Urad za 

kulturo in mladino. Maribor, 25.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost? 

Kot nekaj nujno potrebnega trenutno v našem okolju. Sploh pri delu v lokalni skupnosti. 

Družbena odgovornost v kontekstu vključevanja vseh deležnikov in omogočanja vsakemu od 

njih izražanje sebe za doseganje skupnih družbenih ciljev. 

 

Ali poznate kakšne mreže, ki delujejo na področju družbene odgovornosti ali pa na 

področju mladine v lokalnem okolju ali širše? 

Kot mrežo najbolj poznam mariborski Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Drugače pa 

na področju mladine že na splošno spodbujamo mreženje skozi razpise, kjer pač pričakujemo 

sodelovanje različnih organizacij za sledenje ciljem, zapisanih v strateških dokumentih na 

področju mladine. 

 

Kako pa vi kot lokalna skupnost podpirate delovanje takšnih mrež? 

S sofinanciranjem preko javnih razpisov v glavnem. Potem s pridobivanjem tudi evropskih 

projektov, v glavnem to. 

 

Kako pa delujejo te mreže v lokalnem okolju, kakšne so vaše izkušnje na področju 

mladine, recimo, ker je to vaše področje dela? 

Za moje pojme je še vedno preveč individualnega pristopa, da se ljudje povezujejo z 

namenom reševanja posamične naloge. Drugače pa … kako bi to lahko rekla…, da dejansko 

tisti pravi uspešni pristop se pa potem takoj vidi, ko je posredi dolgoročnejša vizija in pa 

upoštevanje širšega socialnega konteksta. 

 

Kako pa se formirajo takšne mreže, recimo na mladinskem področju? 

Kako se formirajo? V bistvu tako, kot sem rekla, preko že razpisnih pogojev. Potem pa 

predvsem na podlagi nekih osebnih prepoznanj. Ene boljše funkcionirajo…  Na podlagi 

podobnih izkušenj in na podlagi podobnih želenj. 

 

Kdo pa so člani takšnih mrež? 

V Mariboru na primer nevladne organizacije, od Infopeke, Zavoda PIP, Centra za pomoč 

mladim… v glavnem so nevladne organizacije. V primeru, kadar je pa to lokalna skupnost, pa 

stopimo tudi v področje vladnih organizacij, to so pa potem univerza, zavod za zaposlovanje 

in različni inštituti. 

 

Namen, zaradi katerega se združujejo so lahko torej prijave na razpise, ali pa tudi 

kakšna druga poslanstva? 

Ja, zdaj recimo… reševanje problematike… Kadar je tu vprašanje skupne problematike, je 

zelo dobrodošlo ustvarjanje teh celic. Nam je to prvič uspelo ravno preko Urbactovega…, ko 

smo preko evropskega razpisa formirali lokalno podporno skupino. V bistvu bi se na tak način 

moralo povezovati v vseh primerih odprtih vprašanj. Povezovati pač vse deležnike v mestu, ki 

se s to temo ukvarjajo. In potem pač dobiti različno perspektivo. 

 

Kdo pa naj bi bil koordinator takšnih mrež? 
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Odvisno, kdo se s problematiko ukvarja. Pri nas gre gotovo za reševanje lokalnih problemov, 

to se pravi v tem primeru, ko rešujemo lokalne probleme, absolutno lokalna skupnost. Morda 

pa pogrešamo to, da v glavnem mi to nalogo že delamo, medtem ko zelo malokdaj dobimo pa 

poziv od drugih vladnih ali tudi nevladnih za sodelovanje pri reševanju problematike. 

 

Kako dolgo pa takšne mreže po nastanku delujejo, kakšne so vaše izkušnje? 

Organizirano delujejo, dokler je skupni interes. Dokler je nekaj, kar je potrebno rešiti. Potem 

pa se tu ustvari še dialog ena na ena znotraj teh mrež. Načeloma, dokler so ljudje v istih 

institucijah, sodelovanje ostaja. Pač, se intenzivira, potem se malo manj intenzivira, potem se 

posamezniki povežejo… v glavnem to je to. 

 

In rezultat delovanja teh mrež je…? 

Absolutno boljši kot individualno reševanje problematike. 

 

Rezultat je potem uresničitev neke rešitve za nek problema ali…? 

Ja, recimo v našem primeru, če govorimo o mreži kot komisija za mladinska vprašanja, je bil 

rezultat absolutno boljši, kot pa, če bi se vsak posamezno s tem ukvarjal. Tako da je absolutno 

uresničitev…, potem pač malo energija poide, energija se najde… jasen cilj mora biti. 

 

In akcija potem tudi verjetno? 

Ja. 

 

Zakaj pa nekatere mreže recimo odmrejo? 

Zakaj pa nekatere mreže odmrejo… Morebiti zato, ker je akcija zaključena, morebiti zato, ker 

ni skupnega interesa, morebiti zato, ker ni konkretne koordinacije in ustrezne koordinacije.  

 

Ali se zgodi tudi, da se kakšna rešitev potem institucionalizira iz takšne mreže, npr. v 

program, v projekt…? 

Ja, v našem primeru absolutno. V našem primeru je ta mreža iz Urbacta šla v lokalni program 

mladih. Tako da, to mora biti cilj. Implementacija rezultatov v nadaljnje strategije. 

 

Ta lokalni program mladih je potem potrdila mestna občina…? 

Občinski svet. Občinski svet in je sedaj to pač potrjen program do leta 2021, nastal je pa kot 

rezultat mreže, ki se ukvarja z zaposlovanjem mladih v lokalni skupnosti. 

 

In ta mreža je sedaj zamrla, ker je bil cilj dosežen? 

V bistvu, cilj je bil dosežen, mreža pa bo zaživela zdaj spet, ko smo dobili še sredstva za to. 

Sedaj čakamo tudi kadrovsko okrepitev…. Recimo, zakaj je zamrla mreža v enem trenutku? 

Ravno zaradi kadrovske podhranjenosti. Ampak to imamo namen oživiti. 

 

Se pravi, mreže je mogoče ponovno oživiti z nekim novim namenom? 

Ja, ja… ne, v bistvu namen bo isti. Samo začeti je potrebno spet delati na mreži. 

 

Kako pa je to na nacionalni ravni? Verjetno podobno? 

Imamo različne komisije, ki pač delujejo same po sebi oz. pač kot zapisano v različnih 

zakonih in odlokih. Drugače pa bi jaz rekla, da je podobno, ampak veliko premalo je tega. 

 

Kako pa se recimo mladi organizirajo dandanes v družbi, kakšne so vaše izkušnje, se 

radi združujejo v mrežah ali raje 'solirajo'? 
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Za moje pojme je preveč individualizma še povsod. Ampak, sedaj… jaz imam pač vpogled v 

lokalni svet mladinskih skupnosti, kjer se že po svoji osnovi zorganizirajo. Ampak ločimo 

organizirano, pa neorganizirano mladino. Organizirana mladina itak pride do teh nevladnih 

organizacij v lokalni skupnosti in se potem tam mrežijo, ne. Medtem ko vse prevelik je delež 

te neorganizirane mladine za moje pojme, ki je pač preveč obremenjena z učnim procesom in 

vse premalo vpeta v podobne mreže.  

 

Kako pa se financirajo recimo mladinske mreže? 

V našem primeru se financirajo preko bazičnih društev, zavodov. Recimo lokalni mladinski 

svet je direktno financiran. Medtem, ko za neorganizirane mlade nimamo vzvoda za 

financiranje. Smo poskusili s financiranjem neorganiziranih mladih, ampak zaenkrat še ni 

napredka. 

 

To pomeni neorganiziranih mladih…, se pravi neformalnih skupin, da morajo imeti 

formalno obliko delovanja..?  

Tako. En tak način je Banka idej, kar vodi naš javni zavod, kjer so se lahko posamezniki, 

neorganizirane skupine mladih, prijavili s svojim projektom. To je recimo primer financiranja. 

Recimo, da si ena skupina mladih zaželi izpeljati en projekt, pa niso člani kakšnega društva ali 

zavoda, so imeli preko javnega zavoda projekt Banka idej in so se prijavili. Preko javnega 

zavoda MKC. 

 

Kako bi pa vi ocenili stanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji? 

Na splošno ocenjujem stanje družbene odgovornosti v Sloveniji na še zelo nizkem nivoju. 

Tako, da iz tega konteksta ne izvzemam niti podjetij. Mislim, da bi vsi lahko naredili veliko 

več, kot se sedaj počne.  

 

Kaj pa bi lahko naredila lokalna skupnost, da bi lahko bilo več družbene odgovornosti? 

Lokalna skupnost bi lahko bila promotor družbene odgovornosti, ne pa da je kontra. Tako 

da… Mislim, da bi lokalna skupnost lahko sama nudila veliko podporo razvoju družbene 

odgovornosti. Bodisi z akcijami, bodisi s podpiranjem, predvsem pa z dobrim zgledom. 

 

Kakšen bi bil pravi način komuniciranja oz. dostopa do lokalne skupnosti in podjetij, da 

bi ponotranjile idejo o družbeni odgovornosti in jo potem tudi uresničevale skozi svoje 

institucije in akcije v praksi?  

Ja, pri vsem tem je treba biti izjemno vztrajen, se zavedati, da se po navadi stvari premaknejo 

po dolgotrajnem postopku. Tako, da je treba pač pri tem vztrajati. V primeru nepravilnosti o 

tem opozarjati, morda ne negativno, ampak s primerom, kako bi se dalo narediti drugače. Se 

prijavljati na razpise, širiti idejo o družbeni odgovornosti, predvsem pa spremljati, kaj je prav 

in kaj narobe. 

 

Kaj pa menite o dejstvu, da Slovenija še nima nacionalne strategije družbene 

odgovornosti, vsaj za podjetja? 

Da je to to, o čemer govorim. Da je v bistvu morda to področje komu še v korist, zaradi tega, 

ker pač  potem to ni pokrito in se lahko dela, tako kot se dela. Te stvari bi nam počasi morale 

postati same po sebi umevne. 

 

Kdo na nacionalnem nivoju pa je odgovoren za to, da Slovenija ima ali pa nima takšne 

strategije? 

Družbene odgovornosti? Za moje pojme bi tu že lahko naredila največ komisija za 

preprečevanje korupcije, potem pa… ne vem, katero bi bilo pristojno ministrstvo. Vsekakor 
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mora strategijo družbene odgovornosti zagovarjati tako predsednik, kot premier. Na katero 

ministrstvo se to locira je še najmanj pomembna zadeva. Lahko spada v resor dela, sociale, 

lahko spada v znanost, razvoj… Vsekakor pa bi morala biti to biblija Komisije za 

preprečevanje korupcije. 

 

Kdo pa naj bi sodeloval pri pripravi takšne strategije? 

Mislim, da bi morali vodilni določiti resor, potem pa bi morali po nekem integrativnem 

pristopu pač v ta odločilni resor povabiti vso zainteresirano javnost. Jasno, nek osnutek se 

naredi znotraj resorja, potem se pa povabi zainteresirano javnost k možnosti podajanja 

pripomb. 

 

Zainteresirana javnost, se pravi več različnih deležnikov? Verjetno je mišljeno 

gospodarstvo, civilna družba… 

Tako, tako…in vladne, nevladne organizacije, tudi zainteresirani posamezniki. 

 

Kakšna pa je po vašem mnenju prihodnost Slovenije na področju družbene 

odgovornosti in razvoja mladine? 

Mislim da, če ne drugega, nas bo življenje prisililo, da bomo začeli razmišljati o svojih 

potezah in da bo vedno več ljudi sledilo temu zapisanemu. To so v bistvu pobožne želje. V 

nasprotnem primeru mislim, da bomo ostali ujeti v lastno zanko ne-napredka. 

 

Kaj pa so glavne ovire, da Slovenija ne napreduje? 

Zagovarjanje preveč parcialnih interesov brez nekega globalnega, dolgoročnega pogleda, kje 

želimo biti, kam želimo priti, kako želimo funkcionirati kot družba. 

 

Kaj lahko v zvezi s tem storijo mladi? 

Prvič to, da bi bili sami dovolj podučeni o svojih možnostih. Drugič, da rečejo jasen ne 

drugačnim vizijam,  pa drugačnim strategijam. In da dejansko povedo, s kakšnimi težavami se 

soočajo,  ravno zaradi tega, ker teh stvari nimamo ne v vladnih, ne v nevladnih, ne v 

gospodarskih vizijah. 

 

Kako bi lahko pospešili združevanje mladih v smislu njihovega prispevka k razvoju 

Slovenije in lastnega razvoja? 

Predvsem z vpeljevanjem te družbene odgovornosti že v najzgodnejša leta. Pogrešamo recimo 

predmet državljanstvo, državljanska vzgoja, o tem je bilo že veliko govora. Skozi to bi se 

potem dalo te stvari ... Potem recimo spodbuditi lokalne skupnosti, da mladih ne prepuščajo 

ulici, ampak jim približujejo kraj in način dihanja v skupnosti že isto skozi najzgodnejše 

začetke. Da jim nudijo spodbudno okolje, preko katerega lahko udejanjajo svoje potenciale, 

da jim prisluhnejo in da jim pokažejo, da dejansko biti družbeno odgovoren pomeni 

soustvarjati svoj jutri. Morda se to ne bo videlo jutri, se bo videlo pa čez pet let. 

 

Če prav razumem je nujno potrebno osveščanje in izobraževanje mladih in verjetno 

vseh ostalih o tem področju? 

Absolutno, absolutno. 

 

Kdo lahko dosti naredi zato? 

Tako kot sem rekla, po mojem že lokalne skupnosti z nekim neformalnim izobraževanjem oz. 

s podporo  različnim programom. Po drugi strani pa sam izobraževalni sistem, ki bi za moje 

pojme pod nujno moral vpeljati določene vsebine v šolski sistem. 
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Veliko potujete tudi po tujini. Kakšne so vaše izkušnje, kako je to urejeno v tujini? 

Izkušnje so zelo različne od lokalne skupnosti do lokalne skupnosti. Tiste, ki jim preboj uspe, 

imajo trenutno kar dodano vrednost, že vidijo rezultate. Recimo, sedaj je bil ravno primer, 

kako je eni lokalni skupnosti uspelo vpeljati kurikulum domače hrane v jedilnike. Srečevali so 

se z istimi težavami, vendar so povedali, da so na koncu uspeli ozavestiti različne oddelke 

svoje lokalne skupnosti in so skupaj naredili preboj. Drugače pa je stanje duha po Evropi 

precej podobno nam. In za moje pojme še ni v pravi smeri. Ne morem govoriti o tem, da je 

drugje toliko boljše, kot je pri nas. 

 

Ali je pomemben dialog z različnimi skupinami deležnikov in zakaj? 

Dialog z različnimi skupinami je nujen. Predvsem gre tu za vključevanje… V bistvu bi si vsak 

moral narediti shemo, koga za rešitev svojega problema vse potrebuje. Zaradi tega, ker kot 

rečeno, se stvari lotevamo preveč parcialno in morda ko rešimo eno stvar, podremo drugo 

stvar. Ta dialog je nujen, da se zavedajo različnih vidikov vpeljevanja. Absolutno pa danes en 

sam ne bo rešil ničesar. 

 

Kakšne koristi lahko lokalna skupnost pridobi skozi takšen dialog? 

Za moje pojme izjemne. Že na primeru lokalnega programa mladih odpiramo dimenzije, 

širimo obzorje, potem tudi lažje rešujemo odprte probleme, s katerimi se soočamo, zaradi 

tega, ker se spoznavamo med seboj. In ker vsak, ki je vključen v zgodbo, jo drugače 

ponotranji, kot naključni opazovalec. Tako, da tukaj gre že za neko pripadnost zgodbi. 

 

Kaj bi za konec še povedali sami? 

Da si želim Evropo 2030, lokalno skupnost 2030, ki bo bazirala na družbeno odgovornem 

ravnanju. Da bi vizija razvoja šla v smer, da bi bila to osnova delovanja vseh javnih institucij 

in da bi za to v bistvu sedaj morda odrinjeni posamezniki, govorim o izjemnem številu 

brezposelnih, socialno depriviligiranih, lahko pričeli udejanjati svoj bit. Zaradi tega, ker samo 

skupaj bomo lahko naredili ene stvari, ki nam toliko manjkajo. 
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PRILOGA B10: ZAPIS INTERVJUJA I 

 

Intervjuvanec  I. 2016.  zasl. prof. ddr. M. M., IRDO – Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti in Univerza v Mariboru, Ekonomsko- poslovna fakulteta. Maribor, 

25.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost? 

Družbeno odgovornost razumem kot človeško lastnost, da upoštevaš posledice svojih možnih 

dejanj in odločitev za ljudi in naravo. Se pravi, da gre v bistvu, v primerjavi z dosedanjo 

prakso, za veliko prenovo človekovih lastnosti, zato da bi človeštvo preživelo. 

 

Kako pa razumete samo družbeno odgovornost podjetij, kaj naj bi podjetja z družbeno 

odgovornostjo počela? 

Enako kot posamezniki, kajti podjetja ne obstajajo sama, ne odločajo sama, odločajo vplivni 

ljudje v njih.  

 

Kakšne so vaše izkušnje s podjetji in odgovornostjo vodij? 

Zelo raznolike. Črna kronika v časopisju kaže, kako malo je družbene odgovornosti. Poslovno 

uspešni, dolgoročno poslovno uspešni so pa v bistvu zelo družbeno odgovorni. To je zlasti 

jasno pokazala študija izpred 20-tih let o vizionarskih podjetjih, ki so daleč najuspešnejša na 

svetu, 100 let povprečno stara. In ko so delali drugo knjigo, drugo študijo o istih podjetjih, 

kako to, da so postala tako odlična, vizionarska, se je pokazalo, da je najbolj bistveno, da 

imajo vodjo pete ravni, to je pa človek, ki dela popolnoma v stilu družbene odgovornosti. 

 

Kako pa se razvija družbena odgovornost v svetu? 

Razvija se pod vplivom odjemalcev. Ali so to državni organi, ali so to podjetja, ali so to 

posamezniki…, važno je, da tisti, ki niso družbeno odgovorni, ne morejo dobro prodajati.  

In najbolj vplivni, ti, ki jih je sedaj neoliberalizem spravil na vrh, so tipičen znak hudih težav, 

ki izhajajo iz tega, da je družbene odgovornosti premalo med njimi.  

 

Zakaj pa se je sploh pojavil koncept družbene odgovornosti? 

Zaradi tega, ker so zaznali, da je človeštvo v skrajni krizi zaradi vrednot, ki prevladujejo. 

Kajti vrednote odločajo, katero znanje se pridobiva in kako se znanje uporablja. Tisti, ki se je 

naučil streljati s pištolo, bo streljal ali na tarčo ali na človeka v odvisnosti od vrednot, ne od 

znanja. In družbena odgovornost je zgodba o vrednotah, ki so za njih spoznali, da so 

dobesedno nujne, da človeštvo preživi v obdobju neoliberalizma in krize izobilja in bede.  

 

Ampak vrednote so takšne in drugačne. Katere so tiste vrednote, ki bi lahko popeljale 

družbo v boljši svet? 

Vrednote, ki so jih zapisali v ISO26000, to zelo lepo, enostavno in na kratko povzemajo: 

odgovornost, preglednost, etičnost, upoštevanje in spoštovanje do deležnikov, ne samo do 

lastnikov, do prava, ne monopolnega, ampak poštenega prava, do mednarodnih norm, do 

človekovih pravic. 

 

Ali družbena odgovornost prispeva tudi k inoviranju?  

Ja, pravkar smo končali disertacijo Mire Zore, ki je to jasno dokazala. Družbena odgovornost 

prispeva k inoviranju, ker so ljudje, ki čutijo, da so vodstva do njih družbeno odgovorna, bolj 

pripadni, bolj zagnani in tudi bolj ustvarjalni zaradi tega, vse do inovativnosti. 
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V svetu obstaja kar nekaj različnih združenj podjetij, predvsem na temo družbene 

odgovornosti. Tudi v Sloveniji obstajata vsaj dve organizaciji, ki organizirata mreže 

članov podjetij, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. Kaj bi vi rekli o teh mrežah? 

Da so koristne in da imajo premalo članov.  

 

Kako pa po vašem mnenju nastajajo te mreže? 

Verjetno na prijateljski osnovi. Medsebojno prepričevanje povezanih, ki drug drugemu 

povedo, da se to tudi čisto poslovno splača. Ne iz nekega posebnega altruizma v podjetjih, 

kjer altruizma normalno ni. Tudi če je človek osebno altruistično naravnan, takrat, ko postane 

dolžan odločati v imenu podjetja, mora poskrbeti za profit in zaradi tega potem altruizem pade 

v drugo vrsto pomembnosti. 

 

Kako pa naj bi delovale takšne mreže, pa ni nujno, da samo podjetij, mogoče tudi 

drugih deležnikov, da bi bilo čim več uspeha na področju družbene odgovornosti 

podjetij? 

Ja, bistvena zgodba bi najbrž bila najprej v tem, da bi dosegli, da se Slovenija pridruži pozivu 

Evropske unije, naj vlade in največja podjetja postanejo vzorniki družbene odgovornosti. 

In v modelu, ki sva ga midva skupaj objavila pred leti, je na osnovi moje druge disertacije 

jasno zapisano: država skrbi za javni sektor, zato je največji kupec, če ves javni sektor 

vzamemo skupaj. Se pravi, ima tudi največ vpliva na dobavitelje, če to dela organizirano in 

skupaj. In bi bilo smiselno, da sprejme takšne nabavne pogoje za kogarkoli iz javnega 

sektorja, da mu smejo dobavljati samo tisti, ki so od vseh možnih prijaviteljev najboljši v treh 

pogledih: družbena odgovornost, poslovna odličnost, inovativnost. 

  

Kako pa bi vlada še lahko spodbujala družbeno odgovornost v širši družbi in pri 

podjetjih? 

To je najpomembnejši ukrep, ker ta udari po žepu in potem zahteva, da tudi ti, ki dobavljajo 

javnemu sektorju in družbenemu sektorju, enake zahteve postavljajo svojim dobaviteljem. In 

druga je pa potem, da zakonodaja to zajame tako, da je drugačno ravnanje kaznivo, osebno in 

za podjetje. Tukaj, kot se je dogajalo pri pisanju ISO 26000 – vloga sindikatov, vloga 

strokovnih organizacij, vloga usposabljanja, vzgoje ljudi… Vse to lahko država ali podpre ali 

ovira, kakor se državni organi odločijo. 

 

Kaj pa bi bilo potrebno najprej storiti, da bi se sploh lahko začelo s tem področjem 

intenzivno ukvarjati na državni ravni? 

Najprej bi bilo potrebno narediti to, kar je Evropska komisija naložila. Sprejeti strategijo, da 

država in velika podjetja postanejo vzorniki družbeni odgovornosti v lastni državi. In s tem 

potegnejo za seboj tiste, ki so od njih kot dobavitelji odvisni. Tretja pot je, da se to vgradi v 

šolstvo, v izobraževanje in vzgojo. Podobno, kot smo naredili v primeru Mladi za napredek 

Maribora. Da je v vsako od tistih 200 in toliko nalog, ki letno nastanejo, nujno vključena tudi 

ocena tega, kar je človek raziskoval, s pomočjo družbene odgovornosti. Zanimivo je, ko smo 

delali anketo za univerzo z dr. Branko Čagranovo, se nam je pokazalo med odgovori, naj ne 

pretiravamo, češ 'Kako naj družbeno odgovornost pokažem na primeru nekega tehniškega 

raziskovanja?'. In moj odgovor je potem bil, tehniško raziskovanje vpliva na naravo. In 

njegove posledice spoznanj v uporabi rešujejo ali pa otežujejo naravo. Skrb za naravo pa je 

izrecno zapisana v evropskem dokumentu EU iz leta 2011 in v ISO26000, da je to ena od 

osrednjih nalog družbene odgovornosti, osrednjih vplivov. Se pravi, da tisti, ki so to 

sprejemali, jasno vedo, kako resno in otežkočeno je življenje ljudi zaradi stoletij prešibke 

skrbi za naravo.  
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Zakaj pa menite, da je človek nehal skrbeti za naravo? 

V Prešernovih časih in nič dlje nazaj je nastala prvič številka ene milijarde človeštva. Se 

pravi, da je bila obremenitev narave bistveno manjša kot je sedaj. Tam, kjer so bile 

koncentracije prebivalstva v srednjeveških mestih, je šibka skrb za naravo povzročala kugo in 

podobno, ker ni bilo kanalizacije, ki je recimo v starorimskih časih bila. Tisto naselje pod 

Vezuvom, ki ga je lava zalila, je pokazalo, kako so ohranili kopalnice in kako so ohranili 

kanalizacijo. Srednji vek tega ni poznal. V srednjeveških gradovih se spomnim, da je bilo 

stranišče na štrbunk tudi iz četrtega nadstropja in je padalo čisto na tla. Zato so bile posebne 

niše ven, da to ni padalo po hiši. Zaradi tega, ker je bilo zelo malo ljudi, je bilo zelo malo 

vpliva na naravo. Od Prešernove mladosti do danes je človeštvo porastlo sedemkratno. Več 

kot sedemkratno. Vsakih dvanajst let je sedaj nova milijarda ljudi. Narava je bistveno bolj 

obremenjena. Tehnologija napreduje in marsikaj rešuje, vsega pa tudi ne. Pravkar so sprejeli v 

evropskem parlamentu, da se neka kemikalija, ki se v kmetijstvu uporablja, še sedem let sme 

uporabljati, kot da za zdravje ljudi nima nobenega vpliva. Tudi slovenski poslanci so večinsko 

glasovali za to, češ da je to za ekonomiko kmetijstva važno.  Koliko pa stane zdravje, kakšna 

je ekonomika zdravja, pa očitno niso pomislili, opozarja tekst, ki sem ga bral pred kakšno uro.  

 

Torej govorite o soodvisnosti? 

Govorim o soodvisnosti ostalih delov narave in človeka kot dela narave, ja. Strašno me je 

dobesedno prizadel podatek iz spomladi, 10. maja 2014, da so na Havajih, ki so 6000 km od 

najbližje celine, izmerili takšno koncentracijo CO2 kot pred tremi milijoni let. Takrat pa 

človeštvo ni moglo obstajati, ker je bilo premalo kisika in preveč CO2-ja. Ni čudno, da se je 

življenje razvilo v vodi, ker bog ve zakaj je pač tam kisik bil. 

 

Kaj menite, kakšno prihodnost imamo v duhu družbene odgovornosti ali pa brez nje? 

Tako sem pisal: družbena odgovornost bo prevladala, ali z vojno ali brez vojne.  Neogibno bo 

prevladala, ker sicer človeštva ne bo. NASA in še neki pomembni ameriški inštituti so 

opozorili: če se nadaljuje dosedanja praksa, to je opozorilo iz leta 2014, potem v dveh do treh 

desetletjih preostane 10 % človeštva. Vse ostalo izgine. Dobesedno govorijo o zdesetkanju 

človeštva. Ali bo to sedaj z vojno ali brez vojne, upajmo, da bo šlo brez vojne. Raziskave 

peljemo v to smer, kako to speljati. In če ne bo, potem pravim, da prihodnost bo, ne bo pa 

udobna, ampak hudobna in turobna. Vaša generacija je tista, ki ima najbolj udobno življenje 

vseh generacij vsega človeštva. Vedno. In to na nepojmljivo visoki ravni udobnosti. Za našo 

generacijo še ni bila normalna niti topla voda, niti centralna kurjava, niti avtomobili, niti 

asfaltirane ceste, niti življenje brez vrtičkov. 700 let dolgo je bila v Evropi vojna vsako drugo 

leto povprečno. Slovenija je imela tu neverjetno srečo, da do prve svetovne vojne vseh teh 

700 let ni imela vojne na svojem terenu. Četudi so Slovenci bili avstrijski vojaki po vsej 

Evropi. Zato je v naši ljudski pesmi vojak velika žrtev. V srbski ljudski pesmi, kjer je bila 

vojna nenehno zaradi silno rodovitne zemlje in prehodnosti, je pa vojak glavni. Se pravi, on je 

družbeno odgovoren. Problem, ki se ob tem pojavlja, je, da ljudje več ne vedo, da so 

razvajeni, ampak so navajeni. Ko navada postane razvada, se spremenijo merila, kaj je 

normalno, in spremenila so se v nevarno visoko udobje, ki ga narava preprosto nima s čim 

podpirati. Vedno znova povem: bil sem v Novosibirsku v muzeju izginulih naravnih snovi, 

izginulih mineralov. Vojna v Angoli, kjer sem tudi delal, je bila zato, ker je tam neki material, 

naravni, brez katerega se ne da napraviti letalskega motorja. Samo tri lokacije so, kjer to je. 

Libija, Angola in Sibirija. Američani in Rusi so se noter infiltrirali, da bi prišli do monopola 

nad tem materialom. Monopoli so tisto, kar je najbolj nevarno za človeštvo. In zdaj so 

monopoli tako močni, da so po švicarski raziskavi štiri deset tisočinke človeštva oblast nad 80 

% svetovnega trga. Štiri deset tisočinke. Od 30-tih milijonov preštudiranih podjetij, jih je 

manj kot 750 in njihovi šefi so oblast na svetovnem trgu.  Nad 40 % , kar je že dovolj, pa ima 
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oblast manj kot 150 od 30-tih milijonov podjetij. Med njimi so tudi skladi in banke se štejejo 

tu za glavne. Zato so bančne plače nenormalno visoke, brez vsake družbene odgovornosti. Če 

nastanejo problemi, se banke prej sanirajo kot brezposelni ljudje, kar je znak totalnega 

pomanjkanja družbene odgovornosti do ljudi. 

 

In zakaj mislite, da je tako? 

Ker so oblastniki pač oblastniki. Banke so oblast. Noben ameriški predsednik ne more biti 

izvoljen brez denarja velikih podjetij. Trije so bili, ki so postali predsedniki brez denarja 

velikih podjetij, in vse tri so ubili v času mandata. 

 

Zakaj? 

Zato, ker jim je bil napoti, profitom velikih podjetij. Najbolj poznam primer Kennedyja, ki je 

ukinil monopol FED, njihove nacionalne banke, sicer ni nacionalna banka, ampak privatna 

banka, ki ima pravico izdajati denar in s tem ima oblast. On je to ukinil, v treh mesecih je bil 

mrtev. Njegov naslednik Johnson je prvi naslednji dan po prevzemu mandata ta predpis 

ukinil. In noben nadaljnji predsednik si ga ni upal ponovno vzpostaviti. In tistih dvanajst ljudi, 

dvanajst, nič več kot dvanajst ljudi, ki so lastniki FED banke, so dejanski lastniki celega sveta. 

 

Zakaj to potrebujejo? 

Ker so bolni na oblast in na denar. Zdaj so prišli končno na dan podatki o denarjih, ki so skriti 

v davčnih oazah. Tam, pred dvema letoma sem prvič izvedel in sedaj znova, da je tam skritih 

vsaj 21.000 milijard dolarjev. Morda pa celo 32.000, ista ocena kaže. Domači kraji od tega 

nimajo nič, ker jih tja privabljajo z nenormalno nizkimi stroški. Lastniki od tega nimajo nič, 

saj tistega denarja ne potrebujejo, sicer ga ne bi imeli tam. Tistih obresti ne potrebujejo, ker so 

drugod višje. Tistih davkov plačati jim ne bi bilo težko, saj zaradi tega ne bi bili pomembno 

manj bogati. Bi pa samo z obdavčitvijo teh denarjev, ki so tam skriti pred samimi sabo, rešili, 

kot pravi raziskava, vse probleme Afrike in Evrope. Samo z obdavčitvijo obresti bi nabrali 

več denarja, kot imajo letnega fonda vse človekoljubne organizacije na svetu. In ta znesek, ki 

je tam, je večji od bruto produkta Amerike in Japonske skupaj. Hkrati pa je povprečna 

zadolženost držav trikrat večja od produkta. In ameriška družinska zadolženost je stokrat 

večja od družinskega privarčevanega zneska. Ameriški standard otrok je med vsemi razvitimi 

državami po raziskavah najnižji. Imajo največjo umrljivost malih in najslabše življenje malih, 

od vseh držav, ki se štejejo med razvite. Se pravi, da je tu ogromno sprevrženega v korist 

profita. Nedavno je krožila po internetu zgodba, da neka firma toži eno od južnoameriških 

držav, ker ji v imenu koristi za naravo onemogoča poslovanje, za odškodnino v več 

milijardah. Se pravi, skrb za ljudi je za tiste podjetnike nekaj, kar je kaznovanja vredno.  

 

Kaj bi se zgodilo, če bi pa vseeno nastalo ravnovesje med temi zelo revnimi in temi zelo 

bogatimi. Se pravi ravnotežje bogastva v svetu? Kaj bi to pomenilo za tiste, ki so sedaj 

na oblasti in odvisni od oblasti? 

Za njih bi to pomenilo po njihovem mnenju veliko slabši položaj. Če bi pa malo resneje 

pogledali, ne potrebuješ, tako kot ima direktor enega Hedge sklada, 10 milijard plače letno, da 

lahko normalno živiš. Midva živiva čisto normalno z bistveno manjšim denarjem. Malo se 

moraš sproti potruditi, ampak ni groza, nič bistvenega nam ne manjka. Se pravi, da gre za…. 

to sem že dostikrat rekel… za duševne bolnike. Ker imajo takšne komplekse manjvrednosti, 

da se morajo hvaliti s tem, koliko imajo denarja. Ali pa recimo varčujejo zato, ker so živeli v 

skromnih razmerah. Zdaj so recimo boksarja Zavca, haloškega reveža, ki je postal svetovni 

prvak, vlačili po časopisu. Ker so mu svetovali, naj nekaj denarja tja spravi. Njega pravzaprav 

razumem. Ker je iz takšne bede izšel, da mu vsak dinarček pomeni veliko. Putina, za katerega 

so objavili, da ima 3 milijarde tam, pa ne razumem, zakaj jih rabi. Razen, če je dobesedno 
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bolnik. In on seveda je, ne. To že vidiš iz tega, kako veliko da na svoj formalni imidž. Kako 

se slika s tigri, pa s plavanjem v mrzlih vodah… Tega normalni ne delajo, to delajo ljudje, ki 

so zakompleksani. 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi ukinili denar kot menjalno sredstvo, sredstvo komuniciranja med 

vrednostmi? 

To najbrž ni izvedljivo iz tehničnih razlogov. Denar ni stara stvar. Človeštvo je dosti starejše 

kot denar. In pojem denar je iz latinščine. Se pravi, da je človeštvo dosti prej obstajalo, preden 

se je beseda 'denarius' pokazala. Lahko pa, da je to samo izvedenka iz besede dinar, ki je v 

arabskem svetu pojem za denar in je tudi k nam v tej vlogi prišla. Gre za to, da je menjava 

bila naturalna, ampak si moral najti, ko si ti hotel znebiti se enega piščanca, si moral najti 

nekoga, ki je hotel imeti 2 kg piščanca, zato pa je imel 5 kg žita na razpolago. 

 

Kako so pa takrat kopičili bogastvo? 

To so potem ugotovili,  da denar kot posrednik olajšuje trgovanje, potem so od tega prešli tudi 

na papirnate zadolžnice, da se je dalo to prenašati. Kopičenje bogastva pravzaprav z denarjem 

ni povezano. Kopičenje bogastva je obstajalo v mnogih oblikah. Recimo, če ste bili kdaj v 

Carigradu v Topkapi Seraj, kar je cesarska palača, tam so nam kazali prevleke za stole, na 

katerih je 20 kg brilijantov, češ, da je to bilo darilo. To je nekdo z veseljem podaril, ali zato, 

ker mu je šlo za nohte? In to vladarju, ki je bil vpliven. Vplivnost, pa kopičenje bogastva se 

vežeta. To se v slovenščini lepo da povezati z besedno igro: oblast, last, slast, pravica krast, 

dokler ne padeš v past in moraš past. In izgubiš slast in pravico krast in oblast. 

 

Torej, kdo je v Sloveniji najbolj odgovoren za to, da bomo ali ne bomo imeli družbeno 

odgovorne Slovenije? 

Prvi na družbeni ravni so tisti, ki so ustavno ukinili SDK. SDK je Služba družbenega 

knjigovodstva, ki je kontrolirala vse poslovanje z vidika poštenosti. In je torej zato bilo v 

socialističnih časih zaradi SDK-ja mnogo manj zlorab. 

 

Kako pa je to, kot vi pravite, da smo po Porterju zašli v fazo slepe ulice? 

Ja, Porter je leta 1990 objavil raziskavo, v kateri je razdelil človeško zgodovino z vidika 

podlage za konkurenčnost podjetij. In je prišel do opredelitve štirih faz podlag podjetij, ali pa 

narodov, ne samo podjetij. Prva je bila lastništvo naravnih virov. Človeštvo se je začelo tam, 

kjer je bila narava najbolj radodarna, da nisi rabil znanja in garanja. Zato se temu reče raj. Raj 

je kraj, kjer ni treba garati, ker imaš naravne vire pri roki. Ampak, v kasnejši zgodovini je to 

vodilo v kolonializem, da si prišel do naravnih virov. Potem se je pa pokazalo, da 

pridobivanje naravnih virov lahko s pomočjo investicij okrepiš. In potem se je v naslednji fazi 

pokazalo, da učinek investicij lahko okrepiš z inovacijami. Iz tega potem je izšlo bogastvo, za 

tistih 15 % ljudi, ki so spadali v bogastvo, ki so po današnjih podatkih imeli vsaj 6 dolarjev na 

dan za vse, ne samo za cigarete. In zaradi tega, ker so toliko imeli, je nastalo udobje. Kriza 

izobilja pomeni, da udobje jemlje ambicijo garati. In tu je potem slepa ulica. Vse imaš, kar 

rabiš, zakaj bi potem garal. In konkretno: v čem se potem to jasno vidi? Nikoli v zgodovini ni 

bilo toliko turizma, kot je danes. Nikoli ni bilo toliko kulta prostega časa in nikoli ni bilo 

toliko praznega prostega časa in drog. Nikoli ni bil delovni čas tako kratek za tiste, ki delajo 

na dejanski delovni čas, ne za intelektualce, za te se je podaljšal. In mislim, da se politika 

izrecno briga za to, da se za intelektualce delovni čas podaljša, da jim nimajo časa pod prste 

gledati. Kajti pri sedanji tehnologiji je izvedljivo delati dosti manj, če ni potreb, kar je znak 

izobilja. Je pa tudi potrebno delati dosti manj, ker je potrebno dosti manj proizvesti za tiste 

ljudi, ki imajo s čim kupovati. Obenem bi pa to, da bi se manj proizvedlo, pomenilo tudi, da 
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se tudi narava manj uničuje in da se naravni viri ohranjajo v skladu z dogovorom, naj imajo 

naslednje generacije enake pogoje za preživetje, kot jih ima sedanja generacija. 

 

Torej trajnostni razvoj? 

Trajnostni razvoj je z družbeno odgovornostjo tesno povezan, kot dober mož in dobra žena. 

 

Ali bi lahko rekli, da v Sloveniji dejansko živimo v tej coni udobja in zato ne 

potrebujemo nacionalne strategije družbene odgovornosti? 

Ne, ravno zato jo potrebujemo, ker je ta cona udobja kratkoročna in v resnici navidezna. Cona 

udobja vodi v pomanjkanje. V vseh zgodovinskih obdobjih, ko se je pokazala cona udobja, je 

sledil propad. Recimo rimsko cesarstvo je propadlo zaradi udobja. 

 

Kaj pa menite o političnih strankah, koliko se one zavzemajo za samo družbeno 

odgovornost? 

Nimam dobrega vtisa, nimam nekih zelo konkretnih podatkov. Ampak, ko smo pregledovali 

predvolilne programe, smo zelo malo našli o družbeni odgovornosti, v praksi po volitvah pa 

še manj. Res pa je, po drugi strani, da se sedaj Slovenija precej vključuje v obliki KPK, 

Komisije proti korupciji, v Amnesty International in potem v Alpe Adria Green, v dejavnostih 

za zeleno Evropo, v dejavnostih za usposabljanje mladih za skrb za naravo. Takih parcialnih 

akcij je kar precej, ne da obstaja jasna strategija, se kar nekaj dogaja. Vendar vlada tega ne 

opozarja tako vidno, da bi ljudje to zaznali kot akcijo v smeri družbene odgovornosti. Potem 

recimo Horus nagrada, Družini prijazno podjetje, UNGC, to je tudi v tej smeri… 

 

Če se vrneva nazaj na te mreže. Kaj lahko one prispevajo za več družbene 

odgovornosti? 

Prispevajo novo zavest, vplivajo na ljudi kot odjemalce, uporabnike narave, vplivajo tudi na 

to, da živeti skromno ni narobe. Res pa je, da živeti skromno pomeni manj delovnih mest in se 

tudi s tega vidika krajša delovni čas in je treba poskrbeti za vsebino za prosti čas. 

 

Katere pa so tiste deležniške skupine, ki naj bi bile vključene v takšne mreže? 

Ni jih in naj ne bi bile. Ni jih, da bi lahko bile zunaj, ne da bi jih bilo noter. Nihče ne bi smel 

biti zunaj v idealnem primeru. Recimo, trgovine propadajo, ker nimajo kaj prodajati. Nimajo 

pa prodajati kaj, ker ljudje delno nimajo denarja, ampak predvsem, ker tega ne potrebujejo. 

Proizvaja se dosti manj, ker ne potrebujejo. Razviti svet živi pravzaprav od marketinškega 

forsiranja navideznih potreb, kar pa ne more biti dolgoročno sprejemljivo. 

 

Sami ste posredno sodelovali tudi v eni takšni mreži, partnerski, za razvoj družbene 

odgovornosti v Sloveniji, ki je pa potem nekako zamrla. Tukaj recimo je skica 

raziskovalke Roloffove, ki je pripravila pregled, skozi kakšne faze gredo takšne mreže. 

Pa me zanima, kako bi vi ocenili stanje tega partnerstva za družbeno odgovornost v 

Sloveniji? 

Trenutno je bolj v izumiranju, kot v vplivanju na dejansko dogajanje. 

 

Zakaj? 

Ker je bilo popolnoma prepuščeno amaterjem, ki se niso imeli več časa s tem ukvarjati, z 

nama vred. 

 

Amaterjem v kakšnem smislu? Ljudem, ki ne poznajo vsebin ali…? 

Ne, ne, amaterjem v smislu pomanjkanja časa za ukvarjanje z zadevo.  Profesionalci v športu 

trenirajo trikrat na dan, amaterji pa dvakrat na teden. Ker ne utegnejo.  
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Se pravi v delovnem smislu, ker niso bili plačani za to delo? 

Ja, ker se niso mogli temu posvetiti. 

 

Kakšna pa bi bila rešitev? 

V profesionalizaciji inštituta kot organa države za promocijo družbene odgovornosti, za 

razvoj modelov, za razvoj praks, za povezovanje tega, s čimer se pravniki ukvarjajo, in tega, s 

čimer se vzgojni programi ukvarjajo, v skupne akcije za nenehno krepitev družbene 

odgovornosti. Pri tej anketi na Univerzi v Mariboru se je izkazalo – neko parcialno, pa 

vendarle se je pojavilo - mnenje: 'Ne nas siliti, da bi družbena odgovornost morala biti 

povsod'. To pomeni, da ljudje ne dojemajo dolgoročnosti in širine vpliva prehoda na družbeno 

odgovornost, ampak jo štejejo za neko formalnost, neko pravniško ali drugo birokratsko 

vsiljevanje. Kot da je to zgolj dobrodelnost ali nekaj, brez česar življenje lahko vseeno 

normalno teče. Pa ne more normalno teči brez družbene odgovornosti.  

 

Torej bi bilo potrebno najprej ustvariti razumevanje in informirati, izobraževati ljudi o 

tem? 

Ja, zato govorimo o vrednotah in o pomenu, vplivu vrednot. Ker izobraževanje hkrati, ko daje 

znanje, daje vrednote.  

 

Kdo v državi pa naj to izpelje? 

Najprej izmed formalnih organov je to seveda Ministrstvo za šolstvo s podporo vlade in 

parlamenta. Potem so pa zbornice pa Združenje Manager in podobne organizacije, ki 

združujejo vplivne ljudi. 

 

Kdo pa naj bi kaj naredil na ravni države , da se bo na nacionalni ravni res nekaj 

naredilo v zvezi z družbeno odgovornostjo? 

Ja, osnovno je tisto, kar se neposredno na ustavo veže, v vsakem primeru, se pravi parlament. 

In potem je za izvedbo parlamentarnih sklepov vlada, za izvedbo vladnih sklepov so 

ministrstva in vsak od njih ima svoje pojavne oblike skrbi za družbeno odgovornost. Recimo 

kmetijstvo ima drugačne oblike kot šolstvo. Šolstvo ima vzgojo mladih, kmetijstvo ima skrb 

za čim bolj sonaravno pridelovanje hrane, trgovci imajo skrb za čim več domače pridelane 

hrane. 

 

Se pravi, ko ste rekli parlament... To pomeni, da bi moral parlament nekaj potrditi, neki 

dokument ali kaj? 

Seveda. Parlament bi moral… Parlament je zakonodajalec, to je najširši okvir vplivanja. Se 

pravi, da bi morali najti v ustavi člen, ki pravzaprav podpira družbeno odgovornost, in obstaja 

tak člen, nima pa te dikcije. Da se pa najti že takoj, ko pravi, da je Slovenija tržno in socialno 

gospodarstvo. Tu je že avtomatično vpletena družbena odgovornost, če hočeš tako razumeti. 

Če pa hočeš to razumeti po neoliberalno, potem je trg pravica do popolne samovolje najbolj 

vplivnih, sociala pa je ne bodi ga treba, če že ne gre drugače, jo pač nekje imamo.  

 

Rekli ste, sporočila, če hočemo, da jih nekdo razume… Kako pa ljudje razumejo 

sporočila, kakšna morajo biti ta sporočila? 

To je pa stvar ljudi, ki se z vsebino komunikacijskih poti ukvarjajo, ne za mene. Jaz drugače 

kot s predavanji in knjigami in drugimi objavami ne znam vplivati na ljudi. 

 

Ali menite, da so interesi posameznika tisti, ki določajo potem tudi njegovo vedenje, ne 

samo vrednote? 
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Interesi so pojavna oblika uporabe vrednot, seveda. 

 

Se pravi, kjerkoli se združujejo, tam imajo posamezniki vsak svoje interese. In če ti 

interesi niso sorodni… 

Ja, vprašanje je sedaj, ali so ti interesi ozki in kratkoročni, ali so širši in dolgoročni. Tu je 

bistvena sprememba od časa brez družbene odgovornosti do sodobne nuje.  

 

Kaj bi torej vi predlagali za razvoj Slovenije, kaj naj se zgodi? 

Tako, kot sem pravkar rekel. Najprej naj se v ustavi poišče člen, na osnovi katerega parlament 

sprejme zavezujoč dokument, za katerega ga je zavezala Evropska unija z dokumentom iz leta 

2011.  

 

Kdo naj pripravi ta dokument? 

Za parlament pripravljajo dokumente vladne službe ali pa povabljeni inštituti in strokovnjaki 

v njih ali zunaj njih. 

 

Kdo naj koordinira to delo? 

Kot se dogovorijo v vladnih krogih. Verjetno bi bil IRDO lahko kar primeren takšen organ.  

 

Kdo v vladnih krogih pa je tisti, ki je najbolj odgovoren, da se to lahko zgodi? 

Predsednik vlade in ministri. Glejte, tako kot sva rekla za primer. Minister za šolstvo skrbi za 

vzgojenost ljudi. Minister za kmetijstvo skrbi za zdravo hrano. Minister za industrijo skrbi za 

zdrav zrak in vodo kot ekološke posledice. Podobno je z ministrom za promet, ki mora 

skrbeti, da so na cestah čim manj nevarna vozila in čim več ljudi na vlakih, ki so čim bolj 

sodobni. 

 

Se pravi medresorska delovna skupina, ki se naj povezuje potem tudi z deležniki izven 

vladnih krogov, da pridobijo dodatne informacije in izboljšajo dokument? 

Seveda, točno. 

 

Kdo so ti deležniki? So iz gospodarstva in negospodarstva, ali kako drugače? 

Ja. V posebni obliki se mora družbena odgovornost kazati v sodstvu. V sodstvu, so mi sedaj 

pravniki rekli, ni pravičnosti, ampak je odločitev.  Eni štejejo za pravično, če dobijo sodbo, 

drugi štejejo to za nepravično, če jo izgubijo. Kaj je pravično, se sploh ne da prav opredeliti 

po njihovih merilih. 

 

Po čigavih pa? 

Ja, vsak udeleženec sodnega procesa ima svoja merila. Zato je šel tja, ker za sebe skrbi. 

 

Ali je komu v interesu, da se Slovenija ne razvija v bolj družbeno odgovorno državo? 

Seveda. 

 

Komu? 

Najbolj razvitim članicam Evropske unije Slovenija vsak dan bolj postaja kolonija.  

 

Zakaj? 

Pokupili so vse gospodarstvo. In smo sedaj od njihove družbene odgovornosti odvisni, ali bo 

eksistenca Slovenije sploh še možna na ravni Evrope ali na ravni Afrike, one saharske Afrike. 

 

Zakaj? 
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Zato, ker je pod imenom privatizacije vse razprodano tujcem. Ker se je z državno lastnino 

slabo delalo, po njihovem mnenju, jaz ne morem tega ocenjevati, jaz ne poznam podatkov, so 

prodali vse, kar se je prodati dalo. In domačega kapitala ni bilo, ki bi to pokupil. Če pa ga je 

kaj, je bil pa špekulativen. Pa spet ni bilo koristno. Vprašanje je sedaj torej tako. Ni bistveno, 

kdo je lastnik, bistveno je, koliko je podjeten in koliko je pri tem družbeno odgovoren 

podjetnik, namesto kratkoročni in sebični špekulant. 

 

Kaj pa so ovire za delovanje takšnih večdeležniških mrež? 

Stroka in eventualno tudi kakšne finance, ker je treba tudi kakšne akcije podpreti. Predvsem 

pa strokovno opredeljene vrednote, ki to podpirajo pri vplivnih, da potem vplivajo na ostale. 

Ves čas smo v bitki vplivnih za vpliv na vplivne zoper vplivne. Ovire so pri tistih, ki so 

vplivni in kratkoročnim koristim dajejo prednost pred dolgoročnimi. To so tisti, ki jih 

označujem s stavkom 'padel sem z nebotičnika, sedaj sem pri prvem nadstropju, do zdaj je še 

vse v redu, kaj bo dalje, me pa ne briga'. 

 

Ali bi bilo za Slovenijo boljše, da izstopi iz EU? 

Ne, ne. To ni izvedljivo, to ni smiselno. Gre za to, da je EU v eni zgodnji fazi svojega razvoja. 

Amerika je postajala ena država 200 let. Še danes so težnje, ki jih slišim na raznih koncih 

Amerike 'Če bi mi bili sami, bi bili tisti prekleti Washington…', ki se je tudi zbirokratiziral. 

Evropa ima nujno enako pot. Ker Amerika ni edini primer združenih držav, Mehika so 

združene države, Kanada so združene države, provinca se jim reče, Argentina, Brazilija, 

Indija, to so vse združene države in nikjer ni ene same nacionalnosti. Problem Evrope je v 

tem, da je sestavljena iz bivših kolonialnih gospodarjev. Ali pa kolonij teh bivših kolonialnih 

gospodarjev. Recimo Avstro-Ogrska je bila interna kolonialna gospodarica. Skandinavija so 

bile združene države nekoč, pa so potem razpadle v več samostojnih držav. Anglija je bila 

svetovna kolonialna sila, Nemčija je bila kolonialna sila, Italija je bila nekaj časa kolonialna 

sila, Francija, Belgija, Nizozemska. Vse so bile kolonialne sile. Poljska je bila nekaj časa 

uničena, nekaj časa pa kolonialna sila, ko je segala do Črnega morja. Tri baltiške države so 

bile en čas v njej, en čas samostojne. Skratka, evropska zgodovina je drugače pisana kot na 

drugih kontinentih. Rusija je bila v cesarskih in v sovjetskih časih kolonialna država znotraj 

svojih meja. 

 

Torej, če se vrneva nazaj na družbeno odgovornost podjetij na nacionalni ravni in na 

model večdeležniškega dialoga. Kakšen bi ta naj bil po vašem mnenju? 

Večdeležniški dialog ima svoj smisel, da se slišijo razni vidiki. In da se potem v debati izpelje 

njihova sinergija, za kar bi bilo zelo koristno uporabiti naše metode, USOMID-ovske ali pa te, 

o katerih Nastja pripoveduje na osnovi de Bona. Da se ljudje naučijo drug drugega poslušati 

in slišati in reči, 'Hvala, da se z mano ne strinjaš, s tem me dopolnjuješ'. To je bistvo med-

deležniškega dialoga za mene. 

 

 

Zakaj ste se vi začeli ukvarjati z družbeno odgovornostjo? 

Začel sem se ukvarjati slučajno. Naletel sem na skupino ljudi, ki me je pritegnila k temu, 

potem sem pa videl, da je to pojavna oblika tega, s čimer se ukvarjam vse življenje. Se pravi 

sistemskega - celovitosti naklonjenega ravnanja. Zato sem pri tej zgodbi ostal, ker jo štejem 

za nekaj, kar je za človeštvo nujno. Drugi razlog je pa to, da sem zelo zaljubljen dedi. In je za 

'ta male' treba nekako poskrbeti. In podatki so za njihovo perspektivo grozljivi, če se ne bo 

razširila kot normalna navada družbena odgovornost.  

 

Bi za konec še kaj drugega dodali? 
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Hvala, da se s tem ukvarjate. 

 

Hvala enako. 
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PRILOGA B11: ZAPIS INTERVJUJA J 

 

Intervjuvanec J. 2016.  M. M., aktivna državljanka, Iskraemeco d.d., prej UNGC 

Slovenija.  Maribor-Ljubljana, 26.4.2016  

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost? 

Jaz razumem družbeno odgovornost kot … zame je to vse, kar počnemo. Zame ni ničesar, kar 

počnemo, brez družbene odgovornosti. Zato tudi pač, se mi zdi, da neki modeli družbene 

odgovornosti, ki smo jim bili priča, oz. se še kar odvijajo, sploh v našem okolju, ki so 

izključno enoplastni ali pa eno-deležniški ali kakorkoli bi temu rekli, da enostavno ne 

doprinesejo dovolj. Oz. če gledamo iz stališča naše družbe, če je že to družbena odgovornost, 

praktično ne spremenijo nič. Tako, da zame je to vse. 

 

Se pravi družbeno odgovorno bi morali ravnati vsi, kjerkoli se združujemo? 

Tako, tukaj gremo na nivo osebne integritete in ostanemo na tem nivoju. In potem to osebno 

integriteto nosimo s sabo, kamorkoli gremo. In odvisno v kakšnih čevljih smo, odvisno, 

kakšne imamo možnosti, moč, pooblastila… s tem se tudi veča naša odgovornost. Nikoli pa 

nismo brez odgovornosti. Mi, osebe, s svojo osebno integriteto vedno nosimo odgovornost. V 

bistvu precej veliko. V večje čevlje ko stopamo, pa se to samo še veča. 

 

Zakaj ste se vi začeli ukvarjati z družbeno odgovornostjo? 

Sploh ne znam odgovoriti na to. Meni se zdi, da sem tako že celo svoje življenje nekako to 

živela in da je to prišlo kar samo od sebe. Niti se še… Zdajle se šele nekako zavedam, da se v 

bistvu res s tem tudi ukvarjam. Do sedaj se mi je zdelo, da je to pač enostavno kar moram in 

kar moramo vsi početi, pa sem bila vedno znova razočarana, ker večina nekako to kar ne 

počne. Družbena odgovornost bo zaživela takrat, ko jo bojo vsi živeli. Ne pa takrat, ko se 

bomo tisti, ki se ukvarjamo z družbeno odgovornostjo, z njo ukvarjali. Tako jaz to vidim in to 

je to. 

 

Kako pa bi ocenili stanje družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih? 

Slovenska podjetja, kolikor sem jaz imela možnost v bistvu te zadeve spoznati, pa glede na to, 

da sem vodila eno mrežo slovenskih podjetij, ki se je temu zavezala, in da sem kar nekajkrat 

ocenjevala razne natečaje, tekmovanja za te zadeve in tako naprej, pa da sem tudi kar nekaj 

podjetjem svetovala, bi jih jaz razdelila v tri kategorije. Ena podjetja so tista, ki mislijo, da vse 

pač nekako že vedo in obvladajo in znajo to zelo dobro izkoristiti v svoje marketinške in PR 

in te namene. Potem so podjetja, kjer recimo začutiš, da si želijo, da vedo, da razumejo na nek 

način, ampak enostavno zaradi vse kompleksnosti tega in zaradi občutljivih situacij na trgu, v 

ekonomiji, v našem slovenskem ali pa celo globalnem gospodarstvu, se ne čutijo dovolj 

močne, da bi neke drastične spremembe ali pa neke takšne stvari vpeljevali. In se odločajo pač 

za tisto, za kar se lahko odločajo, za tisto, kar zmorejo narediti sami. Tretja podjetja so pač 

tista podjetja, ki enostavno sploh še niso se tega prav preveč dotaknila ali pa se začela s tem 

ukvarjati. Vsa podjetja v Sloveniji sicer morajo slediti kar nekaj zakonodajnim zahtevam iz 

svojih specifičnih področij in nekaterih skupnih področij. In tu je že kar nekaj narejenega. 

Samo te stvari se velikokrat tudi kontrirajo ali pa ne dopolnjujejo ali pa ne vzpodbujajo in ni 

nekih vzajemnih učinkov. Predvsem so pa to neki minimumi. Potrebno pa je precej več. 

Torej, to se mi zdijo tri najbolj takšne široke skupine. Je pa, seveda, četrta skupina, če jo 

izpostavimo tako. To so pa podjetja, ki se tega celostno zavedajo in k temu tudi celostno 

pristopajo in ogromno naredijo. Ampak to so bolj ali manj podjetja, ki so manjša podjetja, ki 

izhajajo iz npr. socialnega podjetništva, ali pa mogoče celo iz poprej nevladnega sektorja… 
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Sicer so to krasne zgodbe in res zelo pohvalno… Ampak, če pogledamo nek učinek v družbi, 

ker pač o tem govorimo, lahko to, kar oni dosežejo, eno večje podjetje, industrijsko, s svojim 

delom v pol leta podre…, tako, če gledamo družbeni odtis, če izračunamo neke cifre in 

primerjamo. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da se začnejo stvari odvijati tako, 

vseobsežno. 

 

Kaj pa bi bilo potrebno narediti, da bi se to zgodilo, da bi več podjetij vključevalo 

družbeno odgovornost v svojo prakso? 

Ja, to, kar se do sedaj še ni zgodilo, bi se moralo zgoditi. Enostavno brez kakršnihkoli 

zadržkov in odlašanja bi morali skupaj stopiti zakonodaja in obenem investicijske politike in 

te stvari enostavno obrniti. Ker interes v podjetjih je, ampak enostavno ni možnosti. Podjetja 

se trudijo implementirati direktive in zakone. A lahko sploh delujejo na tem kompleksnem, 

kompliciranem trgu? In se velikokrat izgubijo in zavozlajo že znotraj tega. Ker jim en zakon 

nekaj dopoveduje, druga direktiva evropska jim to dopoveduje, če hočejo na tretjem trgu 

delati morajo tako delati… In se ukvarjajo samo s tem in imajo zaposlenih ogromno ljudi, ki 

rešujejo takšne 'day to day' zadeve. In če ne bomo sposobni se usesti in rešiti te … Ker na 

koncu, ko to razvozlavaš, prideš to takšnih banalnih zapletov, da je grozno… Če ne bomo 

sposobni res pogledati in reči 'res, zdaj bo pa treba nek rez narediti in se nehati hecati in 

skupaj stopiti', potem enostavno počistiti to prenormirano, ne vem, pravno in te podobne 

zadeve. In narediti nekaj, po čemer se lahko dela in spodbuditi to tudi finančno in 

investicijsko, da bodo tudi finančne institucije razumele, kaj je pomembno, kaj je treba 

spodbujati in podpirati in tako naprej. Do takrat se pač po mojem ne bo nič kaj zelo velikega 

spremenilo, na žalost. 

 

Pred leti smo v Sloveniji ustanovili, tudi skupaj z vami, takšno neformalno mrežo za več 

družbene odgovornosti, ki smo jo poimenovali Partnerstvo za družbeno odgovornost. Pa 

me zanima, kaj menite, kaj je naredila ta mreža in zakaj se je njeno delo ustavilo? 

Sploh ne vem, zakaj se je ustavilo... Kolikor se jaz tega spomnim, pa to ni bil edini poizkus… 

Jaz sem bila članica oz. del še enih dveh podobnih zadev, pač imenovana s strani nevladnega 

sektorja v eno komisijo, pa v drugo svetovalno skupino…in tako naprej. To je bilo v redu. 

Ampak problem je bil v bistvu, da nas je bilo cel kup s strani podjetij in s strani nevladnih 

organizacij, ki smo o tem veliko vedeli in bili pripravljeni zelo delati na tem, da se to 

premakne. Iz strani, pač, zakonodaje, pa ni bilo sogovornika, oz. so se menjavali. Še tisti, ki 

so prišli, so v bistvu trdili, da so malo na skrivaj prišli in tako naprej… vladni predstavniki… 

V tistem trenutku, takrat, je bil to definitivno razlog.  Zdaj so se te stvari malo uredile, sedaj v 

bistvu s to… Tako, da to je sedaj na drugem nivoju… Zdaj se v Sloveniji tudi tukaj 

postavljajo stvari, ampak že spet preveč razdrobljeno, sektorsko in tako naprej in nepovezano. 

In znotraj enega ministrstva eno vodijo v eno smer in drugi v drugo smer in tako naprej, pač 

klasika, no, še vedno. 

 

Kdo pa je tisti, ki bi lahko povezoval delo takšnih strokovnjakov na tem področju? 

Jaz mislim, da je to enostavno nek močen inštitut, ki bi se moral v bistvu ustanoviti, ki bi 

povezoval te zadeve …morda javen inštitut…, nek inštitut, ki bi bilo to neko strokovno- 

javno-neodvisna kombinacija, nekaj takega. Ampak problem je, da tudi, če se nekaj takšnega 

naredi, če ti tej enoti, če ji tako rečemo, ne daš pooblastil in moči, je čisto vseeno, če je ni. 

Ker je samo to pomembno. Ti imaš lahko še toliko enih ustanovljenih stvari in tako naprej... 

Ampak , če je na koncu to brez neke moči… Tako kot recimo, če gledamo varuha človekovih 

pravic. Marsikatera država ga ima, ampak če ta oseba oz. ta institut ni neodvisen, je vseeno, 

če ga nima. Isto pa je tukaj, jaz mislim. Čisto popolnoma isto. Ampak tega poskusa, to je bilo 
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že večkrat izpostavljeno… to pa se…ne vem, mislim, ne vem, če se bo to kdaj zgodilo, ker 

tudi…ja, ne vem, dvomim no. 

 

Torej, bi lahko rekli, da so ovire za to, da ne pride do neke kohezije, ali kako bi rekli, 

sodelovanja med različnimi deležniki v družbi za več družbene odgovornosti, v tem, da 

ni nekoga, ki bi vse skupaj med sabo povezal in koordiniral na državni ravni, če prav 

razumem? 

Ja, predvsem pa ni nekoga, ki bi imel moč, da bi to delal. Ki bi imel moč odločanja, moč 

implementacije, moč… to je problem. Saj imamo…,recimo…. pa imaš sedaj SPIRIT, ki nekaj 

dela, pa je Ministrstvo za okolje, pa regionalni centri oz. tam, kjer so združeni pod 

ministrstvom in tako naprej, pa se vsi s tem ukvarjajo… Ampak nobeden pač nima res neke 

resne moči in zato se pač nič ne premakne.  

 

Kdo pa je tisti, ki lahko moč podeli nekomu? 

To je pa v bistvu enostavno naša vlada. Se pravi parlament in vlada, ki bi morali to spoznati, 

narediti pravni akt, ki bi bil nad vsemi, narediti institucijo, ki bi imela zelo veliko moč in ki bi 

lahko načrtovala, kaj je treba urediti in ki bi preučila tudi vso prenormirano pravno 

zakonodajo in pač to nekako poenostavila, da bi se stvari res začele odvijati z vrha navzdol. 

Tako kot so se ustanovile recimo… varuhi človekovih pravic, kjer je dvotretjinska večina 

absolutno potrebna, da se ustanovi in potem tudi stoji in ima vsa pooblastila. Ali pa tako, kot 

se že petnajst let borimo, da bi se ustanovila neodvisna agencija oz. institucija za boj proti 

diskriminaciji, ki ima potem res neko moč in pooblastila. Tako kot je KPK ustanovljen, ki ima 

svojo moč in svoja pooblastila. Toliko neodvisna institucija, močna institucija, ki lahko gleda 

širino in globino, in ureja ta področja in daje priporočila, ki se morajo potrditi, ki se ne smejo 

zavreči, tako. 

 

Potem bi bilo tudi jasno, kdo komunicira navzven za našo državo z drugimi…. 

Seveda. 

 

Ker sedaj se namreč dogaja to, da na vladi dobijo zahtevo s strani EU po pripravi 

poročila na temo družbene odgovornosti, pa ne vedo, kdo ga naj pripravi… 

Ali pa delajo več poročil, zato ker je eno poročilo o družbeni odgovornosti, potem je eno 

poročilo o zelenih ekonomijah, potem je eno poročilo o krožni ekonomiji, potem se 

pridružujejo raznim institucijam na več nivojih, ki v bistvu vse delajo eno, nekako kar 

razdrobljeno. In če potem sešteješ, da je to tudi denarno podprto, tako razpršeno. Če bi ves ta 

denar združili v eno in se odločili, kaj hočemo z njim narediti, bi lahko kar veliko premaknili, 

se mi zdi. 

 

Nekateri  moji dosedanji sogovorniki so dejali, da bi bilo zelo potrebno vključiti v 

izobraževalni sistem tudi same vsebine družbene odgovornosti. Da bi na ta način čim več 

ljudi razumelo ta koncept in morda potem tudi dovolilo, da se ravna drugače? 

Ja, definitivno, to govorimo že konstantno. Tudi jaz sem o tem prepričana. Vrtci se že 

ukvarjajo kar nekaj s tem, pa so to eko vrtci, pa to, pa zelo dajejo poudarek temu, pa non-stop 

reciklirajo, pa zbirajo, pa čistijo, pa tako naprej. Potem pa pride otrok v šolo, pa imajo še 

enkrat na leto kakšne takšne stvari… Meni se zdi, da bi to moral biti predmet, enakovreden 

recimo likovni ali glasbeni vzgoji, npr. dve do tri ure tedensko, tako enakovredno zastopan 

predmet, kjer bi se res otroci učili… Saj imajo sedaj otroci v teh nižjih razredih osnovne šole 

spoznavanje okolja ipd., ampak to so tako splošne stvari noter. In potem se dotaknejo tudi 

tega okolja in koliko je to krhko vse skupaj in tako naprej. Ampak, ne s tega vidika, da so v 

bistvu stvari zapeljane že predaleč in da je treba to in to in to delati, da bomo ohranili … in 
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tako naprej. Pač, to je tako površno. Jaz pa mislim, da bi moralo to biti konstantno. Da bi se 

morali par krat na teden s tem ukvarjati konstantno. In skozi celoten izobraževalni sistem 

definitivno. In potem ne moreš dobiti sploh človeka, ne. Tako kot nimaš človeka na 

odgovornih položajih, ki ne zna računati, ki ne zna pisati in ne zna komunicirati, tako potem 

tudi ne bi dobil človeka, ki ne bi teh stvari razumel, in ki bi se mu zdelo brez zveze.  

 

Se pravi, bi lahko celo ob sprejemu posameznika na delovno mesto zahtevali določene 

vrednote s področja družbene odgovornosti? 

Seveda. Normalno. 

 

Vi ste veliko let sodelovali oz. celo vodili delo v mreži United Nations Global Compact za 

Slovenijo. Kakšne so vaše izkušnje z delovanjem te mreže, kako bi jo opisali? 

UNGC oz. Društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj Slovenije je v bistvu podružnica te 

globalne mreže United Nations Global Compact, ki je bila … Naša mreža, ta slovenska, je 

bila ustanovljena leta 2007, tista je bila ustanovljena leta 2000 oz. še prej se mi zdi … in je v 

bistvu največja nevladna mreža, največ podjetij je vključenih vanjo. Podjetja pristopijo v to 

mrežo in takrat se zavežejo spoštovanju desetih načel trajnostnega razvoja, ki so pač ta 

klasična in pokrivajo vsa štiri področja: človekove pravice, delovne pravice, diskriminacijo, 

korupcijo, okolje, vse … To so  pač podjetja, ki vidijo in prepoznajo pomembnost tega in se 

zavežejo, da se bodo s tem ukvarjala, se zavežejo, da bodo tudi poročala o svojem napredku 

vsako leto, da bodo tudi finančno podpirala in se konstantno izobraževala. Zdaj, kakšno 

podjetje se pač vključi, zato ker vidi enkratno korist od tega, da je del tega. Kakšno podjetje 

pa dejansko potem sodeluje znotraj tega in so pač aktivni in se z njimi lepo dela in se premika 

stvari na določenih področjih… Tako, da zelo raznoliko, moram reči, tako kot sem prej 

opredelila podjetja v štiri kategorije, tako so tudi tukaj podjetja recimo, v štirih kategorijah. 

 

Mreža pa izvaja svoje poslanstvo kot osveščanje, izobraževanje o tem področju, še kaj 

drugega…? 

Ja, mreža že s tem, ko je ustanovljena, je zavezana, da bo sodelovala, da bo izobraževala na 

vseh teh področjih in da bo v bistvu mrežila, se pravi vzdrževala to mrežo in mreženje med 

podjetji, da pride do prenosa znanj, do prenosa dobrih praks ali pa do reševanja določenih 

problemov, skupno, ker smo skupno močnejši. Tako, da ja, to je en tak u redu način… Lahko 

se pa še veliko več dela. Ene mreže so tako zelo aktivne, da so skoraj enakovreden partner 

ministrstvu, recimo, če izpostavim špansko mrežo. Nordijska mreža… nordijske države so se 

vzele skupaj in imajo skupno mrežo in vsaki dve leti jo gosti oz. sponzorira druga država. To 

so kar močne mreže. Tam je ta tradicija veliko močnejša. Nemška mreža recimo, tam je tudi 

ta tradicija močnejša. Tam je jasno, da bodo podjetja člani v teh mrežah, da bodo  podjetja 

precej tudi finančno prispevala in da bodo v zameno dobila ideje in svetovanje, kako v bistvu 

reševati določene zadeve znotraj svojega poslovanja. 

 

Torej dobijo kar nekaj koristi podjetja, od vključevanja v takšne mreže? 

Seveda, podjetje, če želi, lahko dobi veliko koristi. Problem je, da veliko podjetij sploh ne želi 

nobenih koristi, ker se jim to zdi nepomembno. To je to. 

 

Bi še kaj dodali za konec? 

Ne…. Meni se zdi, no, da pač raste to zanimanje, prepričanje in pomembnost … Ampak, da je 

ta moment, ko posameznik začne razmišljati 'Ali sem pa res jaz tisti, ki bom kaj spremenil? 

Oh, saj nič ne morem…' … To je še tako veliko tega tukaj pri nas v Sloveniji. In jaz dobim 

kar zelene pike, ko mi kdo to reče, resno… Resno, jaz to ne morem verjeti in ne morem kupiti 

tega in kar vsem to tudi takoj povem, da tudi za sekundo naj ne razmišljajo tako. 
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Torej bi bilo potrebno kulturo v Sloveniji na tem področju spremeniti? 

Ja, seveda. Glejte… še nekaj let nazaj ni nihče recikliral, vse smo okrog metali, pa še sedaj 

imamo probleme s črnimi odlagališči, pa ne vem še s čim vse. Pa gredo ljudje zlijejo v reke 

noter neko svojo svinjarijo, pa tako naprej… mislim. To je neprimerljivo. Če se jaz 

pogovarjam s svojimi kolegi gor na Danskem, na Nizozemskem, na Norveškem, to sploh ne 

morejo verjeti. Oni… so moja generacija in jaz sem že sredi tridesetih let… oni že celo svoje 

odraslo življenje živijo z vsemi temi načeli, reciklirajo, razmišljajo, kaj bodo kupili, 

razmišljajo ali rabijo to kupiti ali ne rabijo, koliko ima to embalaže, kam bodo to embalažo 

dali in tako naprej. Pri nas pa do sedaj… zdaj se malo začenja. V zadnjih letih imamo kar 

nekaj nevladnih organizacij, ki se zelo pospešeno s tem ukvarjajo, in tako. Jaz bi sedaj, 

recimo, pričakovala, ko imam otroke v osnovni šoli, da bodo otroci mene, kljub temu, da sem 

pač, recimo, osveščena in pa da se precej ravnam po teh načelih. Še zmeraj se večkrat ne, se 

velikokrat ne, ker mi ali zmanjka časa ali pa sploh nimam možnosti kupiti drugačno stvar in 

tako naprej. Bi pričakovala, da bi me otroci večkrat opozorili, da bi bili oni tisti bolj 

osveščeni, ker so mlajši in ker… tako je. Tako sem jaz navajena bila, ko sem bila jaz v šoli in 

sem prišla domov, sem jaz doma staršem 'prala možgane', kaj je prav in kaj ni prav. Sedaj so 

druga merila, kaj je prav in kaj ni prav in jaz pričakujem, da moji otroci pridejo iz šole in 

meni sitnarijo, kaj smem in kaj ne smem. Pa mi ne, ne. Še zmeraj jaz več vem. In to je 

problem. To je problem. Če moji otroci ne bodo več vedeli od mene, je to problem. 

 

Se pravi, da je potrebno zelo intenzivno delati z mladino, jo osveščati o družbeni 

odgovornosti, ker bodo oni čez nekaj časa na vodilnih položajih in kreirali našo usodo? 

Seveda. Kdo pa? Ali zdaj spreminjati tiste, ki so stari 60, 65 let? Kdo pa so sedaj pri nas 

odločevalci? 65-letniki so odločevalci v Sloveniji. Ali bomo njih spremenili? A res? Kdo jih 

bo spremenil? Nobeden jih ne bo spremenil. Nikoli. Njim je preveč fino, preveč udobno. 

Njihovo razmišljanje je samo še 'meni je vseeno, ker jaz mojih dvajset let vem, da se bom 

imel lepo'. Potem pa rečeš 'Ja, kaj pa tvoji otroci?'. Pa odgovorijo 'Ja, saj jim je fajn'. Potem pa 

rečeš 'Ja, tvojim otrokom je še fajn', naprej pa itak več ne vidijo. Ja. In potem, ko začneš 

pritiskati 'Ja, kaj pa tvoje nadaljnje generacije, kaj pa tvoji vnuki? Ali misliš, da se bodo še 

lahko šli v Savo kopat?'... in tako naprej. In potem takoj dobiš odgovor 'Ja, zato ste pa vi 

odgovorni, da boste to uredili'. Ja kako smo mi odgovorni, če nismo odločevalska generacija? 

A ne? In kako bomo mi odgovorni ali pa naši otroci odgovorni, če se jih ne poučuje o tem 

dovolj, če se ne zahteva od njih dovolj to, če se šole tako ne obnašajo, če nimajo kompetenc o 

tem učitelji? To je glavno, a ne? 

 

Mreže v Sloveniji. Ali jih imamo dovolj na področju družbene odgovornosti? Ali 

izpolnjujejo svoj namen ali ne? 

Imamo jih preveč.  Jaz bi ustanovila eno, tako kot sem rekla, močno institucijo z velikimi 

pooblastili. In bi tudi rekla 'Sedaj se boste vse mreže združile in vsi boste delali za eno stvar 

skupaj, ker itak ste vse isto. In pika.' Tako. 

 

Deležniki v teh mrežah pa naj bodo iz gospodarstva, negospodarstva…? 

Vse. Vse je potrebno. Mediji so potrebni, strokovnjaki so potrebni. Mi velikokrat govorimo o 

deležniški mreži gospodarstvo, politika, pa nevladne organizacije, to so naše, to. Ampak 

velikokrat pozabljamo, da so v nevladnih organizacijah zanesenjaki z neverjetno voljo, ampak 

brez zadosti 'hudih' strokovnih kompetenc. Tudi jaz nimam dovolj 'hudih' strokovnih 

kompetenc, ampak vem, kam je treba in znam tja hoditi. Ampak bi rada za roko prijela enega 

strokovnjaka, ki bi tudi šel tja. Ker oni pač čepijo tam na fakultetah ali pa na inštitutih, pa 

imajo 'ful' enega znanja, pa… Pač nimajo teh drugih, voditeljskih in teh kompetenc, da bi to 



230 
 

posredovali… Tako je to potem. Vsak brcamo v svoj kot, pa dosegamo majhne zmage, ampak 

na splošno gledano gremo pa dol, strmo dol. 

 

Ampak za konec – prihodnost družbene odgovornosti v Sloveniji in v Evropi je kakšna? 

Ne vem. Ne vem, jaz ne vem. Zame…. Saj pravim, če ne bomo vsi tega živeli, in če se nas bo 

samo peščica nekaterih se s tem ukvarjala, potem nima smisla, nobenega.  

 

Se pravi ovire so najbolj v glavah ljudi? 

Ja, in pa v tem, da ni neke jasne usmeritve in zahtev. To so pač še zmeraj neke stvari, ki so 

tako postranske. 

 

Ali je morda komu v interesu, da se  to ne uredi? 

To so pa že teorije zarote, jaz pa nočem na ta način razmišljati, ker imam potem resne težave 

delovati. Ampak po pravici povedano, jaz še nisem videla nobenega redarja kaznovati 

nobenega, ki bi kaj po tleh metal, pljuval, 'čigumi' okrog metal, smeti razmetaval, brcal v 

drevesa, uničeval okolje. Če pa slučajno pustiš avto pet minut nekje narobe, pa hitro dobiš 

tisti listek, a ne. Mislim, že to razumevanje, kaj vse je pomembno v nekem mikro okolju neke 

vasi ali pa manjšega mesta je pokazatelj, kako stvari stojijo in kaj je pomembno.  
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PRILOGA B12: ZAPIS INTERVJUJA K 

 

Intervjuvanec K. 2016.  B. P., novinarka, Delo  d.d.. Maribor-Ljubljana, 29.4.2016 

 

 

Kako vi razumete družbeno odgovornost podjetij? 

Jaz družbeno odgovornost podjetij razumem kot odgovornost podjetja za svoje delovanje, pri 

katerem vključuje vse svoje deležnike tako znotraj kot zunaj podjetja. Tako na kratko. 

 

Kako bi pa ocenili zanimanje slovenskih podjetij za družbeno odgovornost? 

Od kar sem se jaz začela s tem ukvarjati, pred sedmimi leti, se zadeva premika, se podjetja 

bolj zanimajo za tovrstne aktivnosti, ampak ni pa to zdaj nek 'bum'.  Predvsem so to podjetja, 

ki so v tuji lasti, mogoče kakšne multinacionalke, ki imajo tukaj svoje podružnice, se bolj s 

temi stvarmi ukvarjajo, medtem ko domača podjetja pa…, mogoče tista, ki na tujih trgih več 

poslujejo ali pa tista, v katerih se vodstvo zaveda pomena družbeno odgovornega delovanja.  

 

So to predvsem dobro stoječa podjetja ali tudi katera druga? 

Ja, mislim da večinoma ja, kolikor imam jaz opravka s tem. Dobro stoječa podjetja, ki niso v 

neki krizi. So pa tudi takšna, ki so se z dobrimi praksami iz krize ven pobrala in so pač danes 

uspešna podjetja. Z dobrimi praksami, tudi z odgovornostjo do zaposlenih in drugih 

deležnikov. Primer za to je Steklarna Hrastnik. 

 

Kaj pa so ovire pri podjetjih, da se ne ukvarjajo več z družbeno odgovornostjo? 

Jaz mislim, da gre predvsem za nepoznavanje in pač nerazumevanje tega pojma in učinkov, ki 

jih v bistvu družbena odgovornost lahko prinese podjetju. Nepoznavanje pojma, kaj družbena 

odgovornost sploh je,in da je to mogoče pač samo neka, kako naj rečem, dodatna, nepotrebna 

obveznost, ki nima nobenega učinka. 

 

Kaj pa bi morali narediti, da bi se to spremenilo? 

Treba bi bilo več izobraževati, informirati, mogoče imamo tudi mediji tukaj eno tako nalogo, 

da se pač te informacije pretakajo malo bolj naprej, pa tudi pomembna so povezovanja med 

podjetji na različnih ravneh. Pa mogoče bi država lahko tudi kakšen košček v mozaiku 

prispevala k temu. Pa razna združenja, organizacije, v katera se pač podjetja vključujejo, 

lahko tudi veliko prispevajo k temu. 

 

Kako pa naj bi takšna združenja delovala na področju družbene odgovornosti? 

Dobro vprašanje.  Odvisno, za kaj gre. Če gledava podjetniška združenja, ta pri svojem 

delovanju obravnavajo različne teme. Ena od teh je lahko tudi družbena odgovornost, pri 

čemer pač gre lahko za izmenjavo dobrih praks, se npr. povabi kakšne goste, domače ali tuje, 

strokovnjake, ki se z družbeno odgovornostjo ukvarjajo v praksi. Če pa gre bolj za takšne 

organizacije, kot je npr. inštitut IRDO, je pa to malo drugače, saj je njihova osnovna naloga 

razvoj družbene odgovornosti, zato bi se podjetniška združenja morala s takšnimi 

organizacijami povezati.  

 

V svetu obstajajo takšne večdeležnike mreže, zlasti tudi podjetij na področju družbene 

odgovornosti. Kakšne pa poznate v Sloveniji? 

To so takšne organizacije, kot so npr. Združenje Manager, tudi Gospodarska zbornica včasih 

obravnava kakšne takšne teme. Njihov spekter tem, ki jih pokrivajo, je sicer širok. Medtem ko 

so pa IRDO, Ekvilib in podobni pa bolj ozko usmerjeni, bolj v družbeno odgovornost. 
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Pred leti je bila ustanovljena mreža, bolj v neformalni obliki, kot Partnerstvo za 

družbeno odgovornost Slovenije, pa je z leti njeno delo zamrlo. Zakaj menite, da je 

tako? 

Ne poznam čisto dobro razlogov, kaj je bilo, kdo je bil za kaj odgovoren, pa kakšni so bili 

načrti, plani, cilji te mreže. Vsekakor mora pač biti nek cilj tak, da vsi temu cilju sledijo in 

seveda načrt, kako ta cilj uresničiti. Pa verjetno, če je kakšna spodbuda, na primer z državne 

ravni, tudi ni slabo, predvidevam. 

 

Kaj pa bi bilo potrebno narediti v Sloveniji, da bi imeli recimo vsaj Nacionalno 

strategijo družbene odgovornosti? 

Ja, za nacionalno strategijo se pa bi morala država precej bolj aktivirati. Verjetno na državni 

ravni, predvidevam, ne vem, verjetno ni nekoga, ki bi v celoti celostno razumel, kaj to 

družbena odgovornost je. Ker kolikor je pač videti iz prakse, se država v bistvu parcialno 

ukvarja z nekimi posameznimi koščki v okviru družbene odgovornosti. Jaz se sicer zadnje 

čase ne ukvarjam več toliko s to temo, tako da nisem več tako 'noter'.  Ampak na ravni 

Evropske unije se dogajajo stvari. Kakšne so obveznosti Slovenije v tem oziru, ne vem, to 

mogoče vi bolje veste. Ampak verjetno bi bile evropske spodbude tudi dobre, da bi nastala ta 

strategija. Na žalost mora očitno pri nas priti do tega od zunaj. 

 

Pa recimo, da bi se država odločila, da nekaj na to temo naredi. Kako naj se tega loti? 

Po mojem v sodelovanju s podjetji, s temi omenjenimi mrežami inštituti in podobnimi ljudmi, 

ki pač v tem delujejo, imajo znanja, imajo prakso. Najbolje bi bilo, če se povežejo ne samo od 

znotraj, ampak tudi od zunaj, z dobrimi praksami iz tujine… In pač se pogleda, kaj je tisto, 

kar je za Slovenijo pravo. 

 

Ali ima družbena odgovornost tudi negativne učinke? 

O tem pa še nisem razmišljala… mogoče, sigurno se najde kaj,  

 

Mogoče 'green washing' ali pa kaj podobnega? 

V tem smislu seveda, da pač podjetja to izrabljajo na nek način kot promocijo, v resnici pa 

pač ne delajo nič konkretnega, ampak je vse samo zato, da lepo zgleda. 

 Saj v bistvu v Sloveniji, v začetku, podjetja o tem niso veliko vedela, čeprav so marsikatera 

družbeno odgovorno že delovala. Tako so družbeno odgovornost omejila le na en del, kar je 

mogoče navzven lahko delovalo prej negativno kot pozitivno. Horus in podobne iniciative so 

k razvoju in boljšemu razumevanju DO po mojem pripomogle. Da to ni le, da ti napišeš na 

spletno stran, da ne vem kaj vse počneš, v resnici pa tega ne počneš.  

 

Kako pa bi se financiralo področje družbene odgovornosti po vašem mnenju, v podjetju 

ali pa na državni ravni? 

Vprašanje za milijon dolarjev. V podjetju zelo verjetno skozi določene projekte, povezane s 

poslovanjem podjetja. Podjetje se mora odločiti, kaj je tisto, kar mu bo dalo največje učinke 

za njegovo poslovanje in hkrati za vse njegove deležnike. Da se pač skozi te projekte ta 

družbena odgovornost vpeljuje, nadgrajuje in razvija. Kakor razumem, je pač dokazano, da 

zadeve dajejo učinke, da pozitivno vpliva na podjetje. Na primer že v samem razvoju 

produkta se lahko razmišlja o družbeni odgovornosti. Na državni ravni pa verjetno skozi razna 

izobraževanja in povezovanja s podjetji. 

 

Kaj pa lahko posamezni deležniki naredijo za to? Nekaj recimo lahko naredi vlada, 

nekaj gospodarstvo, nekaj civilna družba. Kakšno vloge so vseh teh deležnikov pri 

razvoju družbene odgovornosti? 
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Ja, vsak mora pri sebi pogledati, da deluje družbeno odgovorno. In potem lahko vsi skupaj 

delujejo DO. Vlada mora, če že ne drugega, delovati z zgledi, z nekimi, načrti, strategijami in 

podobnimi stvarmi. Podjetja prav tako. Kot sem že omenila z vnašanjem DO v vse pore 

delovanja.  Civilna družba pa z osveščanjem posameznikov in izpostavljanjem dobrih praks, 

zgledov. Vsak ima pač svojo vlogo pri tem in če se vse skupaj poveže, je potem lahko za vse 

toliko boljše. 

 

Ko ste raziskovali skozi vaše novinarsko delo področje družbene odgovornosti podjetij, 

pa tudi nacionalnih strategij na tem področju, ste zasledili , da katere države v Evropi 

kaj izstopajo na tem področju? 

Predvsem se mi zdijo Skandinavske države precej v to smer naravnane, kar se Evrope tiče.  

 

Kako pa v vaši novinarski hiši izvajate in spodbujate družbeno odgovornost? 

Bolj slabo. V samem podjetju, v kolikor je meni znano, nimamo neke strategije DO ali česa 

podobnega, kar se tiče družbene odgovornosti in je v bistvu vse zgolj samoiniciativno. Seveda 

nihče nikogar ne ovira, da o takih temah piše in poroča. Da bi pa imeli npr. ločevanje 

odpadkov, ker pač veliko nastane materiala pri nas takšnega, ali dan sodelovanja z lokalno 

skupnostjo ipd nimamo … nimamo neke take strategije. Samo, kar se tiče poročanja o takšnih 

dobrih praksah, pa še to včasih ne pride v časopis, bolj na internet. 

 

Ali je kakšna razlika med slovenskimi in tujimi podjetji v Sloveniji na področju 

družbene odgovornosti? 

Ja, je ja. Pozna se, da v bistvu tuja podjetja imajo to prakso že dalj časa vpeljano. In kar je 

pozitivno, da potem to seveda tudi prenesejo v slovensko okolje. In se v bistvu lahko 

slovenska podjetja, ki se pač s tem še niso toliko ukvarjala, iz tega tudi kaj naučijo. So pa tudi 

slovenska podjetja taka večja, ne vem, npr. Lek, ki sicer ni več slovensko podjetje, deluje pa 

pri nas, ampak je del multinacionalke, prenaša pač dobre prakse iz tam sem. Tako, da razlike 

so. Tudi manjša podjetja so morda malo bolj odprta do tega, saj so bolj zaposleni, vodstvo 

bolj povezani, pa tudi z na primer dobavitelji, lokalno skupnostjo. In se potem malo bolj 

zavedajo pomena družbene odgovornosti za podjetje. 

 

Kdo v podjetju pa je tisti, ki sploh določi, da se bo podjetje ukvarjalo z družbeno 

odgovornostjo? 

Verjetno šef, lahko pa to predlaga tudi kdo drug. Zdaj, če je šef odprt za takšne stvari in če 

posameznik to zna postaviti tako, da bo šef videl kot nekaj pozitivnega…, potem ej to ok. 

Ampak jaz vseeno mislim, da mora biti to vodstvo…, vodstvo ob sodelovanju zaposlenih. 

 

Kako pa bi naj bilo to na ravni države? 

Na ravni države? Ja, najbrž bi bilo dobro, če bi to bil šef vlade, pa tudi verjetno kakšno 

ministrstvo. Lahko sicer pridejo predlogi iz različnih inštitutov, podjetij ipd. Verjetno bi bilo 

še najboljše, če bi se vsi skupaj združili, če je to sploh možno v Sloveniji, ne. In pač z nekimi 

konkretnimi predlogi prišli do nekih pravih ljudi, ki bi potem to sprocesirali naprej do višje 

ravni.  Žal je tako. Ker, če se država, vlada ne zaveda, kaj to pomeni, potem ne gre drugače, 

kot preko nekih teh interesnih skupin. 

 

Torej bi bilo dobro vključiti lobiste v zgodbo? 

Po mojem, da ja. Kar se sliši hecno, saj govorimo o DO. Pomembno je, kakšne koristi ima 

kdo od tega, na žalost, prideš do tega, da drugače ne gre. Ampak glede na to, če da Evropska 

unija neke direktive, da je pač treba določene stvari sprejeti in prenesti, potem nam ne bo 

preostalo drugega, kot da to naredimo. Samo vprašanje je, koliko celostno to pač je. Ali je to 
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samo socialno podjetništvo... to pač ni dosti.  Ker v zadnjih letih se je precej na tem delalo, 

ampak to ni vse. 

 

Ker je morda nekdo imel interes predvsem to početi? 

Tako ja, na primer, pa je to 'zlobiral', tako so mu rekli, da je treba priti po ta pravih kanalih… 

Žal je to politika. 

 

Kako pa v politiki spodbuditi več družbene odgovornosti? 

Dobro vprašanje.  Če je to sploh možno pri nas…? V nekaterih državah je. Pri nas pa vidimo, 

da niso odgovorni za nič. Da se lahko ne vem kaj vse naredi, pa se samo opraviči in ostane 

naprej na funkciji. Verjetno bi morala biti DO splošno v družbi bolje sprejeta.  

 

Torej, so močne nevidne mreže? 

Ja, tudi ja, brez tega ne gre. 

 

Je to ovira za to, da se ne more razviti družbena odgovornost pri nas v celoti? 

Ja, tudi mogoče, ja. Pa tudi ljudje, ki so na položajih in ki lahko vplivajo na to, da se določene 

stvari premakne, če pač nimajo volje, interesa, zanimanja za takšne teme, potem ni nič. 

 

Kakšni pa so interesi teh nevidnih mrež? 

Uuu, to pa ne vem. To pa je treba njih vprašati. 

 

Kaj pa korupcija. Ali v Sloveniji preprečuje razvoj družbene odgovornosti? 

Dobro vprašanje. Kaj pa vem, mogoče ja, mogoče tudi ne.  Če je je preveč, potem zagotovo 

da. In če je dovoljena, prav tako da. 

 

Če se vrneva na te večdeležniške mreže. Kateri deležniki naj bi bili člani takšnih mrež in 

kakšno naj bi bilo poslanstvo takšne mreže? 

Po mojem morajo biti vsi, tudi mi kot posamezniki v nekih takšnih mrežah. Vsi deležniki po 

mojem, v različnih mrežah pač, po mojem. Predstavniki gospodarstva, zaposlenih, 

posameznikov, tudi medijev, se pravi akademikov, države…  Ne samo nekih sekretarjev, ki 

jim je pač en šef naročil, da mora biti tam noter zato ker… Ampak da potem res tudi nekaj 

nastane iz tega. Poslanstvo takšne mreže bi bilo povezovanje, izmenjevanje dobrih praks in 

razvoj naprej družbene odgovornosti na različnih ravneh, od državne, podjetja, do lokalne in 

posameznika… 

 

Ali slovenska podjetja opažajo kakšne koristi od vlaganja v družbeno odgovornost? 

Po mojem da ja, v bistvu ja. Ne vem pa, če znajo to izmeriti. Ampak sigurno, sicer…, če ne 

bi, ne bi še naprej izvajali teh aktivnosti. Kar tako malo zato, ker je to fino…, po mojem ni 

razlog. 

 

Kaj bi bili sedaj prvi koraki, če izhajava iz trenutnega stanja v Sloveniji, da bi se 

premaknilo naprej za več družbene odgovornosti na nacionalni ravni? 

Tako kot sem že rekla, bi bilo po mojem treba, da se tele mreže, ki so malo razparcelirane, kar 

je tipično slovensko…malo bolj povežejo, pa ne vsak svoj vrtiček obdelovati, ampak da vsi 

skupaj začnemo obdelovati eno veliko njivo. Drugače ne bomo nikamor prišli, bomo pač 

ostali vsak na svojem vrtičku in naprej, več, dlje od tega ne bo šlo. Več povezovanja na 

različnih ravneh, ker imaš lahko potem tudi večji vpliv gor, na višjo raven. Država pa seveda, 

se bi mogla bolj aktivirati… ne vem, kdo se sploh s temi stvarmi pri nas v vladi, na 

ministrstvih ukvarja. Da ni to samo zato, ker nekaj moramo narediti, ampak, da se pač 
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celostno pogleda, kaj je za Slovenijo tisto, kar bi bilo res pristno in pravilno in dobro. Če je 

kdo tega sploh sposoben oziroma, če si tega sploh želi. 

 

Če bi pogledala recimo primerjavo Slovenija in Evropa. Kakšne so ovire, ki se npr. 

pojavljajo v Evropi, da se družbena odgovornost ne more še bolj razvijati, in kakšne so 

v Sloveniji? 

Težko vprašanje. Ne vem, ne poznam toliko tega področja, ne vem. Ampak najbrž so kakšne 

ovire. Verjetno odvisno od države, kako pač države spodbujajo določena področja družbene 

odgovornosti. Če sva že govorili o korupciji, kako je tretirana v posameznih državah, kakšne 

so zahteve potrošnikov do podjetij, vlade ipd. 

 

Ali je odločanje za družbeno odgovornost stvar posameznika ali države kot takšne? 

Jaz mislim, da posameznika in države. Saj posamezniki smo lahko družbeno odgovorni, 

ampak če nas pač država ne spodbuja… ne bomo prišli dlje, kot sem rekla prej, od tega 

svojega vrtička. Želimo si, da bi država, da bi vsi živeli to družbeno odgovornost, ne samo 

določeni posamezniki. 

 

Recimo, da ste vi sedaj predsednica vlade in lahko določite, kako se bo sedaj po novem 

družbena odgovornost v Sloveniji razvijala. Kaj bi najprej naredili? 

Ja, to je zelo težka naloga in obširno delo, po mojem. Jaz bi najprej naredila en sestanek s 

temi organizacijami in mrežami, kjer se pač s temi stvarmi ukvarjajo. In bi bilo treba najprej, 

po mojem mnenju, narediti nek pregled stanja in potem nek 'brainstorming', ideje in potem to 

prerešetati po različnih področjih in narediti neko strategijo. Ampak jaz mislim, da bi nam to 

vzelo kar nekaj časa, da vidimo kje smo in kaj nam še manjka. Mogoče bi lahko pogledali 

kakšno tuji prakso in jo prilagodili nam. 

 

In potem, ko je strategija? 

In potem pač, kakor temu rečejo, akcijske načrte, da se pač te stvari po ministrstvih razdelijo 

in izvajajo. Ampak je treba seveda ljudem to razložiti, da to ni nekaj, ker sem si jaz to sedaj 

izmislila, ampak zakaj je to dobro. In da v bistvu ti ljudje, ki bi to izvajali, to izvajajo, ker si to 

želijo in ker to razumejo in vidijo koristi v tem. Pač vsi skupaj bi morali sodelovati. 

 

Kakšna pa je vloga mladih pri tem področju? 

Mladih? Ja, jaz mislim, da lahko prinesejo veliko novih idej, ker se mi zdi, da jim ni vseeno. 

Te mlajše generacije, ja, jim ni vseeno, kaj se dogaja v svetu z ljudmi in s stvarmi okrog njih, 

v njihovem okolju, z družbo. Ni jim vseeno za prihodnost. Po mojem bi jih bilo treba 

poslušati, ker mislim, da imajo rešitve, kako narediti svet boljši. 

 

Kaj pa starejše generacije? 

Ja tudi, ker se v bistvu od njih tudi lahko kaj naučimo. Ker včasih smo veliko stvari počeli 

zelo dobro in smo potem to zelo zanemarili. 

 

Torej manjka lepila v družbi, ki bi združevalo različne generacije in ustvarjalo neko vez 

med njimi? 

Ja, v bistvu ja. Zdaj kaj in kdo, kdo ali kaj bi to bil, ne vem. Ali bi to morala biti država, ne 

vem, če si tega želi, če so to sposobni, nimam pojma. Ali bi to morala biti neka močna 

organizacija… ne vem, ne znam odgovoriti. 

 

Bi še kaj dodali za konec? 

Ne… No, naj IRDO inštitut nadaljuje s svojim delom še tako naprej.  
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Ja, če nas bo kdo financiral… 

Ja saj, saj to je pa na koncu problem. Na žalost, se vse tako konča. 

 

Ampak, kakšna pa bi bila Slovenija brez družbene odgovornosti? 

Ja, ne vem, če bi bilo tako 'fajn'… Mislim, da nam ne bi bilo tako 'luštno'. Vprašanje, kaj bi se 

dogajalo z našim okoljem, če ne bi imeli same »psihopate«, ki bi okoli hodili, ker bi bili 

zatirani… Ne bi bilo 'fajn'…  Podjetja, ki skrbijo za svoje zaposlene, ljudje, ki skrbijo za 

okolje, ki se povezujejo navzven, navznoter, na vse strani, je čisto nekaj drugega, kot pa, če se 

pač te stvari ne neguje, ne. 

 

Če bi ocenili, koliko je kdo doslej v Sloveniji naredil za družbeno odgovornost… pa 

vzemiva samo tri skupine deležnikov … gospodarstvo, civilno družbo in javno upravo, 

kaj bi rekli? 

Jaz mislim, da civilna družba in gospodarstvo. Javna uprava, ne vem… ni ravno veliko, pač 

samo tisto, kar je obvezno. 

 

Zakaj je tako? 

Po mojem, da družbena odgovornost izhaja bolj iz posameznika, zato so mogoče zadeve na 

civilno družbeni ravni zaradi tega malo bolj aktivne, kot so na ravni javne uprave. 

 

Morajo bolj skrbeti za svoj obstanek, v teh drugih dveh sferah družbe? 

Ja, gospodarstvo pač v enem obdobju je to bilo bolj moderno, potem so pa mogoče ugotovili, 

da pa ni to samo neka trenutna moda, ampak, da imaš mogoče tudi kakšne koristi od tega. 

Mislim koristi… da je pač za podjetje na dolgi rok to veliko boljše, če tako deluješ.  

 

Javna uprava pa ne vidi koristi v tem? 

Verjetno deluje drugače že v osnovi … pač mora biti nekdo, ki zna to razložiti, zakaj je to 

dobro. V javni upravi ne vem če je tako… Vsak zaposleni tam kot posameznik verjetno že 

deluje družbeno odgovorno. Ampak, da bi pa celota delovala tako, pa ne vem, če je ravno 

tako. Zdaj se sicer nekaj trudijo biti prijazni do uporabnikov in podobno, do okolja, ampak ne 

vem, če jim uspeva.  

 

Ddr. Mulej je pred časom v enem od svojih člankov zapisal, da je po Porterju človeštvo 

zašlo v slepo ulico zato, ker ima preveč obilja in da je izhod iz tega družbena 

odgovornost ali pa vojna. In da je človek zašel v slepo ulico zato, ker ima preveč obilja, 

in zaradi tega obilja je nehal ustvarjati, ker nima potrebe po ustvarjanju. Ali bi rekli, da 

mogoče… če primerjava te tri sektorje v družbi, se pravi civilna družba, javna uprava 

in gospodarstvo … da ima morda kateri od teh treh sektorjev preveč obilja in mu ni 

potrebno ustvarjati nekaj novega, ker nima potrebe po tem? 
Ja, sigurno, če je preveč obilja, nisi primoran k temu, da si pač ustvarjalen in tako naprej. Zdaj 

pojma nimam… v podjetjih je po mojem tudi gospodarska kriza, ki je dosti pripomogla k 

temu, da so morali biti še toliko bolj ustvarjalni… pa pač cel ta sistem, ki se očitno spreminja, 

in okolje, v katerem delujejo… Zdaj, za javno upravo pa ne bi znala najti odgovora, ker ne 

poznam toliko njihovega delovanja.  Posamezniki pa tudi ja… 

 

Bi še kaj dodali sedaj za res za konec? 

Ne, čisto sem se iztrošila… 

 

Kaj je sedaj v Sloveniji najbolj moderno na področju družbene odgovornosti? 
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Krožno gospodarstvo. Pa družbene inovacije… Mislim, da ima tudi Evropska unija nek načrt 

s tem, kaj bo pa izpeljala iz tega ven, pa ne vem. Tudi start-upi iz tega področja se pojavljajo. 

Večina jih je sicer tehnoloških, so pa tudi s področja socialnih inovacij  

 

In  v Sloveniji se vse te stvari dogajajo predvsem ad hoc ali so načrtovane? 

Ene se pač dalj časa razvijajo, druge pa so takšne, da nekdo vidi priložnost in jo zagrabi. Npr. 

ta skupnosti, ki se je razvila okoli konference PODIM , to ni iz danes na jutri nastalo, se 

razvija in raste dalj časa in so kar uspešni. 
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PRILOGA C: Koncept razvoja družbene odgovornosti v podjetjih - Preglednica 

predlaganih ukrepov 

 

UKREP in aktivnosti CILJNA 

SKUPINA 

PREDVIDENI UČINKI, 

REZULTATI 

Predviden 

termin 

izvedbe 

Okvirna ocena 

potrebnih sredstev 

za izvedbo v EUR 

1. Vzpostavitev nacionalne strategije in akcijskih načrtov za DO(P) 

Vzpostavitev 

nacionalnega foruma in 

strokovnega jedra na 

področju DOP za 

ustvarjanje dvosmerne 

komunikacije in 

pripravo strategije DOP 

na nivoju države 

Predstavniki 

gospodarstva, 

strokovne 

javnosti, 

vlade, civilne 

družbe, 

medijev 

 imenovana delovna skupina 

za pripravo te strategije in 

usklajevanje le-te z EU in 

svetovnimi trendi 

 vsaj 1x mesečno sestanki te 

skupine in razporeditev 

nalog za pripravo 

nacionalne strategije DOP 

Januar-

december 

2016 in 

dalje 

Plačilo za 

opravljeno delo 

članom skupine 

(sejnina=?), 

dodatno povračilo 

potnih stroškov za 

člane skupine, ki bo 

pripravljala 

strategijo, če so iz 

oddaljenih krajev 

Nacionalni načrt ali 

strategija družbene 

odgovornosti podjetij 

ter uskladitev 

nacionalne DOP z 

globalnimi trendi 

Predstavniki 

gospodarstva, 

vlade, civilne 

družbe, 

splošna 

javnost 

 določitev primernega 

ministrstva ali državne 

ustanove za koordinacijo 

priprave in izvedbe te 

strategije 

 zapisana strategija in 

potrjena na Vladi RS oz. v 

parlamentu 

 izvedba strategije v letih 

2016-2020 - koordinacija 

 izboljšave strategije v 

prihodnjih letih 

Januar-

september 

2016 

Prispevek v delu in 

času vseh 

vključenih, dodatno 

povračilo potnih 

stroškov za člane 

skupine, ki bo 

pripravljala 

strategijo, če so iz 

oddaljenih krajev 

Nacionalni akcijski 

načrt za podjetništvo in 

človekove pravice 

MGRT in 

MZZ, 

predstavniki 

strokovne 

javnosti in 

gospodarstva, 

civilne družbe 

 priprava osnutka NAP za 

človekove pravice v 

gospodarstvu (MZZ) 

 sprejem NAP za človekove 

pravice v gospodarstvu 

(MZZ) 

 izvedba NAP za človekove 

pravice v gospodarstvu 

(MZZ) 

Leto 2015 

in 2016 =? 

V okviru dela MZZ 

in partnerjev (=?) 

Trajnostna (zelena) 

javna naročila – 

krepitev izvajanja tega 

področja  

Ministrstva, 

strokovna 

javnost, 

gospodarstvo 

 Že pripravljena uredba (od 

leta 2009), možne 

izboljšave, potrebnih več 

seminarjev za uporabnike in 

naročnike 

 

2016 V okviru dela 

ministrstev oz. 

podizvajalci v 

dogovoru z MJU=? 

2. Ozaveščanje in promocija družbene odgovornosti (podjetij) 

Vzpostavitev 

nacionalne 

komunikacijske 

kampanje za podjetja in 

javne ustanove ter 

splošno javnost o 

uvajanju DO v prakso 

(informativna gradiva, 

letaki, e-vabila, 

razglednice)… 

Splošna 

javnost, 

podjetja, javne 

ustanove, 

mediji 

 Dogovori z oglaševalskimi 

agencijami in mladimi 

kreativci za pripravo 

zasnove kampanje 

 Zasnova komunikacijske 

kampanje o ozaveščanju za 

več DO in izvedba le-te 

 Dogovori z mediji za 

brezplačne objave oglasov v 

okviru kampanje 

 Priprava informativne 

zloženke o družbeni 

Leto 2016 

in dalje 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

in trajanja 

komunikacijske 

kampanje ter 

vključenih 

ustvarjalcev ter 

uporabe 

komunikacijskih 

kanalov in orodij. 

Predvidoma vsaj 

50.000 EUR 
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odgovornosti (podjetij), 

letakov, e-razglednic 

 Priprava mini priročnika za 

gospodinjstva o DO v 

gospodinjstvih 

 Priprava mini priročnika za 

podjetja o DO v podjetjih 

 Priprava mini priročnika za 

šolstvo o DO v šolstvu (za 

učitelje in učence) 

Delovanje 

informacijskega portala 

za DOP (npr. portala 

NFRCSR, IRDO) in 

posredovanje 

informacij s tega 

področja 

Strokovna 

javnost, 

gospodarstvo, 

javna uprava 

 Vzpostavitev nacionalnega 

informacijskega portala za 

DO(P) 

 Delovanje in ažuriranje tega 

portala 

 

Leto 2016 

in dalje 

vsako leto 

Za vzpostavitev 

portala okvirno 

5.000 EUR, za 

delovanje portala 

(ažuriranje, 

vzdrževanje) 

okvirno  vsaj 

16.000 EUR letno 

Osveščanje in kreativni 

natečaji gospodarstva – 

mladi sodelujejo pri 

kreativnih natečajih za 

področje družbene 

odgovornosti podjetij 

in soustvarjajo portal 

www.odgovoren.si 

Mladi od 15. 

do 29. leta 

(dijaki, 

študenti, 

brezposelni), 

podjetniki, 

direktorji, 

zaposleni v 

podjetjih 

 Vzpostavitev portala za 

komunikacijske kampanje 

gospodarstva s splošno 

javnostjo 

 Vzpostavitev sponzorskega 

sodelovanja med mladimi in 

gospodarstvom 

 Objava natečajev za mlade 

in predstavitev njihovih 

izdelkov na področju 

komuniciranja splošni 

javnosti 

Leto 2016, 

jesen in 

dalje vsako 

leto 

Okvirno 18.000 

EUR letno 

Trajnostna potrošnja – 

zasnova in izvedba 

komunikacijskih 

kampanj v podporo 

trajnostni potrošnji 

Splošna 

javnost, 

podjetja 

 Zasnova komunikacijske 

kampanje o ozaveščanju za 

trajnostno potrošnjo in 

izvedba le-te 

 Dogovori z mediji za 

brezplačne objave oglasov v 

okviru kampanje 

 Priprava informativne 

zloženke o družbeni 

odgovornosti  in trajnostni 

potrošnji za gospodinjstva 

Leto 2016 

in dalje 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

in trajanja 

komunikacijske 

kampanje ter 

vključenih 

ustvarjalcev ter 

uporabe 

komunikacijskih 

kanalov in orodij. 

Predvidoma vsaj 

40.000 EUR 

3. Izobraževanje in usposabljanje o družbeni odgovornosti (podjetij) 

Ustvarjanje redne 

ponudbe izobraževanja 

za podjetja, ki želijo 

uvesti DO v svojo 

poslovno prakso, in 

izvedba usposabljanja 

in izobraževanja za 

podjetnike in njihove 

zaposlene o DO – od 

manj zahtevnih do bolj 

zahtevnih vsebin, 

posebej za javno 

upravo 

Strokovnjaki-

svetovalci, 

gospodarstvo, 

javna uprava 

 Priprava programov 

usposabljanja in 

izobraževanja za podjetja in 

javno upravo 

 Izbor izvajalcev in objava 

ponudbe na trgu 

 Izvedba izobraževanj in 

usposabljanj 

Leto 2016, 

celo leto in 

dalje 

Odvisno od obsega 

programa in števila 

udeležencev, 

predavateljev, 

predvidoma 100 eur 

neto plačilo za uro 

predavanja 

predavatelja 

Podjetniško in 

poslovno svetovanje 

podjetjem za uvedbo 

DO v poslovno prakso 

Direktorji in 

člani uprav 

podjetij, 

zaposleni v 

 analiza stanja pri podjetjih,  

 priprava ponudbe za 

sodelovanje,  

 izvedba svetovanja glede na 

Leto 2016, 

celo leto in 

dalje 

Odvisno od 

povpraševanja, 

predvidoma 50-100 

EUR neto na uro 
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(coaching, dodatne 

storitve) 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov  

potrebe podjetij svetovanja 

Usposabljanje in 

izobraževanje mladih 

za podjetništvo in 

družbeno odgovornost 

Osnovnošolci, 

dijaki, 

študentje, 

strokovni 

delavci, 

podjetniki 

 analiza stanja v šolstvu na 

področju družbene 

odgovornosti 

 Zasnova programa uvajanja 

družbene odgovornosti v 

programe šolstva (osnovno, 

srednje in visokošolsko 

izobraževanje) 

 Izvedba programov 

usposabljanja in 

izobraževanja za mlade o 

DO(P),  

 predstavitve primerov dobre 

prakse podjetij pri mladih 

Leto 2016, 

celo leto in 

dalje 

Odvisno od obsega 

programov, 

vključenih 

udeležencev, 

pogostosti izvedb 

ipd. 

Izvedba dveh 

mednarodnih poslovnih 

konferenc na temo 

družbene odgovornosti 

podjetij letno 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave, 

javna uprava, 

strokovnjaki, 

splošna 

javnost 

 Zasnova, organizacija in 

izvedba dveh mednarodnih 

konferenc letno 

(predvidoma enodnevnih) 

 Mreženje udeležencev 

 Predstavitve dobrih praks 

 Sklepanje morebitnih 

podjetniških partnerstev 

med udeleženci konference 

 Pregled usmeritev 

slovenskih in tujih podjetij 

na področju DO(P) ter 

novosti v zakonodaji in 

dokumentih posameznih 

držav, EU 

Pomlad in 

jesen 2016, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

programa 

posamezne 

konference, 

vključenih 

udeležencev, 

predavateljev  ipd., 

predvidoma 2 

konferenci x 20.000 

EUR letno = 40.000 

EUR letno 

Krepitev načrtovanja in 

računovodskega 

poročanja v zvezi z 

družbeno 

odgovornostjo 

(ekonomsko, socialno, 

okoljsko poročilo) 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave, 

strokovnjaki, 

splošna 

javnost 

 Priprava in izvedba 

seminarjev na temo 

načrtovanja in poročanja o 

ekonomskih, okoljskih in 

socialnih kazalcih podjetij 

 Podeljevanje priznanja za 

najboljše poročilo na 

področju družbene 

odgovornosti podjetij 

Maj 2016, 

in dalje 

Odvisno od obsega 

projekta, vključenih 

udeležencev, 

predavateljev  ipd., 

predvidoma 18.000 

EUR  letno 

4. Založništvo publikacij o družbeni odgovornosti (podjetij) 

Izdaja mini priročnika 

ABC o osebni in 

družbeni odgovornosti 

za podjetja in mlade 

podjetnike začetnike 

Podjetniki v 

začetni fazi 

delovanja, 

mladi 

podjetniki 

začetniki 

 Zasnova , priprava vsebine, 

izdaja mini priročnika za 

hiter vpogled v koncept 

osebne in družbene 

odgovornosti 

V začetku 

leta 2016 

Odvisno od 

dogovora o obsegu 

in nakladi 

priročnika. 

Predvidevamo 3000 

izvodov po 

produkcijski ceni 5 

eur/izvod = 15.000 

eur (avtorska 

besedila, tisk, 

oblikovanje, brez 

promocije in 

distribucije knjige) 

Izdaja priročnika za 

podjetja – Uvajanje 

strategije družbene 

odgovornosti v podjetje 

Podjetniki v 

zreli fazi 

delovanja, 

njihovi 

 Zasnova priročnika in 

priprava vsebine ter izdaja 

priročnika za podjetja z 

naslednjimi okvirnimi 

Konec leta 

2016 

Odvisno od 

dogovora o obsegu 

in nakladi 

priročnika. 
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zaposleni, 

vodje 

oddelkov 

vsebinami: Predstavitev 

družbene odgovornosti, 

koristi, standardov, 

certifikatov, komuniciranja, 

vključevanja deležnikov, 

poročanja itd. ter pristopov 

k uvedbi in izvajanju 

strategije DO(P) v 

podjetju… 

Predvidevamo 300 

izvodov po 

produkcijski ceni 

50 eur/izvod = 

15.000 eur 

(avtorska besedila, 

tisk, oblikovanje, 

brez promocije in 

distribucije knjige) 

Posredovanje 

informacij s področja 

DOP in promocija 

dobrih praks podjetij 

(npr. IRDO Mozaik - 

Prve slovenske 

družbeno odgovorne 

novice) 

Strokovna 

javnost, 

gospodarstvo, 

javna uprava 

 Izdajanje nacionalne revije s 

področja DO(P), 

predvidoma 6 številk letno 

 

Leto 2016 

in dalje 

za vzpostavitev in 

izdajanje 2-

mesečne revije, ki 

izide 6 x letno v 

obsegu po 48 strani 

A4, okvirno  45.000 

EUR letno 

Zbornik prispevkov 

avtorjev ob organizaciji 

mednarodnih poslovnih 

konferenc na temo 

družbene odgovornosti 

podjetij 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave, 

javna uprava, 

strokovnjaki, 

splošna 

javnost 

 Zasnova, organizacija in 

izdaja zbornika avtorskih 

prispevkov dveh 

mednarodnih konferenc 

letno (predvidoma 

enodnevnih) 

 Predstavitve dobrih praks 

podjetij 

 Pregled usmeritev 

slovenskih in tujih podjetij 

na področju DO(P) ter 

novosti v zakonodaji in 

dokumentih posameznih 

držav, EU 

Pomlad in 

jesen 2016, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

programa 

posamezne 

konference, 

vključenih 

predavateljev  ipd.,   

predvidoma 2 

konferenci x 3.000 

EUR letno = 6.000 

EUR letno za 

zbornike konf.  

Zbornik finalistov ob 

podeljevanju Slovenske 

nagrade za družbeno 

odgovornost HORUS 

na zgoščenki in na 

spletu 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave, 

javna uprava, 

strokovnjaki, 

splošna 

javnost 

 Zasnova, organizacija in 

izdaja zbornika finalistov 

nagrade Horus za tekoče 

leto 

 Predstavitve dobrih praks 

podjetij, ocenjevalcev, 

partnerjev projekta… 

 Pregled postopka 

ocenjevanja in drugih 

dokumentov 

Jesen 

2016, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

vsebine,  

predvidoma 3.000 

EUR letno  

5. Promocija dobrih praks družbene odgovornosti (podjetij) 

Podeljevanje Slovenske 

nagrade za družbeno 

odgovornost HORUS 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave, 

javna uprava, 

strokovnjaki, 

splošna 

javnost, mediji 

 Zasnova, organizacija in 

izvedba natečaja za 

podelitev nagrade  

 Večanje zavedanja podjetij 

o pomenu družbene 

odgovornosti. 

 Analiza stanja v podjetjih o 

družbeni odgovornosti. 

 Vključevanje deležnikov v 

ustvarjanje družbene 

odgovornosti v podjetjih. 

 Priprava strategije družbene 

odgovornosti v podjetju. 

 Predstavitev dobrih praks 

podjetij o družbeni 

odgovornosti. 

 Izmenjava znanja in 

Pomlad do 

jesen 2016, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

posameznega 

razpisa, vključenih 

udeležencev, 

ocenjevalcev  ipd.  

predvidoma 20.000 

EUR letno  
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izkušenj med podjetji o 

družbeni odgovornosti, 

mreženje 

 Sklepanje morebitnih 

podjetniških partnerstev 

med udeleženci natečaja 

Podeljevanje EU 

nagrade za partnerstva 

med podjetji in NVO 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

člani uprave in 

nevladne 

organizacije 

 Zasnova, organizacija in 

izvedba natečaja za 

podelitev nagrade  

 Vključevanje deležnikov v 

ustvarjanje družbene 

odgovornosti v podjetjih v 

sodelovanju z nevladnimi 

organizacijami 

 Predstavitev dobrih praks 

podjetij o družbeni 

odgovornosti na področju 

odnosa s skupnostjo 

 Izmenjava znanja in 

izkušenj med podjetji in 

nevladnimi organizacijami o 

družbeni odgovornosti, 

mreženje 

 Sklepanje morebitnih 

partnerstev med udeleženci 

natečaja 

Pomlad 

2016, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

posameznega 

razpisa, vključenih 

udeležencev, 

ocenjevalcev  ipd. , 

predvidoma 15.000 

EUR letno  

Partnerstvo mladih in 

podjetij - Razvoj in 

podelitev nagrade oz. 

natečaja za partnerstvo 

med mladimi in 

podjetji, kjer ustvarjajo 

nove izdelke in 

storitve, projekte v 

duhu DO 

Mladi in 

podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

mediji, 

splošna 

javnost 

 Zasnova, organizacija in 

izvedba natečaja za 

podelitev nagrade mladim in 

podjetjem z njihovo 

partnerstvo na področju DO 

 Predstavitev dobrih praks 

partnerstva podjetij in 

mladih na področju 

družbene odgovornosti. 

 Izmenjava znanja in 

izkušenj med podjetji in 

mladimi o družbeni 

odgovornosti, mreženje 

 Sklepanje morebitnih 

podjetniških partnerstev 

med udeleženci natečaja 

Zima 

2016-17, 

vsako leto 

Odvisno od obsega 

posameznega 

razpisa, vključenih 

udeležencev, 

ocenjevalcev  ipd. , 

predvidoma 15.000 

EUR letno  

6. Razvoj inovativnih in družbeno odgovornih izdelkov in storitev, projektov, investicij 

Natečaji med mladimi 

za razvoj DO 

produktov in storitev 

pri podjetjih 

(vzpostavitev 

sponzorskega 

sodelovanja med njimi) 

Mladi od 15. 

do 29. leta 

(dijaki, 

študenti, 

brezposelni), 

podjetniki, 

direktorji, 

zaposleni v 

podjetjih 

 Priprava in izvedba 

natečajev za razvoj novih 

izdelkov in storitev ter 

projektov v duhu DO 

 Vzpostavitev partnerskega 

sodelovanja med mladimi in 

gospodarstvom 

 Objava natečajev za mlade 

na področju ustvarjanja 

novih izdelkov, storitev, 

projektov v duhu DO in 

predstavitev teh rezultatov 

splošni javnosti 

Leto 2017 

in dalje 

Okvirno 30.000 

EUR letno 

Vzpostavitev profila 

poklica skrbnik ali 

vodja za področje 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

 Zasnova profila poklica 

skrbnik DO v podjetju 

 Predlog uvrstitve poklica 

Leto 2016 

in dalje 

Okvirno 30.000 

EUR letno 
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družbene odgovornosti 

v podjetju, ustvarjanje 

možnosti za pridobitev 

certifikata na tem 

področju 

vodje 

oddelkov, 

strokovnjaki 

skrbnik DO v nacionalne 

sheme poklicev 

 Ureditev postopka 

certificiranja za pridobitev 

tega poklica 

 Usposabljanje 

posameznikov v podjetjih za 

pridobitev tega certifikata 

Krepitev pridobivanja 

certifikatov, nagrad, 

priznanj na področju 

družbene odgovornosti 

v Sloveniji in tujini pri 

podjetjih 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

strokovnjaki 

 Priprava pregleda 

certifikatov, standardov, 

nagrad na področju DO 

 Promocija certifikatov, 

standardov, nagrad na 

področju DO med 

slovenskimi podjetji 

 Svetovanje in pomoč 

podjetjem pri prijavi za 

pridobitev certifikatov, 

standardov, nagrad na 

področju DO 

Leto 2016 

in dalje 

Okvirno 20.000 

EUR letno 

Zasnova in zaščita ter 

promocija nacionalne 

blagovne in storitvene 

znamke na področju 

DO 

Podjetja vseh 

velikosti, 

strokovnjaki 

 Zasnova koncepta in zaščita 

blagovne znamke 

 Oblikovanje logotipa 

 Promocija blagovne znamke 

Leto 2017 

in dalje 

Okvirno 30.000 

EUR 

Družbeno odgovorne 

investicije – 

posredovanja znanja in 

spodbujanje tovrstnih 

dejanj na trgu 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

strokovnjaki 

 Zasnova koncepta 

izobraževanja in delavnic na 

temo družbeno odgovornega 

investiranja 

 Promocija družbeno 

odgovornih investicij 

 Izmenjava dobrih praks na 

področju družbeno 

odgovornih investicij 

 Sklepanje partnerstev pri 

DO investicijah 

Leto 2017 

in dalje 

Okvirno 30.000 

EUR 

7. Mreženje in izmenjava dobrih praks na področju družbene odgovornosti (podjetij) 

Mreženje družbeno 

odgovornih podjetij 

(Poslovni klub Horus, 

drugo mreženje) 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

strokovnjaki, 

mediji 

 Organizacija mesečnih 

srečanj DO podjetij, 

 Program seznanjanja z 

aktualnimi novostmi s 

področja DO za podjetja  

 Organizacija skupnih 

komunikacijskih kampanj za 

osveščanje o DO 

 Organizacija skupnih 

projektov na področju DO 

 seminarji, predavanja, 

delavnice, diskusije,… 

Leto 

2016 in 

dalje 

Okvirno 10.000 EUR 

letno 

Delovanje članskih 

organizacij na področju 

družbene odgovornosti 

(podjetij) – inštitut 

IRDO, MDOS pri 

inštitutu Ekvilib ipd. 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

mladi, 

strokovnjaki, 

mediji, 

splošna 

javnost 

 Redno delovanje članskih 

organizacij (min. 1 

zaposlena oseba) v podporo 

DO projektom, drugim 

akcijam v skladu s 

poslanstvom in vizijo 

organizacije ter programom 

dela 

 delovanje fokusnih skupin 

na posamezne teme v okviru 

Leto 

2016 in 

dalje 

Okvirno 28.000 EUR 

letno na organizacijo 
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programa 

 raziskovanje področja 

DO(P) 

 komunikacijske kampanje 

 spletna gradiva in 

elektronsko obveščanje 

Spodbujanje 

ustanavljanja sekcij za 

družbeno odgovornost 

pri obstoječih 

strokovno-interesnih in 

podjetniških 

združenjih, 

organizacijah 

Članske 

organizacije, 

zaposleni v 

podjetjih, 

strokovnjaki, 

člani 

organizacij 

 Delovanje sekcij za DO v 

članskih organizacijah 

 Izvajanje projektov DO v 

teh organizacijah 

 Osveščanje članov v 

organizacijah o DO 

Leto 

2016 in 

dalje 

Okvirno 7.000 EUR 

letno na organizacijo 

Mednarodno 

sodelovanje in 

povezovanja 

slovenskih podjetij na 

področju DO (CSR 

Europe partnerstva 

ipd.) 

Podjetniki, 

zaposleni v 

podjetjih, 

vodje 

oddelkov, 

strokovnjaki 

 Članstvo v mreži CSR 

Europe 

 Udeležba na srečanjih CSR 

Europe – vsaj 2x letno, vsaj 

2-3 osebe 

 Povezovanje s podjetji, člani 

CSR Europe, in izmenjava 

izkušenj, ogledi dobrih 

praks (vsaj 2x letno 3 osebe) 

 Povezovanje in izmenjava 

dobrih praks z drugimi 

nacionalnimi partnerskimi 

organizacijami v okviru 

CSR Europe (vsaj 1 x letno, 

2 osebi), sklepanje 

partnerskih projektov na 

področju DOP 

Leto 

2016 in 

dalje 

Predvidoma min. 

10.000 EUR letno 

(potni stroški, 

nastanitev, letna 

članarina) 

 

Vir: IRDO (2015). 

 

Kolofon: 

Naročnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija 

Avtorica: Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 
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