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POVZETEK
Slovensko gospodarstvo je v počasnem okrevanju po tem, ko ga je prizadela huda
gospodarska in finančna kriza leta 2008. Med vzroke za nastanek tega stanja bi verjetno
lahko uvrstili tudi dejavnike slabih poslovnih odločitev ter neetično in nemoralno poslovanje
podjetij. Glede na to, da se posledice še danes čutijo, je nujno potrebno večje zastopanje
etičnih in moralnih načel na vseh nivojih poslovanja, tudi vseh deležnikov.
V raziskovalnem delu diplomskega dela je predstavljena družba LTH Castings d.o.o.. Študija
primera je bila na podlagi ankete opravljena med zaposlenimi omenjene družbe. Z analizo
rezultatov ankete smo poskusili prikazati, kakšno je splošno mnenje o etiki v podjetništvu
in etiki menedžerjev. Zanimal nas je predvsem vidik kritičnosti na podlagi vrste zaposlitve,
in sicer razlike v pogledu med menedžmentom in zaposlenimi ter izobrazbe. Ugotoviti smo
želeli, kakšen odnos imajo zaposleni do neetičnega delovanja menedžmenta. Rezultati
raziskave so pokazali, da je na podlagi splošnega mnenje anketirancev o etiki v podjetništvu
zaznati visoko pozitivno opredeljenost kakor tudi kritičen odnos do neetičnih dejanj. Zato
lahko z gotovostjo trdimo, da je etika pomemben element v poslovnem svetu. Pretekli
dogodki, ki so zaznamovali slovensko gospodarstvo, so nam lahko v opomin in v poduk. K
boljšemu etičnemu delovanju podjetij v prihodnje bi verjetno doprineslo tudi dosledno
spoštovanje in upoštevanje etičnih in moralnih načel, dodatno izobraževanje s tega
področja, sprejeti kodeksi in sankcioniranje vseh neetičnih delovanj, brez izjem, tako za
menedžment kot za ostale zaposlene.
Ključne besede: etika, morala, poslovna etika, družbena odgovornost, menedžer, kodeks.

v

SUMMARY
ANALYSIS OF ETHICAL CONDUCT IN A CHOSEN COMPANY
Slovenian economy is slowly picking itself up after the great financial chrisis in 2008. One
of the reasons for such situation could also be poor business decisions and unethical and
immoral behaviour within companies. Because its consequences are still visible today, there
is a greater need for ethical and moral principles in all areas of business.
In the practical part of thesis we researched company LTH Castings d.o.o. The case study
was done by a questionnaire filled out by employees of the company. By analizing the
gathered data we tried to show the general oppinion about business ethics and the personal
ethics of executive officers. We were especially interested in different conceptions and
understanding of business ethics in relation to different worker profiles and worker positions
(management versus other employees) and also in relation to different levels of education.
We also tried to find out how the employees feel toward unethical actions of the
management. The results we got showed that considering the general oppinion of the
people who filled out the questionnaire is very positive, but also quite critical toward
unethical actions. That's why we can most certainly claim that ethics is an important
element of the business world. Recent events that had effects on slovenian economy can
serve us as an example and a reminder. Greater respect and consideration of ethical and
moral rules, accepted rulebooks an sanctioning of all unethical actions (for the management
and the employees, with no exeptions) would be a big step toward better ethical conduct
in the future.
Key words: ethics, moral, business ethics, moral responsibility, manager, code of conduct.
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UVOD

Svetovni gospodarski trg je leta 2008 zajela huda gospodarska in finančna kriza, ki ni
prizanesla niti Sloveniji. Čeprav se je svetovni trg povečini opomogel in prinesel stabilizacijo
oziroma ponekod celo ponovno rast gospodarstva, pa smo na drugi strani v Sloveniji še
vedno priče vsakodnevnemu propadanju podjetij in vedno večjemu številu brezposelnih. V
tem obdobju je bilo zaznati tendenco propadanja mnogih nekoč uspešnih in tudi
mednarodno priznanih podjetij. Pa je res za vse kriva gospodarska kriza? Med vzroke za
nastanek takega stanja bi verjetno lahko uvrstili tudi dejavnike slabih menedžerskih
odločitev, neetično in nemoralno poslovanje podjetij oziroma verjetno predvsem
menedžmenta.
V diplomskem delu so na podlagi obravnavane tematike opredeljeni naslednji pojmi: etika,
etično delovanje, morala in vrednote, ki so pomembni tako v vsakodnevnem življenju kot
tudi v poslovnem svetu. Predvsem je poudarek na pojmih etika poslovanja, menedžerska
etika in etični kodeks, ki pridobivajo na vse večjem pomenu v poslovnem svetu. Ali sta za
današnji čas oziroma uspešno delovanje podjetij na domačem in mednarodnem trgu,
predvsem v prihodnje, etika in morala pomembna dejavnika? Predpostavljamo, da se etično
delovanje podjetij na dolgi rok izplača in postaja obvezna oziroma nujna sestavina pri
uspešnem delovanju podjetij. Podjetja si s korektnim in etičnim delovanjem krepijo ugled
in zaupanje med zaposlenimi, dobavitelji, kupci in investitorji pa tudi javnostjo ter
pridobivajo na konkurenčnosti in trajnemu gospodarskemu uspehu. Ali lahko etika prevlada
nad pohlepom in zadnje čase tako pomembnimi željami po vse večjemu doseganju
materialnih dobrin? Ali smo se pripravljeni odreči nečemu v svojo korist oziroma korist ožje
skupine in s svojim ravnanjem doprinesti družbi?
Ugled podjetja se gradi vrsto let. Zapravi pa se ga lahko zelo hitro, dovolj je tudi samo en
škandal. Podjetje ugleda ne pridobi le z ekonomsko uspešnostjo, temveč tudi z visokimi
etičnimi standardi, za katere so odgovorni vsi zaposleni, predvsem pa menedžerji. V kolikor
želimo znotraj podjetja imeti zaposlene z visokimi etičnimi standardi, morajo najprej biti
vzgled menedžerji in vodstveni kader. Mnogokrat se znajdejo na razpotju pri sprejemanju
odločitev. Poleg tega, da je odločitve kdaj potrebno sprejeti v naglici, jih v dileme spravljajo
tudi vprašanja kot so: kaj je pravilno in kaj ne oziroma kaj je dovoljeno ali še sprejemljivo,
kakor tudi kaj je dostojno, kakšne so lahko posledice in še bi lahko naštevali. Na poti
pravilnega delovanja in odločanja, poleg etičnega in moralnega prepričanja vsakega
posameznika in splošnih norm so zato v pomoč kot temeljne smernice zakoni in različne
pravne podlage, pogodbe, predpisi in etični kodeksi ter interni akti in pravilniki. V izogib
napačnim odločitvam pred etičnimi dilemami, bi jih bilo potrebno dosledno upoštevati ter
spoštovati vse deležnike.
V diplomskem delu je s teoretično in empirično raziskovalnim pristopom opredeljena etika,
njen vpliv in pomen ter etično delovanje v podjetništvu. Ugotoviti želimo, ali je prisotnost
etike pomembna, kakšne so posledice ob pomanjkanju le-te oziroma prednosti pri etičnem
1

poslovanju. Na konkretnem primeru bomo poskusili ugotoviti, kakšno je dejansko stanje v
enem izmed slovenskih podjetij.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je pravilno delovanje podjetij ob upoštevanju
etičnih in moralnih pravil v podjetništvu ob spoštovanju in upoštevanju pravne podlage in
drugih predpisov. Poskusili bomo ponazoriti, kakšno je dejansko stanje v Sloveniji z bolj
podrobno predstavitvijo izbranega podjetja.
Na podlagi raziskave, ki je bila z metodo anketiranja izvedena med zaposlenimi v družbi
LTH Castings d.o.o., bomo ponazorili, kakšno je splošno mnenje o etiki v Sloveniji in etiki
menedžerjev. Z interpretacijo rezultatov bom poskusili potrditi ali ovreči spodnji hipotezi:
 Hipoteza 1: Nižje po hierarhiji gremo, manjši poudarek je na etičnosti delovanja
oziroma pomenu le-tega, kar lahko ovrednotimo tudi po kriteriju nižje izobraženosti.
 Hipoteza 2: Zaposleni so kritični do neetičnega delovanja menedžmenta.
Na podlagi preučitve in analize domače in tuje strokovne literature so v teoretičnem delu
predstavljeni osnovni pojmi s področja etike in podjetništva, kot so: etika, morala, poslovna
etika, družbena odgovornost, menedžer in kodeks. Sledi raziskovalno analitičen del, kjer je
predstavljeno izbrano podjetje in analiza njihovega poslovanja z vidika obravnavanega
področja. V zaključku dela bodo podani predlogi, s katerimi se bi dalo izboljšati stanja
poslovne etike v podjetništvu.
Opravljena je bila tudi študija primera. Z analizo rezultatov izvedene ankete bodo prikazani
izsledki, ki bodo uporabljeni za potrditev ali zavrnitev hipotez. Zanima nas, kakšno je splošno
mnenje med zaposlenimi izbranega podjetja o etiki v podjetništvu v Sloveniji in etiki
menedžerjev. Med drugim bomo poskusili ugotoviti, ali je etika sploh pomemben element v
poslovnem svetu. Predvsem pa, ali se mnenje razlikuje glede na položaj v podjetju oziroma
vrsto zaposlitve ali funkcijo. Ali imamo na podlagi različnega zornega kota tudi različno
mnenje in ali na to poleg hierarhične vrste zaposlitve morebiti vpliva tudi naša izobrazba. V
veljavi je splošno prepričanje, ki je na žalost bolj negativno kot pozitivno, in sicer da so
poslovni ljudje in morala nezdružljiva pojma. Z analizo odgovorov o splošnem mnenju etike
menedžerjev bomo ugotovili, ali to res drži, in v kolikšni meri so podrejeni kritični do
neetičnega delovanja menedžmenta.
Diplomsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij, kjer je prvo poglavje Uvod s kratko
predstavitvijo dela. Sledi poglavje Etika in morala, kjer so predstavljena različna pojmovanja
teh dveh pojmov glede na interpretacijo različnih strokovnjakov. Čeprav mnogokrat
enačimo pojma etiko in moralo, je etika filozofska disciplina, morala pa vzorec mišljenja
oziroma delovanja posameznika. Etika obravnava naša hotenja in ravnanja z vidika dobrega
in zla ter z vidika moralnega in nemoralnega.
Tretje poglavje nosi naslov Poslovna etika, ki je v današnjem času nujna sestavina
gospodarskih subjektov. V težnji po poštenem poslovnem delovanju je nujno spoštovati
etična in moralna načela tudi v poslovnem okolju in v odnosih do vseh deležnikov. V obdobju
2

vse večje globalizacije in vedno močnejše konkurence na poslovnem trgu, se vsako podjetje
na svoj način bori pridobiti kupca in ustvariti dobiček. V tej bitki niso tuja niti neetična
ravnanja. Prikazana je tudi etika in korupcija v Sloveniji.
Da je prisotnost oziroma spoštovanje etičnih načel pomembno, se kaže predvsem v
dolgotrajnem in uspešnem obstoju gospodarskih družb. Ob pozitivnem zavedanju dobiva
vedno večji poudarek tudi družbena odgovornost, ob spoštovanju vseh vpletenih
deležnikov, lokalnega in globalnega okolja ter skrbi do varovanja okolja.
Uspešnost gospodarskega subjekta je odvisna od različnih deležnikov. Gonilna sila vsake
družbe so njeni zaposleni, ki delujejo po zgledu menedžerjev in v skladu z njihovimi
odločitvami. V petem poglavju je opisan pojem menedžer, načini izbiranja menedžerjev in
njihove temeljne naloge. Poslovanje družbe je v veliki meri odvisno od odločitev
menedžerjev. Opisano je tudi, kako poskusiti sprejeti prave odločitve.
Pravna podlaga oziroma zakonodaja ne zadošča v celoti za poslovanje v skladu z etičnimi
načeli. Zato so v šestem poglavju opisani kodeksi in ostali elementi za zagotavljanje
poslovne etike. Poznamo kodekse različnih poklicnih skupin, vedno bolj pogosti pa so tudi
etični kodeksi, ki jih sprejemajo podjetja v želji doseganja višjih etičnih standardov.
Ob preučitvi delovanja družbe LTH Castings d.o.o., katere osnova so odgovoren, korekten
in pošten odnos tako do zaposlenih kakor tudi do vseh vpletenih dejavnikov, jasno definirani
cilji in naloge, katerih podlaga so jasno napisana navodila v internem aktu, lahko z
gotovostjo trdimo, da se etično poslovanje izplača. Poleg dolgoletne tradicije in uspešnega
obstoja na mednarodnem trgu je v družbi ob trajnostnem razvoju zaznati nenehno rast in
stabilnost poslovanja, kar se izkazuje s povečanjem proizvodnje in posledično gradnjo novih
proizvodnih obratov, konstantnim povečanjem števila zaposlenih in z vsakoletnim višanjem
letnega prometa, s čimer se uvrščajo med največje livarne v Evropi.
Študija splošnega mnenja o etiki v podjetništvu in menedžerjih je predstavljena v osmem
poglavju, kjer je predstavljena izvedba ankete, ki je bila izvedena med zaposlenimi v družbi
LTH Castings d.o.o., ter analiza pridobljenih rezultatov.
V zaključku so podane sklepne misli in predlogi za izboljšanje stanja poslovne etike. Ob
spoštovanju sočloveka, vseh deležnikov gospodarske družbe in upoštevanju etičnih ter
moralnih načel je možno dvigniti etični standard družbe. Pri tem ne bo trpelo niti poslovanje
niti dobiček družbe, kvečjemu si bo gospodarska družba povečala ugled in s trajnostnim
razvojem krepila položaj na gospodarskem trgu in posledično ustvarjala večji dobiček, ki se
ne meri vedno le po ekonomskih kriterijih.
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2

OPREDELITEV POJMOV ETIKA IN MORALA

2.1 ETIKA
Etiko se obravnava kot filozofsko vedo, katere definicij je skoraj toliko, kot je avtorjev, ki se
ukvarjajo z njo, saj si jo vsak razlaga po svoje, čeprav gre pri vseh skoraj za isto iztočnico.
Začetek etike kot znanstvene oziroma filozofske discipline povezujemo z Aristotlom in
njegovim delom Nikomahova etika, čeprav sta se s to temo pred njim ukvarjala že njegov
učitelj Platon in Sokrat. Z etiko se ne ukvarja le filozofska stroka temveč tudi vse religije.
Zametki etike segajo 2500 let nazaj v prve pravnopolitične ureditve in verstva davnih
civilizacij. Zanimivo je, da ob različnih metafizičnih izhodiščih filozofija in religije soglašajo
med seboj oziroma se strinjajo, saj vsi izhajajo iz prevlade dobrega nad zlim.
Za izhodišče vzemimo Leksikon morale in etike, kjer je Sruk opredelil, da je ''etika: filozofska
disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika
dobrega in zla, moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična filozofska refleksija o
nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno relevantni.'' (Sruk, 1999, str. 138). Glede na
naloge jo deli na dve področji, in sicer na teoretično oziroma metaetiko in praktično
normativno etiko. Teoretična etika pojasnjuje kaj je moralna sodba, ugotavlja kaj je moralna
opredelitev in razglablja o moralnem principu. Medtem ko praktično normativna etika
moralno sodi in opredeljuje ter formulira in pojasnjuje moralna načela. ''Prva raziskuje
kakšna in kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva ali ravnanja človeka
pri nravstvenem presojanju, medtem ko druga določa, kakšen značaj, kakšna pobuda,
namera, cilj, motiv in delovanje je moralno pozitivno, katero negativno.'' (Politička
enciklopedija v: Sruk, 1999, str. 138).
Po Kečanoviću (2012, str. 169) je osebna etika tista, ki nas spodbuja, da iščemo odgovore,
kako naj živimo dobro in srečno življenje, pri čemer imajo glavno vlogo zahtevna vprašanja
osebnih vrednot in življenja v skladu s temi vrednotami. Javna oziroma institucionalna etika
pa se ukvarja z vprašanji, kako živeti pošteno in pravično v javnem življenju, v odnosu do
drugih. Ta etična vprašanja nas spremljajo v življenju, ki naj bo skladno s pričakovanim
delovanjem in odgovornostjo do skupnih vrednot človeka, družbe in narave.
''Etika je ena od vej filozofije, ki se ukvarja z blaginjo ljudi. Želimo namreč uresničiti svoje
zmožnosti kot človeška bitja, živeti dobro v materialnem in duhovnem smislu, ravnati z
drugimi spodobno.'' (Glas, 2007, str. 1). ''Etika je per definitionem tista veda filozofije, ki se
primarno ukvarja s teoretskim pojasnjevanjem in kritičnim ocenjevanjem fenomena morale,
to je z raziskovanjem izvora človeške moralnosti, kriterijev moralnega vrednotenja in
razumevanjem smotrov, namenov, ciljev, skratka smisla moralnega značaja, obnašanja,
delovanja ter samozavedanja tako posameznikov kot tudi širših družbenih skupnosti (družin,
organizacij, narodov, nacij itn.). Morala je kot glavni predmet raziskovanja etike človeški
fenomen par excellence, saj lahko samo človeško bitje iz perspektive dobrega in zla
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vzpostavi in ohranja kritično-vrednostni odnos do obnašanja in dejanj drugih ljudi, do
njihovih značajev ter končno do samega sebe.'' (Jelovac, 1997, str. 14).
Etika je filozofsko razmišljanje oziroma razpravljanje o morali, ki se ukvarja s človekom kot
moralnim bitjem, s poudarkom na njegovih presojah, odločitvah in dejanji. Glavno vprašanje
je, kako naj človek živi, da bo moralen oziroma dober človek. Ob tem se vsi vsakodnevno
srečujemo z vprašanji, kot so: kaj je dobro, kaj naj naredim, kaj je pravilno, kakšen človek
naj bom, da bom dober oziroma moralen. Lahko jih pojmujemo tudi etične dileme. Težja
naloga etike je podati odgovore na ta vprašanja, jih obrazložiti oziroma celo opravičiti.
Ukvarja se z iskanjem koncepta pravilnega vedenja in opravičevanja obnašanja. Že Aristotel
je opozoril na razpravo o etičnih dilemah. ''Naše razpravljanje ne sme biti samo teoretično
kot druge razprave. Saj ne razpravljamo zato, da bi ugotovili, kaj je vrlina, ampak, da bi
postali dobri; sicer bi od naše razprave ne imeli nobene koristi. Zato moramo zdaj vso svojo
pozornost posvetiti dejanjem, predvsem vprašanju, kako je treba dejanja opravljati.''
(Aristoteles, 1994, str. 77). Hkrati podaja tudi odgovor. ''Jasno in nesporno je, da moramo
dejanja opravljati v skladu z zdravo pametjo.'' (Aristoteles, 1994, str. 77).
To pomeni, da je moralna zavest človeka pomembna in ni zanemarljivo dejstvo kako živimo
in delamo. Težimo k sreči in dobremu, vendar moramo ob tem gledati tudi na druge.
Ravnajmo nesebično in predno kaj storimo, pomislimo, kako bo naše dejanje vplivalo na
ljudi okoli nas. ''Etična disciplina je nepogrešljiva, saj je sredstvo za uravnovešanje dveh
nasprotujočih si zahtev: moje pravice do sreče in iste pravice drugih ljudi. Seveda bodo
vedno obstajali posamezniki, ki menijo, da je njihova sreča tako pomembna, da nima
bolečina drugih pri tem nobene vloge. Vendar je to kratkovidno.'' (Bstan-dzin-rgya-mstho,
2000, str. 130). ''Etično ravnanje temelji na udejanjanju načel neškodovanja.'' (Bstan-dzinrgya-mstho, 2000, str. 135).
''Etika se torej že od samega začetka sooča s težavo, kako najti splošno veljavno merilo,
pravilo ali določilo, s katerim bi se dalo ločiti dobro od zla. Razlog za to, da še do danes
nismo dobili zadovoljive definicije dobrega, ni v nesposobnosti tistih, ki so se s tem
fenomenom ukvarjali, ampak v delikatni kompleksnosti tega fenomena.'' (Jelovac, 1997,
str. 25).
''Grški filozof Zenon je vpeljal pojem kriterija, kar je predstavljalo temelj za nadaljnji razvoj
teorije etike in morale. Kriterij namreč predstavlja tisto merilo, načelo, po katerem se nekaj
ali nekdo klasificira, ocenjuje in odloča z moralnega vidika. V moralni praksi in etični teoriji
so kriteriji sredstvo razločevanja dobrega od slabega, sprejemljivega od nesprejemljivega,
poštenega od nepoštenega, pravilnega od napačnega. Kriteriji so torej smerokaz moralnih
principov, saj omogočajo orientacijski okvir v moralnem obnašanju posameznikov in skupin.
Če ne bi bilo resničnih kriterijev, potem bi bilo vsako moralno ocenjevanje čista
improvizacija, naključje in samovolja. Brez meril ni vrednot, brez vrednot pa ni morale.
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da so razlike v moralnih standardih in etičnih
sistemih posledica različno opredeljenih kriterijev v posameznih družbah, kulturah.''
(Možina, 2014, str. 2).
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V praksi se pojma etika in morala ne uporabljata vedno dosledno in se ju mnogokrat tudi
zamenjuje oziroma se ju enači. Navsezadnje bi lahko rekli, da niti ne gre za tako veliko
napako. Kajti če pogledamo v preteklost sta ti dve besedi imeli isti pomen, in sicer
podobnost izhaja še iz stare grščine in stare latinščine. Etika v grščini pomeni nrav, značaj
in način življenja. Aristotelu pa je bila za osnovo pri razlagi etičnih vrlin grška beseda ethosa,
ki pomeni navado, šego in običaj. Morala izhaja iz latinske besede mos, kar pomeni običaj,
nrav oziroma moralis, kar pomeni nraven, moralen. Torej, če povzamemo, je izhodišče pri
obeh isto in zato morda le niti ni tako čudno, da prihaja do zamenjave oziroma enačenja
pojmov.
Kljub podobnosti, ki se je ohranila vse do danes, pa vendar med njima obstajajo tudi razlike.
Etika je veda, ki se ukvarja z načeli o dobrem in zlu, obravnava norme in kriterije, po katerih
se ravnamo in odločamo. Po Sruku (1999, str. 305) se etika pojmuje kot filozofsko
reflektiranje in osmišljanje morale oziroma nravnosti, kar bi pomenilo, da je etika filozofija
morale, medtem ko morala obsega oziroma obravnava ravnanja in delovanja v skladu z
etiko.

2.2 MORALA
Kljub temu, da lahko izraza etika in morala v vsakodnevnem življenju zamenjujemo oziroma
ju uporabljamo z istim pomenom, je jasno, da gre s filozofskega proučevanja za dva
popolnoma različna pojma. Zato si poglejmo še definicije morale. ''Morala ni znanstvena
disciplina, temveč vzorec mišljenja in delovanja posameznika, skupine ali družbe v celoti;
morala je predmet znanstvene discipline etike. Morala je sistem vrednostnih predstav in
zapovedi, ki urejajo delovanje in ravnanje glede na dobro in zlo.'' (Goodpaster in DZS v:
Tavčar, 2008, str. 56).
''Morala: skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno
notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, posameznik ''uporablja'' na samem
sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj
učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor bolj jo oseba (p)osvoji. Takšna morala je
predvsem avtonomna: slaba vest osebo dosti bolje nadzira in obvladuje kot kake sankcije
vnanjih (pravnih, političnih) dejavnikov. Morala je v dolgotrajnem zgodovinskem razvojnem
procesu nastala spontano v okviru prvotne nediferencirane sinkretične zavesti; iz te se je
razvila nekako tako kot druge oblike individualne in družbene zavesti.'' (Sruk, 1999, str.
305).
''Morala je torej stvar avtonomne volje posameznika, skupine; kršitev dobrih poslovnih
običajev, navad pozna zgolj dva očitka: slabo vest in sram. Tam, kjer se začnejo udarci
(sodna razsodba, denarna, zaporna kazen in podobno) že zdavnaj nismo več na področju
morale temveč na področju prava.'' (Možina, 2014, str. 2).
Pri etiki in morali se vse vrti okoli dobrega in zla. Pa sploh znamo pojmovati oziroma opisati
ta dva pojma. Če povzamemo po Jelovcu (1997, str. 27), glede na etični skepticizem pojma
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''dobro'' ne moremo definirati, ker je to preprosto pojem, kot je pojem rumeno. Kar se z
dodatno razlago ne da pojasniti tistemu, ki ne ve, kaj je rumeno, prav tako ne moremo
pojasniti pojma dobro nekomu, če ne ve kaj je to. Torej gre za intuitivno dojemanje pojma.
Etični dogmatizem pojem ''dobro'' definira kot določene zahteve, naloge ali zapovedi, ki so
narekovane s strani pooblaščene oziroma legitimne moralne avtoritete.
''Odločilnega pomena pri odgovoru na vprašanje, kako živeti, pa vendarle ni v načelih,
temveč v odgovoru na vprašanje, kakšen človek sem. To pomeni, da nas identifikacija vrline
z znanjem (tj. vedenje samo) še ne dela krepostne. Znanje je sicer pomemben vidik vrline,
ni pa edini. Bistveni elementi so torej volja in preudarnost (gr. Phroesis), znanje in intuicija
ter jasen cilj – storiti nekaj dobrega. Vrlin sicer ne moremo uzakoniti, lahko pa sprejmemo
Aristotelovo stališče, da je potrebno živeti v skladu z vrlino, torej krepostno; živeti in ravnati,
kot bi ravnal moder človek.'' (Pevec Rozman, 2009, str. 204).
''V sodobni družbi pravna pravila izhajajo iz moralnih, saj je znana ugotovitev, da predstavlja
pravo minimum morale. Zatorej v večini primerov ravnanje po pravnih normah zagotavlja
tudi moralnost tega ravnanja. Moralna norma »delaj dobro, izogibaj se slabega« je na
različne načine operacionalizirana skozi pravne norme in tudi v sodobni zakonodaji, ki
temelji na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri tem se pravne norme od drugih
vrst družbenih norm razlikujejo ne samo po pomembnosti odnosov, ki jih urejajo, temveč
tudi po tako imenovani organizirani sankciji in po svojem organiziranem nastajanju. S tem
je podana večja gotovost, da bodo pravne norme racionalne in da se bodo ljudje po njih
ravnali. Zato kaže prav s pravnimi normami urejati najpomembnejše družbene odnose
oziroma tista družbena razmerja, ki so eksistenčnega pomena za družbo.« (Igličar v: Vlaj,
2012, str. 213).
Vsak posameznik ima svojo lestvico vrednot, vsak živi po svojih prepričanjih in načelih.
Vendar bi nam neka osnovna merila po etičnih in moralnih standardih morala biti vsem
enaka. Vrednote in kultura se razlikujejo po obdobjih in različnih okoljih, čeprav načelo
dobrega ne pozna meja, niti se ne spreminja skozi čas. Na nas je, da spoštujemo ta načela
in živimo ter delujemo v skladu z njimi. Naša naloga je biti zgled mlajšim generacijam in jih
učiti, kako odrasti v dobrega in poštenega človeka. Odnos do sočloveka mora nadvladati
nad lastnimi interesi in egoizmom. Spoštujmo dostojanstvo vsakega človeka, njegove
pravice in temeljne svoboščine. Skupaj lahko poskrbimo za boljši jutri, zato naj naše vodilo
postane naslednja misel: ne stori drugim tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi.
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3

POSLOVNA ETIKA

3.1 POSLOVNA ETIKA
Poleg etike in morale je za naše delo pomemben tudi pojem poslovna etika. V literaturi je
zaslediti, da gre celo za modno muho sodobnega časa. Poslovna etika kot posebna veja
etike se je razvila razmeroma pozno, in sicer šele v 20. stoletju. Pomembna za ekonomiko
postane v osemdesetih letih, to je v času tranzicije, v prehodu iz socialističnega sistema v
kapitalistični sistem gospodarjenja. Evropo v tem obdobju zaznamuje padec berlinskega
zidu, vzhodnoevropske in srednjevropske države pa se osvobodijo diktature komunizma. Iz
obdobja, ki ga zaznamujejo enopartijski sistemi, centralizirano planirane in lokalne
ekonomije, se preide v tržno in globalno usmerjeno ekonomijo. Prišlo je do velikih
sprememb tako v miselnosti kot tudi v vedenjskih vzorcih. Vsako obdobje nosi spremembe
in želje bo boljši socialni blaginji. Gospodarstvo je dobilo velik vpliv na ekonomske in
družbene vidike, zato se ne sme pozabiti na družbeno odgovornost in socialni položaj
prebivalstva.
V obdobju, ko se v gospodarstvu vrstijo mnogi škandali, je poslovna etika zelo pomembna
oziroma nujna za vse deležnike. Predvsem glede na to, da že od nekdaj velja splošno
prepričanje, ki je na žalost bolj negativno kot pozitivno, da so poslovni ljudje in morala
nezdružljiva pojma. Definicija poslovne etike v Leksikonu morale in etike je kratka in
jedrnata. ''Poslovna etika; nravstvena načela in norme, ki naj bi predstavljale optimalno
moralno-etično sistematično ureditev ter osmislitev poslovnih dejavnosti in odnosov.
Poglavitni imperativ te tematike je zahteva po poštenem poslovanju.'' (Sruk, 1999, str. 387).
Glede na etična in moralna pojmovanja bi lahko enostavno povzeli, da poslovna etika teži k
dobremu v poslovnem svetu. Ker je gospodarsko poslovanje kompleksno in ima veliko
število deležnikov, se zavedamo, da gre za mnogo bolj kompleksno pojmovanje. V
vsakodnevnem poslovanju naletimo na mnoge težave in dileme.
''Poslovna etika je pomembna zato, ker jo povezujemo s poslovno uspešnostjo in blaginjo
ljudi. Danes se vrsta mednarodnih organizacij zavzema za višje etične standarde zato, ker
je poslovanje v koruptivnem okolju drago in manj učinkovito. Visoki etični standardi
poslovanja vodijo do tega, da zaposleni naredijo več, da so bolj ustvarjalni, saj so v okolju
zaupanja, odgovornega ravnanja vseh in visokih aspiracij.'' (Glas, 2007, str. 3). V poslovnem
svetu je pomemben deležnik menedžer oziroma menedžment, katerih delovanje
obravnavajo tudi druge vrste etike. ''Etika managmenta obravnava odločitve managerjev v
skladu z njihovimi vrednotami in s prevladujočimi vrednotami v okolju. Temeljna koncepta
sta etika koristi in etika pravičnosti.'' (Tavčar, 2006, str. 220).
''Poslovno etiko lahko opredelimo kot posebno vejo, ki se je pojavila v 20. stoletju, čeprav
se njeno deblo, etika, v evropski filozofiji razvija že 2500 let. V postmodernem obdobju,
natančneje v osemdesetih letih, je postala poslovna etika za ekonomijo nujna; prej ni bila
dovolj obravnavana. V postmodernem obdobju se je na zahodu, predvsem v ZDA, razširilo
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prepričanje o amoralnem poslovanju (De George 1990, 3-33), ki zagovarja nezdružljivost
posla in poštenosti. Predsodki o ločitvi med ekonomijo in etiko se vlečejo v različnih
interpretacijah vse do današnjega časa, ki je precej bolj občutljiv za moralno dimenzijo
uspešnega gospodarskega delovanja in življenja na splošno (Jelovac 2000, 88). Poslovna
etika pa ni samo skupek pravil, ampak pomeni uporabo univerzalnih etičnih pravil pri
poslovnih dejavnostih (Frederick, Davis, Post 1988, 52). Etični problemi v poslovnem svetu
večinoma izhajajo iz konflikta interesov med primarnimi in sekundarnimi deležniki ter iz
konfliktov v posameznih skupinah deležnikov (Jaklič 2005, 283). Zanimanje za poslovno
etiko se je v zadnjih letih povečalo, po eni strani zaradi pritiska javnosti zaradi različnih
škandalov, povezanih s korupcijo, neupoštevanja okoljskih standardov inp., po drugi strani
pa zaradi strategije organizacije kot odgovor na te pritiske (Boatrigh 2007, Usrey 2007,
Zalizer 2007). Dodaten izziv za podjetniško etiko je globalizacija trga. Na svetovni ravni
namreč ni nobenih zakonov, po katerih bi se organizacije ravnale (Chan, Pollard in Chuo
2007; Stiglitz 2006), vpliv nacionalnih predpisov na organizacije upada, managerji pa se
morajo pri vsakdanjem delu odločati, po katerih normah in vrednotah bodo delovali
(Aβländer in Brink 2008).'' (Bertoncelj in drugi, 2001, str. 142).
''Čeprav danes mnogokrat pragmatično poenostavljena na etiko ekonomskih odnosov
(Boatright, 1993: 3) je, ne glede na to, kaj si o njej kot terminu, njeni vsebini, teoriji in
praksi mislimo, poslovna etika vendarle največkrat res ''globja dimenzija organizacijske
kulture'' (Henderson, 1992: 176). Je nek vzorec skupnih pričakovanj, formalno in
neformalno izoblikovanih za uvajanje širokega spektra vprašanj, kot so poštenost,
resnicoljubnost, pravičnost in zakonitost. Podjetje se smatra za etično, ko v zadostni meri
zadovoljuje izražena in latentna pričakovanja vseh njegovih deležnikov. To pa vsekakor ni
lahka naloga. Poslovna etika odraža navade in presoje managerjev, ki zadevajo tako njihovo
delo kot delo drugih v nekem podjetju. Temu delu in presojam je podlaga posameznikov
sistem moralnih vrednot, vendar je ta sistem pogosto prisiljen ali vsaj v skušnjavi, da bi
spremenil prioriteto svojih vrednot, ko se sooča s kontekstom delovanja, kjer so v ospredju
pritiski številnih institucij, ekonomskih zakonitosti in včasih enostavno pritiski, povezani z
doseganjem ali ohranjanjem moči ter pozicije.'' (Berlogar, 2000, str. 269-270).
Kljub temu, da je težko oblikovati univerzalna etična načela, Glas kot temeljna pravila
poslovne etike navaja osem pravil, ki so najbolj primerna za presojo etičnih dilem (Glas,
2007, str. 14):
- izhajajte iz načela skrbnega gospodarja,
- zaupnost,
- zvestoba do posebnih odgovornosti,
- izogibanje možnostim nastanka pojava navzkrižja interesov,
- voljno podrejanje zakonom,
- delovanje v dobri veri na pogajanjih,
- spoštovanje blaginje ljudi,
- spoštovanje svobode in ustavnih pravic drugih oseb.
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''Ob številnih moralnih vidikih poslovanja se zdi, da poslovna etika zadeva predvsem tri
področja delovanja podjetij in managerskega odločanja (Berlogar, 2000, str. 270):
- Odločitve glede zakonskih določil – kaj morajo in ali naj bi to tudi v resnici spoštovali
oz. uresničevali.
- Odločitve glede ekonomskih in družbenih vprašanj, ki so izven zakonskih okvirov –
odločitve znotraj t.i. sive cone ali odnos do človeških vrednot. Gre za presoje, ki na
različno opazne načine razkrivajo odnos do drugih in ne vključujejo zgolj moralnih
vrlin, kot so odkritost, izpolnjevanje obljub in poštenost, ampak tudi aktivno
izogibanje temu, da bi komu škodovali, in pripravljenost že storjeno krivico popraviti.
- Odločitve v zvezi s prevladovanjem oz. kontrolo nad uveljavljanjem lastnih interesov
– stopnja, do katere nekdo svojo lastno blaginjo postavlja pred interese podjetja ali
drugih ljudi znotraj ali zunaj podjetja.''
Odločitve v podjetju imajo etičen, ekonomski in tudi pravni vidik. Vendar so kljub temu
nekatera področja, ki so bolj izpostavljena in pogosteje predmet etične dileme. Glas jih
navaja kot temeljna področja poslovne etike v podjetju (Glas, 2007, str. 15):
- področje zaposlovanja,
- področje zasebnosti na delovnem mestu,
- področje diskriminacije in enakih možnosti,
- spolno nadlegovanje,
- varnost in zdravje na delovnem mestu,
- lojalnost zaposlenih in razkritje nemoralnih ali nezakonitih dejanj,
- trgovanje z notranjimi informacijami,
- intelektualna lastnina,
- korupcija in podkupovanje.
Za dolgotrajen in uspešen obstoj podjetij na gospodarskem trgu je potrebno spoštovati
pravila poštene konkurence, etična in moralna načela, tako znotraj podjetja kakor do
zunanjih deležnikov. Poslovna etika bi morala postati glavno vodilo vseh gospodarskih
subjektov, pri tem pa ne mislimo zgolj na menedžment. Vsak posameznik bi moral delovati
po načelu o dobrem in zlu ter upoštevati norme za ravnanje in odločanje v skladu teh načel.
Podjetje sestavljajo vsi zaposleni, ne glede na funkcijo in vrsto dela. Najprej je potrebno
poskrbeti za etično delovanje znotraj podjetja. Le na tak način bomo imeli zadovoljne
zaposlene, ki bodo po zgledu menedžmenta spoštovali etična vodila podjetja. Morda se zdi
modna muha, a očitno poslovna etika postaja vedno bolj pomembna. Nujno jo je potrebno
dvigniti na višji nivo in dosledno spoštovati vsa njena načela, na vseh ravneh poslovanja
kakor tudi do vseh deležnikov. Poleg izobraževanj in usposabljanj s tega področja in
doslednega upoštevanja etičnih kodeksov, bi bilo potrebno dopolniti tudi zakonodajo, kjer
bi etična načela postala pravni standardi. S tem bi se izognili dvoumnosti, kaj je dovoljeno
in kaj ne. Posledično bi bile ovrednotene tudi sankcije za kršitev le-teh.
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3.2 INTEGRITETA
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije opredeljuje integriteto kot ''pričakovano
delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju
tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena
v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.'' (ZIntPK, 4. člen).
''Beseda integriteta v različnih zvezah označuje poštenost in trdnost značaja, popolnost,
skladnost, neokrnjenost, celovitost in nedotakljivost človekove osebnosti v fizičnem in
duševnem pogledu, izraža moralna doživetja in drugo, kar kaže njeno etično naravo.''
(Kečanović, 2012, str. 155). Kečanović nadalje ugotavlja, da se z novodobnim zanimanjem
za javno etiko in integriteto ob vseh svetovnih problemih terja nov način sobivanja, kjer bi
zopet dobil mesto človek s temeljnimi pravicami, ki je odgovoren do sočloveka, naravnega
in družbenega okolja. ''Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost,
verodostojnost. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori,
skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. Življenje osebe z integriteto je lažje, saj
se odloča vedno po enakih merilih. Živi in deluje v skladu z moralnimi in pravnimi normami.
Kot taka uživa spoštovanje in ugled okolice.'' (KPK, 2016).
Slika 1: Simbolični prikaz integritete kot krovne vrline

Vir: Kečanović (2012, str. 179)

Po Kečanoviću (2012, str. 179) ima kot na Sliki 1 prikazana integriteta, ki povezuje
spoznavne in moralne vrline v celoto, motivacijsko funkcijo, kako sprejemamo nove
informacije in kako bomo usmerjali našo pozornost in obnašanje. Je podlaga poštenim in
pravičnim odločitvam, v katerih se rojeva praktična modrost.
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''Organizacija z integriteto je organizacija, ki ima zaposlene osebe z integriteto, obenem pa
deluje skladno z etičnimi normami, zapisanimi v etičnih kodeksih organizacij, in veljavnim
pravom. Mehanizem za ugotavljanje stopnje integritete ter orodje za krepitev
integritete posamezne organizacije je načrt integritete. Organizacija z integriteto uživa
zaupanje okolja, saj je njeno delovanje transparentno in ves čas skladno s poslanstvom, ki
odraža etiko in pravne norme družbe. S tem organizacija pridobi zvestobo zaposlenih, strank
in spoštovanje okolja.'' (KPK, 2016).
KPK navaja (KPK, 2016), da imajo v družbah z integriteto vzpostavljene sisteme za
zaznavanje kršitev in jih tudi ustrezno sankcionirajo. Take družbe in države delujejo v skladu
z moralnimi in pravnimi načeli ter vsem posameznikom kakor tudi organizacijam nudijo in
zagotavljajo pravice in varnost. V kolikor ni vzpostavljenih sistemov zaznavanja kršitev ali
pa ti ne delujejo, se s tem omogoča, da se kršitve razširijo. Ob prepoznem zaznavanju
kršitev, jih je težje omejiti in odprava le-teh predstavlja več truda in višji strošek, kot če bi
bile zaznane in sankcionirane pravočasno. Prisotnost integritete v družbi pomeni odsotnost
kršitev in korupcije.

3.3 NEETIČNO RAVNANJE
Verjetno se kot najbolj zloglasni neetični vedenji smatrata podkupovanje in korupcija.
Zanimivo je, da je v nekaterih deželah to popolnoma sprejemljivo. V takih primerih so v
etični preizkušnji predvsem organizacije, ki želijo vstopiti na tak trg in želijo delovati
pošteno, saj bodo naleteli na mnoge ovire in nepotrebne dolgotrajne birokratske procese.
Podkupnina se daje največkrat zato, da pretehta v našo korist pri pridobitvi posla ali nas
prej pripelje do posla oziroma večjega zaslužka. Pri prejemniku podkupnine gre mnogokrat
za prepričanje, da mu pripada pravica do plačila oziroma nagrade. Mnoge etične dileme
nastanejo tudi pri obdarovanju. Soočamo se z vprašanji, kot so: ali gre za protokolarno
darilo, kakšen je namen obdarovanja, kakšna je še sprejemljiva vrednost darila, kaj se
pričakuje od obdarovanca ali gre za darilo kot podkupnino. Zaslediti je, da imamo popačeno
sliko o etičnem ravnanju, kadar govorimo o podkupnini in obdarovanju. Zanimivo je, da
manj obsojamo dejanja, kadar podkupnino dajemo, kot kadar jo sprejemamo.
Neetično delovanje v trženju po Hrastelju (2001, str. 152-156) lahko povzamemo v štiri
skupine:
- neetični prijemi pri izdelkih: malovredni in nevarni izdelki, odpoklic izdelkov,
ponarejanje izdelkov, embaliranje in etiketiranje, opuščanje in dodajanje novih
izdelkov, zanemarjanje storitev, pozicioniranje izdelkov, izdelki z dvojno rabo;
- neetično vedenje pri cenah in prodajnih pogojih: previsoke cene, zavajajoče
navajanje cen, protikonkurenčna praksa, posebni popusti za nove lastnike,
vsiljevanje vezanih aranžmajev, udeležba na javnih razpisih;
- neetična ravnanja v zvezi s prodajnimi potmi: takse na prodajne police, neposredno
trženje, sivi trgi, mrežno trženje, nespoštovanje pogodb;
- nekatere etično sporne metode pri komunikacijah: čezmerni in nepotrebni stroški,
pretirano hvaljenje, oglaševanje za otroke.
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Hrastelj (2001, str. 138) je z neetično ledeno goro ponazoril širok razpon neetičnih ravnanj
v mednarodnem poslovanju, ki jih je razdelil na tri polja: vidno, delno vidno in skrito. Na
spodnji sliki (Slika 2) je največ neetičnih ravnanj prikazanih v vidnem polju. So pa vsa
navedena ravnanja prisotna v našem vsakodnevnem življenju in prizadenejo široko množico
ljudi.
Slika 2: Neetična ledena gora

Vir: Hrastelj (2001, str. 138)

''Zelo preprosto je reči, da je »poštenost najboljša poslovna politika«, saj zagotavlja mirno
vest, odsotnost škandalov, ki pretresajo številna podjetja. Vprašanje je, kako to dejansko
uresničiti v vašem podjetju. Etičnost ravnanja v posameznem podjetju namreč ni odvisna
le od managerjev, čeprav je prav njihov dober zgled bistven, temveč tudi od ravnanja
številnih drugih oseb v podjetju. Marsikdaj pride do nemoralnega ravnanja zaradi neznanja
in ne slabih namenov. Za neustrezno poslovno ravnanje podjetja so namreč razlogi lahko
različni, zlasti kultura ravnanja podjetja, osebnost, identiteta managerjev in strukturne
značilnosti delovanja podjetja.'' (Glas, 2007, str. 12).
Marsikatero neetično ravnanje za seboj pušča veliko škodo. Na nekatere lahko vplivamo
tudi že kot posamezniki, proti nakaterim pa se je potrebno boriti kot proti organiziranem
kriminalu. Zanimivo je neetično ravnanje, ki je verjetno poznano vsem, in sicer piraterija
blagovnih znamk. Nam kot uporabniku oziroma kupcu ponarejenih izdelkov se morda to niti
ne zdi tako sporno, saj smo določen izdelek enostavno kupili in ga pošteno plačali. Vendar
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se v tem primeru ne zavedamo posledic, ki jih nosi naš nakup. V marsikateri državi je
prepovedana prodaja ponarejenih blagovnih znamk in lahko govorimo že kar o globalnem
kriminalu, saj prodajalci ponaredkov ne poznajo meja. Posledice pa nosijo mnogi. To
neetično dejanje uporabniki v bistvu spodbujamo, kajti če ne bi bilo kupcev, ki bi si želeli
ponaredkov po mnogo nižjih cenah od originalnih izdelkov, ne glede na to, da so po kvaliteti
verjetno neprimerljivi, potem ta trgovina ne bi bila tako razširjena in dobičkonosna.

3.4 ETIKA IN KORUPCIJA V SLOVENIJI
Slovenski gospodarski trg si še vedno ni povsem opomogel po gospodarski krizi, ki se je
zgodila leta 2008. Kljub temu, da si je svetovni trg večinoma opomogel, je v Sloveniji še
vedno čutiti posledice. Še vedno propadajo podjetja, število brezposelnih narašča, še vedno
je visok delež tistih, ki ne spoštujejo plačilne discipline in ne plačujejo davkov in prispevkov,
povečan je obsegu sive ekonomije, slovenski denar (verjetno protipravno pridobljen) odteka
v davčne oaze, v porastu je številu osebnih stečajev (marsikdaj verjetno sproženih zato, da
se izognejo poplačilu dolgov in davkov). Glede na propad mnogih nekoč mednarodno
priznanih in uspešnih podjetij, se poraja vprašanje, ali je res za vse kriva gospodarska kriza
ali bi med vzroki za trenutno stanje lahko našli tudi dejavnike slabih menedžerskih odločitev
oziroma neetičnega in nemoralnega poslovanja. Vzroke za nastale težave bi verjetno našli
marsikje. Lahko se vrnemo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, v čas temeljnih reform
in močne gospodarske rasti, ko je po osamosvojitvi Slovenije prišlo do privatizacije in
lastninjena podjetij, s čimer so nekateri zelo hitro obogateli, danes pa so medijsko poznani
kot tajkuni. Izraz tajkun je dobil svoje mesto tudi v prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega
knjižnega jezika (FRAN, 2016), kjer ga opisujejo kot zelo bogatega in vplivnega podjetnika
z močnimi političnimi povezavami, ki si je z navideznimi dokapitalizacijami ustvaril večinski
delež v mnogih podjetjih.
''Korupcija je pojav, ki ogroža demokratične vrednote, vladavino prava, slabi ali negira
moralne vrednote družbe, človekove pravice ter diskriminatorno ogroža socialne in
ekonomske možnosti razvoja posameznika, stabilnost demokratičnih institucij ter v večini
držav predstavlja resen gospodarski in politični problem. Pojma etike in korupcije sta
neločljivo povezana v paradoksalnem razmerju dveh nezdružljivih in medsebojno
izključujočih se entitet, pri čemer se ta nezdružljivost kaže predvsem v izrazitem nasprotju
med korupcijo in etičnimi vrednotami v družbi – na lokalni in državni ravni. Korupcija je
splošen izraz za vsa tista pravno in moralno sporna dejanja, ki se navezujejo na zlorabo
moči, oblasti in pooblastil.'' (Vlaj, 2012, str. 213).
V Sloveniji je zelo pereč problem tudi korupcija, zato je bil leta 2001 ustanovljen Urad Vlade
Republike Slovenije za preprečevanje korupcije, ki ga je leta 2004 nadomestila Komisija za
preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). ''Korupcija je vsaka kršitev dolžnega
ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje
oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali
posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi
zase ali za drugega.'' (ZIntPK, 4. člen). Kljub mnogim pobudam in ukrepom v boju proti
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korupciji ima ta še vedno velik vpliv na vse članice Evropske unije, povečuje nezaupanje
državljanov v pravno državo in demokratične ustanove ter evropskemu gospodarstvu letno
povzroči približno 120 milijard evrov škode. Februarja leta 2014 je Evropska komisija
predstavila prvo poročilo o boju proti korupciji v Evropski uniji (EK, 2014) , kjer so podrobno
opisane razmere v vseh 28-ih članicah. Raziskava je pokazala, da je kar 76 % Evropejcev
prepričanih o splošni razširjenosti korupcije, medtem ko je v to prepričanih 91 % anketiranih
Slovencev. 56 % Evropejcev in 76 % Slovencev meni, da se je v njihovi državi korupcija v
zadnjih treh letih celo povečala. 88 % Slovencev se strinja s trditvijo, da je najlažja pot za
pridobitev javnih storitev s pomočjo podkupovanja in uporabe poznanstev; evropsko
povprečje je zopet nižje, in sicer je 73 %. Kar 94 % slovenskih podjetij za težave pri
poslovanju navaja favoriziranje in korupcijo, kar je najvišji delež v uniji, katere povprečje je
73 %.
V poročilu Evropske komisije (EK, 2014) je zapisano, da je Slovenija izboljšala pravni in
institucionalni protikorupcijski okvir ter je pri zaznavanju in nadziranju korupcije najvišje
uvrščena med državami članicami iz Srednje in Vzhodne Evrope, vendar pa je nazadovala v
političnem boju proti korupciji, glede na domneve o korupciji in dvome o integriteti visokih
funkcionarjev, izvoljenih in imenovanih funkcionarjev ter drugih javnih uslužbencev v javni
upravi in podjetjih v državni lasti ali pod državnim nadzorom. Kljub temu je zaznati
negativen trend korupcije in veliko nezaupanje javnosti v politiko, pravno državo in
gospodarstvo, kar je pripeljalo do množičnih javnih protestov in poziva k reformi političnega
sistema in posledično padca vlade. Gospodarski razvoj slovenskih podjetij je onemogočen
tudi zaradi izpostavljenosti korupcijskim tveganjem, kjer je prisoten močan vpliv politike in
razvoj neformalnih mrež med podjetji in politiki ter prisotnost političnih meril ob
dodeljevanju posojil.
Da je v Sloveniji zaznati težave s korupcijo, lahko poleg zgoraj navedenih izsledkov raziskave
podkrepimo še z rezultati raziskav največje mednarodne organizacije Transparency
International (Delo, 2013), ki deluje v boju proti korupciji v več kot stotih državah po vsem
svetu. V raziskavi za leto 2013, ki temelji na zaznavi poslovnežev in analitikov o stopnji
korupcije v javnem sektorju, smo od 177 držav zasedli 43. mesto, kar je najnižje, odkar se
indeks meri (od leta 1995). Kot zanimivost lahko navedemo, da smo bili leta 1999 kot 25.
najmanj skorumpirana država. V letu 2015 pa smo zasedli 35. mesto. Še bolj zaskrbljujoči
so rezultati raziskave svetovalnega podjetja Ernst & Young (RTV, 2013), kjer je bilo leta
2013 v 36 državah opravljenih več kot 3400 razgovorov s člani uprav, nadzornih svetov,
direktorjev in njihovih sodelavcev v velikih podjetij. Slovenija je zasedla prvo mesto, kjer je
podkupovanje običajno za 96 % naših menedžerjev.
Po besedah KPK je korupcija v posamezni državi v veliki meri odraz delovanja ali
nedelovanja institucij pravne države, integritete javnega sektorja, kakovosti vladanja in
kakovosti ter konkurenčnosti poslovnega okolja. Kot oblike korupcije navajajo na najnižji
ravni cestno korupcijo, ki ji sledijo upravna korupcija, korupcija belih ovratnikov, sistemska
korupcija in na najvišji ravni korupcija ustroja. Največjo oviro v gospodarstvu verjetno
povzročata (KPK, 2013):
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-

-

sistemska korupcija: zanjo je značilen prodor korupcije in koruptivnih praks v
politične elite, ki delujejo v simbiozi z gospodarskimi elitami ali ob njih, obenem pa
vzpostavljajo pogoje, v katerih je vstop novih akterjev v politično in gospodarsko
areno omejen ter nadziran;
korupcija ustroja: v tem primeru se srečujemo z delovanjem, v katerem predstavlja
država aparat, ki spodbuja in ohranja ekonomske rente. Celoten ustroj družbe,
politične arene ter gospodarske sfere je deformiran do te meje, da nadzor družbenih
elit ni več mogoč. Proces demokratičnega odločanja je na tej ravni močno
deformiran, isto velja za tržne odnose, o avtonomiji medijev ne moremo govoriti.

Če povzamemo poročilo KPK, se je zaradi gospodarsko-finančne krize razkril dolgoletni
razvoj sistemsko institucionalne korupcije, ki je pogojena s procesom tranzicije, izrazito
šibkimi nadzornimi institucijami ter nezaupanjem v institucije pravne države. Kot ključne
dejavnike tveganja za sistemsko korupcijo mednarodne institucije KPK v oceni stanja kjer
so, razen zadnjega navedenega, v Sloveniji podani vsi, navaja naslednje (KPK, 2013):
- obstoj gospodarskih monopolov, kartelov in omejena konkurenca;
- veliki državni in lokalni infrastrukturni projekti;
- politično obremenjeni procesi ekonomske liberalizacije in privatizacije;
- majhna verjetnost odkritja in kaznovanja (šibkost in pomanjkanje prioritet nadzornih
institucij ter organov odkrivanja in pregona);
- dolgotrajni sodni postopki;
- institucionalna in politična negotovost (povezana s krizo, volitvami in nizkim
zaupanjem v institucije pravne države ter političnega sistema);
- neizdelan ali prenormiran sistem javnega naročanja s šibkim dejanskim nadzorom;
- nedodelan sistem notranjih revizij glede smotrnosti (ne samo skladnosti s predpisi)
porabe javnega denarja;
- šibkost nadzornih organov v gospodarstvu in nezadostna korporativna kultura na
področju skladnosti poslovanja;
- politizacija ali netransparentna privatizacija medijskega prostora;
- neučinkovit in netransparenten sistem financiranja podjetništva s strani finančnih
institucij;
- vpliv lobijev na zakonodajni proces;
- netransparentnost javnih institucij oziroma nezadosten sistem dostopa do
informacij.
V Sloveniji letno v povprečju razpolagamo s 4,7 milijarde evrov davkoplačevalskega denarja,
ki ga javni sektor porabi za blago in storitve. Zakonitost in smotrnost porabe javnega
denarja nadzira več institucij. Odgovornost bi morali nositi vsi javni uslužbenci in delovati v
interesu javnega dobrega in skrbeti za transparentno porabo javnofinančnih sredstev, s
čimer so povezani zloraba oblasti, nepoštena konkurenca in klientelizem ter sistemska
korupcijska tveganja. Največ težav je v gradbenem, energetskem, okoljsko-prostorskem in
zdravstvenem sektorju, kjer zasledimo pomanjkljive javne razpise oziroma take, ki
favorizirajo določenega ponudnika, s čimer se omogoča nepoštena konkurenca. Za večji
nadzor pretoka denarja med javnim in zasebnim sektorjem in za vpogled širši javnosti je
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KPK leta 2011 implementirala spletno aplikacijo Supervizor, ki zagotavlja informacije o
poslovnih transakcijah organov javnega sektorja, ne zajema pa podjetij v državni lasti,
podjetij kjer izvaja nadzor ali kjer ima večje deleže.
''Ugotovljeno je bilo, da so pri pregonu in preventivi proti korupciji izredno pomembni mediji.
Mediji z neformalnim nadzorom opravljajo nalogo specialnega pregona in splošne
prevencije. Med najučinkovitejšimi organi, ki preganjajo korupcijo, je treba omeniti poleg
medijev in organov pregona predvsem Komisijo za preprečevanje korupcije. Kaže, da ji
ljudje zaupajo (prijavitelji in novinarji). Korupcije je po splošnem mnenju več, kot pa imajo
ljudje z njo neposrednih izkušenj.'' (Vlaj, 2012, str. 224).
V Sloveniji do leta 1990 niti ni bilo veliko govora o etiki, očitno se je ta potreba pokazala
šele v tranzicijskem obdobju, ko se je državno nadzorovano centralizirano gospodarstvo
spreminjalo v tržno gospodarstvo. To je bilo tudi obdobje lastninjena podjetij,
osamosvojitve države, kjer je očitno prišlo do ustvarjanja in povezovanja prvih političnih in
gospodarskih elit. ''Vrednote starega sistema, ki so bile v družbi sprejete predvsem kot
kolektivizem, pasivnost, reaktivizem, socialna pravičnost in širša blaginja za vse, so v
obdobju tranzicije zamenjale vrednote novega sistema, ki temeljijo na ideji liberalizma,
individualizma, pravice do lastnine, tekmovalnosti in podjetništva. Številne zgodbe o hitrem
uspehu posameznikov in podjetij v tem obdobju, tako imenovanih ''mladih volkov in tigrov'',
so prispevale k oblikovanju miselnosti, da je edino merilo uspeha bogastvo oz. maksimalen
dobiček, kjer pa etične in moralne vrednote ne najdejo pravega mesta oz. predstavljajo celo
neke vrste zaviralen element.'' (Kalacun, 2001, str. 16). Morda se zdi nesmiselno govoriti o
obdobju, ki je oddaljeno več kot dvajset let, saj smo v Sloveniji v tem obdobju veliko naredili
in daleč prišli. Vendar se niti ne zdi tako, saj so vsi tisti ''mladi volkovi in tigri'' še vedno na
položajih in z zadnjo gospodarsko krizo je očitno prišlo do še večje krize etičnega ravnanja
in brezbrižnosti do sočloveka.
''Največ raziskav o poslovni etiki v Sloveniji je usmerjenih na obravnavo etičnosti delovanja
in vedenja deležnikov ali organizacij v odnosu do ekoloških vprašanj. Rezultati različnih
raziskav v Slovenji nakazujejo, da je stanje poslovne etike v Sloveniji primerljivo s stanjem
poslovne etike v organizacijah na zahodu. To velja predvsem za področja odnosa do okolja,
delno pa tudi za področja socialne odgovornosti. Zanimivo je tudi, da v večini raziskav
anketiranci visoko opredeljuje pomen poslovne etike za njihovo delovanje in vedenje in
opredeljujejo tudi relativno visoke etične kriterije. Dejansko stanje poslovne etike ocenjujejo
kot zadovoljivo z možnostjo izboljšanja.'' (Potočan & Mulej, 2012, str. 325).
Diskusija o etiki danes v Sloveniji zaseda vedno več prostora, zaslediti je vedno več
strokovnega gradiva, mediji ji posvečajo veliko pozornosti, ustanavljajo se organizacije, ki
delujejo v smeri izobraževanja, ozaveščanja in dviga ravni etičnega ravnanja in boja proti
korupciji. Vse to so pozitivna dejanja v boju proti korupciji. Pomembno je, da se težav s
korupcijo zavedamo in jih tudi preganjamo, saj prejemnike korupcije lahko najdemo
povsod; predvsem so to tisti, ki imajo moč pri sprejemanju odločitev.
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4

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Organizacije delujejo soodvisno z okoljem, tako z neposrednim vplivom na okolje zunaj
organizacije kot tudi obratno, saj tudi zunanje okolje, kot so države in lokalne skupnosti,
vplivajo nanje. Ker s svojimi odločitvami in delovanjem močno vplivajo na ljudi, skupnosti
in okolje, morajo delovati odgovorno in dolgoročno do vseh deležnikov. Zahteve deležnikov
po kvalitetnih proizvodih in storitvah so postale premalo, zato se od organizacij pričakuje
oziroma zahteva odgovorno družbeno delovanje. Družbena odgovornost podjetij bi
pomenila odgovornost do vseh deležnikov, s katerimi je kakorkoli povezana. Poudarek je
predvsem na odgovornosti in skrbi za naravno in socialno okolje ter za zaposlene v
organizaciji, ob minimalni zahtevi družbe, da s svojim delovanjem ne sme škodovati širši
skupnosti.
Idejo o družbeni odgovornosti podjetij, zasledimo tudi pojmovanje, kot sta družbena
odzivnost in družbeno delovanje, se pojavi v 19. stoletju z začetkom industrijske revolucije
in s skrbjo za zaposlene ter s filantropičnim razmišljanjem. Je neke vrste odgovor na
delovanje organizacij z negativnim vplivom in posledicam, ob sledenju ekonomskih
kazalcev. V 70. letih 20. stoletja je bil poudarek predvsem na onesnaževanju okolja,
dobrodelnosti, lokalni skupnosti, manjšinah in izobraževanju. Iz strokovnega diskurza smo
danes prišli do globalnega trenda. Implicitna družbena odgovornost temelji na
odgovornosti, ki jo predpisuje država, medtem ko eksplicitna odgovornost temelji na
prostovoljnih odločitvah ali strategijah organizacij na podlagi zaznavanja problemov v
družbi.
''Vse večje zanimanje za družbeno odgovornost in vse večje število organizacij, ki načela
družbene odgovornosti vključujejo v svojo politiko poslovanja in v tem najdejo podjetniški
smisel, pripomore k dodani vrednosti družbe kot celote v smislu njenega trajnostnega
razvoja. Poudariti pa moramo, da se stopnja družbene odgovornosti razvija v soodvisnosti
z razvojem zavedanja; če nismo odgovorni do sebe, dela in drugih, ne bomo nikdar resnično
družbeno odgovorni. Tudi družbena odgovornost je koncept vrednot, s katerimi bi bilo
mogoče najti pot iz sedanje slepe ulice človeštva. Zato si je treba prizadevati, da bi vodilni
družbeni organi dosledneje podpirali razvoj družbene odgovornosti v smeri inovacije
vrednot, kulture, etike in norm ter ekonomske teorije in prakse, da bi človeštvo preživelo.''
(Mulej in Hrast v: Bertoncelj in drugi, 2011, str. 150).
''Poslovnež deluje v gospodarstvu kot podsistem moderne družbe. Poslovanje nima namena
sam po sebi. Posledično tudi na gospodarstvo ne moremo gledati kot na nek izolirani otok,
na katerem poteka življenje neodvisno od drugih delov družbe. Kajti namen obstoja
gospodarstva je, da njegovi subjekti omogočajo glavni doprinos družbi na tak način, da
proizvajajo blago in storitve, ki jih ljudje potrebujejo, ponujajo zaposlitev, plačujejo davke,
delujejo kot gonilna sila ekonomskega razvoja, ipd. Kako in koliko je ta doprinos dejansko
prispeval k blaginji celotne družbe, če sploh je, predstavlja dilemo, ki odpira pomembne
moralne aspekte, ki se dotikajo samega bistva družbene vloge poslovnežev in poslovanja v
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sodobnem svetu. Z drugimi besedami, gre za t. i. družbeno odgovornost, ki jo morajo vsi
gospodarski subjekti na določen način prevzeti nase. To pomeni, da bodo v praksi opustili
nemoralno strategijo maksimiranja profita za vsako ceno. Kajti cilj ne opravičuje sredstev:
visoki profiti nam nikoli ne nadomestijo uničenega okolja, ne vrnejo zdravja, ki je
poškodovano zaradi slabih pogojev dela, ne vrnejo zapravljenega zaupanja potrošnikov
zaradi slabih izdelkov/storitev, ne zagotovijo lojalnosti partnerjev, če so bili prineseni
naokrog. Tu smo spet pri poslovni etiki, ki nam pomaga, da poiščemo načine in poti do
trajnostnega razvoja družbe kot celote in smisla obstoja posameznika v njej.'' (Jelovac,
2010, str. 92).
Zadnik in Šmuc (2007, str. 3) prikazujeta družbeno odgovornost kot celico, kar grafično
prikazuje spodnja slika (Slika 3). Jedro celice je odnos organizacije oziroma managementa
do zaposlenih, lastnikov in strank. Širši krog okoli jedra je odnos do lokalnega okolja,
naravnega in družbenega. Najširši krog pa je uveljavljanje v globalnem okolju. Kroge
oziroma različne odnose ločujejo dvostransko prepustne membrane, kar pomeni, da se
vplivi odločitve na globalnem nivoju prenesejo vse do zaposlenih in obratno. Pobude
posameznikov lahko prerasejo organizacijo in se razširijo vse do globalnega okolja.
Slika 3: Družbena odgovornost kot celica dvostransko prepustnih membran

Vir: Zadnik & Šmuc (2007, str. 3)

''Družbeno odgovornost je ustrezno analizirati še glede na njene 4 ravni: zakonska, etična,
ekonomska in filantropska komponenta. Čeprav med njimi ne velja eksplicitna hiearhija, pa
je ravni družbene odgovornosti ustrezno interpretirati kot nadgrajevanje ene z drugo.
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Temelj vseh je ekonomska komponenta, ki kot osnovna dejavnost podjetij predstavlja
socialno varnost zaposlenih in njihovih družin. Podjetja prvenstveno niso dobrodelna
ustanova, njihova ključna naloga je ustvarjanje dobička. Manager pa je tisti, ki mora vsoto
ustrezno prerazporediti. Omeniti velja še, da družbeno odgovornost predstavlja
dobičkonosnost šele na dolgi rok, saj utira pot predvsem pri deležnikih (poslovnih partnerjih,
potrošnikih, investitorjih itd), ki so tudi sami družbeno odgovorni.'' (Zadnik in Šmuc, 2007,
str. 3).
Andoljšek odgovornosti razvršča od usmerjenih v notranjost organizacije, do usmerjenih
navzven proti zunanjim deležnikom in so (Andoljšek v: Bertoncelj in drugi, 2011, str. 110):
- Ekonomska odgovornost, ki je poglavitna odgovornost organizacije. Zajema
proizvajanje izdelkov in storitev na podlagi povpraševanja družbe in pripravljenosti
plačati določeno ceno. S čimer je organizaciji omogočen obstoj in posredno izvajanje
drugih razsežnosti družbene odgovornosti.
- Zakonska odgovornost, kjer gre za spoštovanje zakonov, predpisov in drugih
postavljenih pravil.
- Etična odgovornost zajema vedenje in odločanje, katera nimajo podlage v zakonih
in zajemajo enakopravnost, poštenost, nepristranskost in individualno obravnavanje
posameznikov.
- Filantropska odgovornost je prostovoljna odločitev za pomoč družbi, na primer
dobrodelna pomoč in druge akcije, od katerih se ne pričakuje nobenih koristi.
Organizacija želi dati družbeni prispevek, ki ga ne spodbujajo ekonomski, pravni ali
etični vzgibi. Filantropska odgovornost je najvišje merilo družbene odgovornosti, ki
presega družbena pričakovanja in tako močno pripomore k družbeni blaginji.
Evropska komisija (EK, 2001) je leta 2001 izdala Zeleni dokument za promocijo evropskih
usmeritev za družbeno odgovornost organizacij (ang. Green Paper "Promoting a European
framework for Corporate Social Responsibility) v prepričanju, da ima družbena odgovornost
ključno vlogo v trajnostnem razvoju in spodbuja evropsko konkurenčnost in inovativnost.
Opredeljuje dve dimenziji družbene odgovornosti: notranjo, z odgovornostjo do notranjih
deležnikov podjetja, predvsem zaposlenih, in zunanjo, z odgovornostjo do zunanjih
deležnikov, predvsem lokalne skupnosti, organizacij in okolja.
Mulej (Delo, 2011) meni, da slovensko gospodarstvo še vedno počasi prehaja v sodobno
družbo iz predindustrijske družbe, kjer so zahodne države bile pred stotimi leti. Obtičali smo
v obdobju razvoja kapitalizma, kjer se iz nepoštenega kapitalizma lahko izvijemo ob
ugotovitvi, da družbena odgovornost koristi. Prednosti, ki jih podjetja ugotavljajo ob
družbeno odgovornih ravnanjih so: odgovorno vedenje do sodelavcev prinese zagnanost in
ne stavke; odgovoren odnos do dobaviteljev zagotavlja zanesljive dobave, pri čemer ni
potrebno iskati novih dobaviteljev, kar je posledično drago; odgovornost do odjemalcev se
povrne z njihovo zvestobo in ob odgovornem vedenju do okolja ne prihaja do uničenja in
posledično do nepotrebnih sanacij.

20

Poleg konkurenčnosti in usmerjenosti k lastnim interesom ter dobičku družbeno odgovorne
organizacije upoštevajo tudi druge deležnike. V svoje poslovanje in odnose z deležniki
prostovoljno vključujejo skrb in prizadevanje ter poskušajo reševati okoljske in družbene
probleme, s čimer soustvarjajo trajnostno družbo. Ob upoštevanju načela, da je le
zadovoljen delavec dober delavec, ustvarjajo prijazno delovno okolje, pozitivno klimo in
boljše delovne pogoje, kar posledično pripelje do večje učinkovitosti in bolj kvalitetno
opravljenega dela. Organizacije, ki delujejo etično in zasledujejo načelo družbene
odgovornosti, z velikim poudarkom na človeških virih, lokalni skupnosti, družbi na splošno,
na razmerjih z deležniki ter na varstvu okolja, in ki s svojim načinom delovanja poskušajo
pridobiti in obdržati različne standarde in certifikate, si s tem večajo ugled in konkurenčni
položaj.
Spodnja slika (Slika 4) ponazarja bistvene sestavine družbene odgovornosti, iz česar je
razvidno, da je organizacija dolžna upoštevati tudi zunanje okolje in deležnike ter v
soodvisnosti skrbeti za pravice, dostojno in boljše življenje.
Slika 4: Bistvene sestavine družbene odgovornosti

Vir: Mulej & Hrast (2012, str. 310)

V Sloveniji si družbeno odgovornost še vedno največkrat predstavljamo kot filantropsko
odgovornost, ki jo izkazujemo s sponzorstvom in donatorstvom, predvsem v šport, kjer gre
za nižjo materialno raven brez vzpostavitve osebnih odnosov. Potrebno bi bilo doseči višjo
raven, ki temelji na komuniciranju in globljih odnosih, ki naj bi bili dolgoročni in razvojno
usmerjeni. Kljub splošno slabšemu mnenju o slovenskih organizacijah, se najdejo mnoge
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družbeno odgovorne organizacije. V veliki meri se je za družbeno odgovorno organizacijo
največkrat štela tista organizacija, ki je bila dejavna na filantropskem področju oziroma je
predvsem sponzorirala šport. Vedno večji poudarek je tudi na ostalih sestavinah družbene
odgovornosti in zavedanju le-teh. Da se stopnja zavedanja dviga, dokazuje tudi dejstvo, da
v Sloveniji obstaja več institucij, ki se ukvarjajo z družbeno odgovornostjo, predvsem z
njenim osveščanjem in s poskušanjem dviga ravni le-te. Pod okriljem dveh organizacij,
Inštituta za razvoj družbene odgovornosti in Sekcije za spodbujanje družbene odgovornosti,
ki deluje znotraj Slovenskega društva za odnose z javnostmi, se od leta 2008 podeljuje
slovensko nagrado Horus za družbeno odgovornost, ki je namenjena organizacijam, ki so
družbeno odgovorne na različnih področjih svojega delovanja.

22

5

MENEDŽER

5.1 OPREDELITEV POJMA MENEDŽER
Menedžerja Tavčar (2006, str. 23) opisuje kot nekoga, ki mu ustanovitelji ali nadrejeni
zaupajo vodenje organizacije ali dela le-te, z namenom učinkovitega doseganja zastavljenih
ciljev. Kot politiko organizacije smatramo cilje in strategijo za doseganje teh. Menedžer ni
le ena oseb v organizaciji, so tudi ostali na nižjih pozicijah, ki odločajo in vodijo dele
organizacije. Gre za menedžerje na izvajalni, srednji in vršni ravni. V večjih organizacijah je
tudi več menedžerjev, kar se pojmuje kot menedžment. Hkrati pa ta beseda opisuje tudi
obvladovanje organizacije. Povzeto po Tavčarju (2006, str. 24) je menedžment oziroma
obvladovanje organizacije vladanje v malem in menedžerju daje oblast in moč, na podlagi
česa je možno graditi in dosegati cilje. Ta poklic že od nekdaj privablja le najbolj podjetne,
odločne in ustvarjalne, znan pa je tudi po veliki odgovornosti in obremenitvah. ''Managment
je skupno ime za managerje v organizaciji in širši pojem kot ''uprava družbe'', ki je oznaka
za vršni managment. Managment je tudi dejavnost, ki obsega vseobsežno in celovito
obvladovanje delovanja vseh funkcij in delov organizacije.'' (Tavčar, 2006, str. 220).
''Manager je vsaka oseba v podjetju, ki odloča v podjetju: snuje in planira, organizira, vodi,
usmerja in nadzoruje delovanje podjetja. Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja
podjetja, lahko le poslov podjetja (poslovodenje) in vodenje ljudi v podjetju (voditeljstvo,
leadership). Manager je pripravna beseda za opis vseh, ki opravljajo managersko delo. Sicer
pa so v praktični rabi oznake po položaju: predsednik (uprave, družbe ipd.), ki ga je treba
ločiti od »predsedujočega«, direktor (glavni, generalni, funkcijski, področni ipd.), ravnatelj,
upravitelj ali upravnik, poslovodja, poslovodnik, vodja, šef, referent ipd.'' (Kralj, 2005, str.
19).
''Poslovnež je nosilec svobodne gospodarske pobude. Že od nastanka tržnega gospodarstva
se je svoboda pojmovala kot predpogoj obstoja in razvoja družbe blaginje. Svoboda je
dojeta kot možnost izbire, nemotenost delovanja. Na tem sloni ideal proste trgovine in
pretoka blaga, ljudi in idej ter individualne podjetniške iniciative. Poslovnež ima moč. Ne
glede na to ali gre za obrtnika, podjetnika, managerja - poslovnež je tisti, ki ima zaradi
posedovanja moči hkrati možnost za njeno uporabo ali zlorabo. Saj moč je po svoji naravi
možnost za dobro ali slabo gospodarjenje.'' (Jelovac, 2010, str. 88-89). Moč menedžerja ne
sme biti usmerjena v zagotavljanje lastnih ciljev in koristi ali ciljev organizacije, temveč je
potrebno zagotavljati zadovoljstvo vseh deležnikov. ''Manager mora poskušati zadovoljiti
potrebe kupcev, dobaviteljev, kreditodajalcev, zaposlenih in delničarjev. V boju na trgu
pomeni zagotavljanje čim več koristi za čim več deležnikov usmeritev v maksimizacijo profita
ter učinkovitost z minimizacijo tako direktnih vložkov kot eksternih družbenih stroškov. Pri
tem se je treba izogibati konfliktom z interesi tistih, od katerih je podjetje odvisno in so
kakorkoli močnejši od podjetja.'' (Berlogar, 2000, str. 250).
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Višji je položaj, več sposobnosti je potrebnih za uspešno in učinkovito obvladovanje. Za
neuspehe organizacije je vedno odgovoren menedžment. Od menedžerjev se pričakuje
etičnost, poštenost in verodostojnost, saj mu lastniki zaupajo svoje premoženje. Še večji
poudarek na teh vrednotah je, ker so od njih odvisne tudi življenjske usode sodelavcev.
Javno mnenje o menedžerjih je na splošno bolj slabo in je kritično do njih. Negativno
mnenje menedžerje pri nas spremlja predvsem zaradi slabih praks na tem področju še iz
časov po osamosvojitvi Slovenije. V očeh splošne javnosti velja, da gre za nepošteno
pridobitev položaja in oblasti, zlorabo moči, da si prisvajajo koristi in bogatijo, ni jim mar za
okolje, sodelavce in ostale deležnike. Zato prevladuje mnenje, da še predno se utrdijo na
vrhu organizacije ter si nepošteno nagrabijo še več in ustvarijo še večjo škodo organizaciji,
jih je potrebno odstaviti oziroma zamenjati. Zato se mnogi sposobni ljudje izogibajo
vladanju tako v organizacijah kot v državi, kar pa gre na škodo vsem, saj je dobrobit vseh
odvisna od uspešnosti organizacije.

5.2 IZBIRA MENEDŽERJEV
Pri izbiranju menedžerjev se upoštevajo tri temeljna merila oziroma lastnosti, to so
strokovnost, vodstvene sposobnosti in etičnost. Poleg tega se pričakuje še podjetnost, to je
ustvarjalnost in razsodnost (treznost in odgovornost). Pri izbiri odločajo izobraženost, tako
formalna kot neformalna, reference in pretekle izkušnje, poreklo in vzgoja, z upoštevanjem
tako primarne kot sekundarne socializacije. Pri delu menedžerjev imata velik vpliv navzkrižje
interesov in naglica. Njihove odločitve morajo biti strokovne in etično primerne, saj kakovost
teh odločilno vpliva tako na uspešnost menedžerja kot tudi organizacije. Zato je prava izbira
menedžerja lahko odločilna, saj je z njo pogojen uspeh ali neuspeh organizacije. Pri izbiranju
in presojanju menedžerjev je predpogoj zaupanje, saj je v pričakovanju vseh deležnikov,
da bo deloval v njihovo korist in v skladu z njihovimi pričakovanji ter svojimi obljubami.
Njegovo delovanje lahko temelji na njegovih potrebah, vendar ni rečeno, da so zanesljive;
lahko so minljive ali celo spremenljive. Pravo zaupanje mora temeljiti na tistih vrednotah in
dobrinah, ki mu pomenijo največ v življenju. Pri izbiri menedžerjev se ne smemo zadovoljiti
le s preverjanjem strokovnega znanja in referenc o poslovni uspešnosti. Pomembne so tudi
osebnostne lastnosti in reference o moralnem delovanju, ali se drži dogovorjenih rokov, se
poslužuje prevar in intrig, izrablja položaj in informacije v svojo korist, se bogati na tuj
račun. Menedžer z visoko osebnostno razvitostjo, primernim in moralnim vedenjem, ki se
bo tudi v praksi tako obnašal, si bo pridobil visoko stopnjo zaupanja.

5.3 TEMELJNE NALOGE IN ODLOČANJE MENEDŽERJEV
Naloge menedžerjev nikakor niso enostavne in s seboj nosijo veliko odgovornosti. Cilj vsake
organizacije je uspešno delovanje. Temeljna naloga menedžmenta je, da deluje pošteno do
vseh deležnikov na poti doseganja tega cilja. Poleg sprejemanja pomembnih odločitev,
morajo imeti ob sebi ljudi, ki jim zaupajo in skupaj dosegajo zastavljene cilje. ''Obvladovanje
organizacije kot instrumenta za doseganje ciljev bi bilo kar enostavno, če ne bi bilo neločljivo
prepleteno z obvladovanjem organizacije kot organizma, torej z obvladovanjem ljudi.
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Managerji skušajo doseči, da bi ljudje v organizaciji složno in zavzeto delovali za cilje
organizacije.'' (Tavčar, 2006, str. 38).
''Temeljne naloge managerjev v organizaciji so (Tavčar, 2006, str. 25):
- načrtovanje in snovanje ciljev, ki naj jih dosega organizacija, načrtovanje in
snovanje strategij za doseganje teh ciljev;
- urejanje dela v organizaciji in povezovanja organizacije navznoter in navzven;
- poslovodenje organizacije in vodenje ljudi;
- merjenje izidov delovanja organizacije in presojanje izidov delovanja ljudi.''
''Temeljna naloga managerjev je obvladovati organizacijo tako, da učinkovito deluje in
uspešno dosega zastavljene cilje; v ta namen jim dajo lastniki ali ustanovitelji bolj ali manj
razsežna pooblastila za razpolaganje z organizacijo, to je za načrtovanje in snovanje,
urejanje in povezovanje in vodenje ter merjenje in presojanje. Managerji obvladujejo
organizacijo predvsem z odločitvami, ne pa z lastnim izvajalnim delom. Odločanje je lahko
(Tavčar, 2006, str. 28):
- rutinsko: enostavne odločitve so za omejeno število enostavnih okoliščin
opredeljene vnaprej – odločanje po pravilih;
- analitično: odločanje poteka racionalno, po bolj ali manj zapletenem modelu,
metodi, algoritmu, ki upošteva tudi številne, kompleksne, spremenljive, tvegane ipd.
okoliščine;
- intuitivno: odločitev nastane v podzavesti odločevalca v procesu, se napaja iz
znanja, izkušenj in osebnostnih značilnosti odločevalca, je ustvarjalno.''
Po hierarhiji navzdol je v organizacijah še več menedžerjev, ki se pri svojem delu prav tako
soočajo z odločanjem. Menedžment pri svojem odločanju izhaja iz informacij, podatkov o
zadevi, o možnih odločitvah oziroma alternativah in verjetnih rezultatih ter posledicah. Po
Tavčarju (2006, str. 29) se menedžerji na izvajalni ravni soočajo z rutinskim odločanjem,
kjer je pomembna urejenost odločanja in s tem posledično urejenost organizacije. Na
podlagi predpisov, poslovnikov, navodil in standardov se kaže obvladovanje osnovnih
procesov. Na tej ravni je največ vseh odločitev, zato je potrebna vestnost in discipliniranost.
Nato sledi srednja raven, kjer je rutinskega odločanja manj oziroma ga preusmerjajo na
izvajalno raven, tako pridobijo več časa za analitično odločanje. V primeru hitrih odločitev
je potrebno uporabljati tudi intuicijo. Je zahtevnejše, zato so potrebna poglobljena in širša
znanja ter veščine za uporabo kompleksnejših metod in modelov. Delež odločitev je sicer
manjši, vendar se po številčnosti in zahtevnosti povečuje obremenjenost odločevalca.
Najvišja je vršna raven. Ob pravilni urejenosti tukaj rutinskega odločanja skoraj ni. Vršni
menedžer mora v kratkem času sprejeti nekaj odločitev, zato gre predvsem za intuitivne
odločitve, kjer se uporabljajo splošne oziroma miselne metode. Sposobnost hitrega
sprejemanja pravilnih intuitivnih odločitev je tista sposobnost, ki dela dobrega menedžerja
in ga po uspešnosti ločuje od povprečnega.
V času sodobne gospodarske družbe smo priče nenehnemu spreminjanju trgov in vse večjim
izzivom. Pričakovanja družbe tako z ekonomskega kot družbenega vidika do podjetništva
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so vse večja. ''Managerji morajo imeti v sodobnih razmerah za izvajanje svojih nalog vedno
več znanja in veščin ter svoje odločitve opirati na vedno večjo množico ustrezno urejenih
informacij. Uspešnost organizacije je v pogojih globalizacije in zaostrene konkurenčnosti na
svetovnem trgu vedno bolj tudi v javnem interesu. Posledica tega je, da pozitivno pravo v
precejšnjem obsegu ureja vprašanje pravnega položaja, pravic in pristojnosti managerjev s
prisilnimi predpisi.'' (Vodovnik, 2008, str. 9). Marsikatero odločitev je potrebno sprejeti hitro,
v naglici in navkljub navzkrižju interesov. Menedžerji se pri svojem delu in odločanju
nenehno srečujejo z etičnimi dilemami. Nepravilna odločitev ali etično sporna ima lahko
velike negativne posledice. Za lažje sprejemanje tako strokovnih kot tudi etičnih odločitev
je bilo za pomoč pri odločanju razvitih kar nekaj modelov. ''Glavna in temeljna predpostavka
poslovne etike je brezkompromisna poštenost poslovanja in delovanja v smislu
Hipokratovega načela: Primum nihil nocere (Predvsem nikomur škoditi). Bistvo je v nas
samih, v želji vsakega posameznika, da naredi pravo stvar. Zato imajo gospodarstveniki
potrebo po strokovnem znanju in visoki stopnji moralne vesti. Vest brez strokovnega znanja
je nekoristna. Strokovno znanje brez vesti pa je lahko nemoralno in zelo nevarno.''
(Gregurec, 2009, str. 48).
Za lažje odločanje pri razreševanju moralnih in etičnih dilem je najbolje upoštevati zlato
pravilo etičnega ravnanja, ki pravi, naj ne storimo drugim tega, kar nočemo, da bi drugi
storili nam. Njegov smisel je, da ravnamo tako, kot bi želeli, da drugi ravnajo z nami oziroma
kot bi želeli biti obravnavani v isti situaciji. Gre se za medsebojno spoštovanje. V pomoč pri
odločanju so nam lahko vprašanja: kako bi sprejel odločitev, če bi nosil posledice odločitve
nekoga drugega; ali bi ravnali enako tudi, če bi posledice naše odločitve prizadele naše
najbližje; ali bi ravnali enako, če bi vedeli, da bodo naše odločitve znane širši javnosti, da
bodo objavljene v različnih medijih. Zadnje vprašanje nam verjetno postavlja mejo, koliko
ter kakšne posledice lahko še prenesemo, da živimo normalno naprej.
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6.1 KODEKS
Pri svojem delu se nemalokrat znajdemo v etični dilemi. Na poti pravilnega delovanja, poleg
etičnega in moralnega prepričanja vsakega posameznika in splošnih norm, so nam kot
temeljne smernice v pomoč zakoni in različne pravne podlage, pogodbe, predpisi, etični
kodeksi ter interni akti in pravilniki.
Kjer obstajajo sankcije za naša dejanja, se je morala umaknila pravnemu področju. Kljub
zakonskim okvirom in dejstvu, da ravnanje ni etično, če s tem kršimo zakone, pa z etičnega
vidika tudi pri zakonski podlagi naletimo na težave. Po Glasu te težave strnemo v tri točke
(Glas, 2007, str. 4):
- dvoumnost, nejasnost: zakoni so pogosto sorazmerno splošni in omogočajo različne
razlage, zato so za večjo jasnost potrebni podzakonski akti in konkretne razsodbe,
veliko pa je odvisno tudi od vseh deležnikov v sodnem procesu,
- sprememba zakonodaje: v spremenjenih družbenih okoliščinah se spreminjajo tudi
zakoni in dobra zakonodaja ne posega v pretekla ravnanja,
- reaktivnost in nasprotja: pri iskanju zakonskih rešitvah v določeni situaciji, je bolje
preprečiti spore in poiskati rešitev, ki bo obojestransko ugodna.
Zakoni so minimalno etično vodilo in lahko le pomagajo. Moralne oziroma etične norme so
znane tudi za določene vrste poklicev, ki so se prenašale v ustnem izročilu, pozneje pa so
bile tudi zapisane. Poklicna etika je skupek moralnih in etičnih norm, ki je enotna določeni
stroki oziroma poklicu in ni enaka družbeni morali ali morali posameznika. Moralne norme,
ki sledijo določeni poslovni praksi in narekujejo pravilno ravnanje, so podlaga za posamezne
etične kodekse. Zato imamo danes tudi kodekse za različne poklicne skupine. So moralno
vodilo, ki vključuje tudi pravna načela in pravila ter narekuje določeno ravnanje in vedenje.
Gre za zapisana pravila, ki upoštevajo načela, norme o temeljnih vrednotah in standardih,
ki usmerjajo na poti zastavljenih ciljev. ''Moralni kodeks je po definiciji skrbno izbrana, do
določene mere sistematično zbrana in jasno formulirana množica ocen, meril, maksim ter
norm, ki veljajo za praktična pravila pravilnega obnašanja posameznikov oz. kot vzorci
vzornega vedenja/delovanja v določeni skupnosti.'' (Jelovac, 1997, str. 34).
Menedžerji dodatno podlago pri svojem delu najdejo v Kodeksu društva managerjev, ki ga
je Združenje Manager sprejelo leta 1990 z namenom spodbujati razvoj poslovne etike in
oblikovati vrednostne standarde. Svoje člane želijo navdihniti in jim nuditi oporo pri
delovanju in s tem ločiti dobro in slabo menedžersko prakso. Kodeks vsebuje 10 načel
(Združenje Manager, 2011): spoštujem dostojanstvo posameznika, skrbim za rast in razvoj
sodelavcev, osredotočam se na blaginjo podjetja, odgovoren sem do lastnikov, gradim
medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji, delujem dobronamerno do skupnosti,
vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami, odgovorno sobivam z
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okoljem, zavedam se zahtevnosti poklica, odgovoren sem do sebe. Eden izmed organov
Združenja Manager je tudi Častno razsodišče, ki odloča zoper pritožbe članov združenja. Ob
kršitvah lahko izreče: priporočilo za ravnanje, poziv k javni pojasnitvi, opomin, začasno
izključitev ali trajno izključitev iz združenja.
''Etično odločanje je interakcija situacijskih in individualnih komponent, katere posledice
težko uravnava kakršenkoli kodeks. Uspeha v boju z interesi in močjo njihovih nosilcev se
morda lahko najde ustrezna in globoko zakoreninjena organizacijska kultura. Te pa ni moč
predpisati zgolj s kodeksom.'' (Berlogar, 2000, str. 63). Etični kodeksi so najbolj pogosti v
Ameriki in na Japonskem, verjetno zaradi strogega kaznovanja neetičnega ravnanja. Kultura
podjetja, njena vizija in cilji ter konkretni opisi delovnih mest mnogokrat niso dovolj, zato
tudi v Sloveniji vedno več podjetij sprejema kodekse. Poraja se vprašanje, ali so ti sprejeti
zaradi kritične javnosti, so morebiti prepisani, so preveč splošni in na koncu obležijo v
predalu? Manjša podjetja in podjetniki sprejemajo etične zapovedi, ki so načeloma krajše
od kodeksov. Pomembni so, ker vse udeležence seznanjajo s tem, kaj se od njih pričakuje,
ponujajo smernice, kako delati, in s tem zvišujejo etični standard; predvsem pa morajo biti
z njim seznanjeni vsi zaposleni. V današnjem času so etični kodeksi skoraj nujni v podjetjih,
ki stremijo k etičnemu delovanju in želijo uvesti visoke etične standarde v poslovanju.
Dobri kodeksi morajo biti (Murphy v: Glas, 2007, str. 18):
- ''Zelo konkretni, specifični: navesti morajo, katera ravnanja so nesprejemljiva,
prepovedana, katera so tista, ki jih omejujemo, ker so v ''sivem'' področju etike in
zakonitosti, katera so zaželena, etična in jih podjetje izrecno podpira.
- Javno objavljeni: kodeks mora biti znan kupcem, dobaviteljem, lastnikom in drugim,
ki jim zagotavlja, da je podjetje privrženo pošteni in etični praksi.
- Kodeksi morajo biti ostri in realistični do kršitev: pomembno je, da zaposleni vedo,
da je zelo verjetno, da bodo v podjetju odkrili neetična ravnanja. Zaposlenim mora
kodeks nuditi napotke, kako naj ravnajo, če odkrijejo tako ravnanje.
- Občasno je treba kodekse pregledati in dopolniti, saj se okoliščine spreminjajo; to
so ''živi'' dokumenti, ki odražajo aktualne etične dileme.''
Povzeto po Gregurec (2005, str. 50) se v teoriji o poslovni etiki za izhodišče globalnih etičnih
kodeksov navaja osem univerzalnih načel, ki pomagajo gospodarskim subjektom pri
institucionalizaciji etičnih norm:
- Načelo zaupljivosti – obravnava upravo kot tisto, ki ji je zaupano premoženje družbe.
Z njim naj bi čim bolje ravnala in interese družbe postavila pred lastne ob izogibanju
lahkomiselnega oziroma neprevidnega in malomarnega dejanja. To načelo je tudi
temeljna podlaga ekonomije, zato se ga smatra za izhodišče za kodekse poslovnega
ravnanja.
- Načelo lastnine – ker so vedno bolj pomembna nepredmetna sredstva, se to načelo
šteje za osrednje pri zagotavljanju tako dobre družbe kot tudi posameznika in je v
vsakem etičnem sistemu to najvišji test.
- Načelo zanesljivosti – gre za moralno obvezo v odnosu, kjer obljubo tudi izpolnimo.
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Načelo preglednosti – zagotavlja natančnost, razkrivanje informacij in resnico pod
predpostavko ne laži. Ta etična vrednota je brezčasna. Zagotavlja podpiranje
dostojanstva in svobode, pametne procese odločanja, širjenje in napredek znanja,
ekonomsko učinkovitost, kooperacijo, preprečevanje korupcije in seveda pravo
vrednost resnice.
Načelo dostojanstva – ne gre le za sebične interese organizacije, ampak se spoštuje
tudi druge ljudi. Poudarek je na uveljavitvi izhodiščnega etičnega koncepta, da se
spoštuje človeka, njegovo zdravje, varnost, svoboščine in zasebnost brez zlorab ali
kršitev, vsiljevanja in poniževanja.
Načelo poštenosti in pravičnosti – spodbuja sodelovanje, legitimnost delovanja,
svobodno konkurenco in pravičnost menjave.
Načelo družbenosti – narekuje brezkompromisno in dosledno spoštovanje
zakonodaje, izogibanje podkupovanju in neprimernemu političnemu udejstvovanju,
nevtralizacijo in odpravo škodljivih posledic na okolje.
Načelo odzivnosti – govori o zavedanju odnosov z različnimi deležniki in njihove
pravice do odzivnosti organizacije.

Etična načela ne smejo ostati samo zapisana na papirju, odražati morajo vrednote podjetja,
kar pomeni, da se jih tudi spreminja. Kodeksi niso prisilno sredstvo in se povečini izvajajo
le diskrecijsko. Z njimi je potrebno seznaniti ne samo novozaposlene, ampak tudi vse
zaposlene v organizaciji in deležnike, s katerimi organizacija posluje. O etiki je potrebno
govoriti. Predvsem pa se mora etično prepričanje odražati tudi v dejanjih, v nasprotnem se
izgubi kreditibilnost in zaupanje.

6.2 OSTALI ELEMENTI ZA VEČJE ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE ETIKE
Poleg kodeksov kot notranje vire Hrastelj navaja še (2001, str. 148):
- Priročnike in programe priučevanja, ki novozaposlene seznanjajo z etičnimi
vrednotami podjetja. Sem sodijo tudi vprašalniki ''poštenosti'', ki jih podjetja
uporabljajo pri zaposlovanju.
- Posebne odbore in komisije, ki presojajo posamične dvomljive predloge. V odborih
so ponavadi izključno zaposleni v podjetju, včasih pa tudi zunanji člani. Poleg
odborov imajo podjetja lahko posebne funkcionarje, tudi neodvisne varuhe
človekovih pravic.
- Vroče linije, preko katerih lahko sodelavci pridobijo mnenje, in posebne linije
(whistle blowing), ki so na voljo za prijave domnevnih nepravilnosti.
Za zagotavljanje večje etičnosti se lahko izvajajo tudi interne kontrole in revizije etičnosti
ali pa jih opravljajo svetovalske organizacije. Etične spodrsljaje javnost sprejema zelo
kritično, kar se posledično odraža tudi na poslovanju organizacije. Poznamo tudi države s
črno listo organizacij, ki kršijo etične norme. Organizacije, ki se znajdejo na njej, ne morejo
konkurirati na natečajih in se potegovati za posel oziroma naročila.
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V Sloveniji pri Gospodarski zbornici Slovenije obstaja Častno sodišče. V Pravilniku o
organizaciji in postopku pred Častnim sodiščem je navedeno, da skrbijo za razvijanje,
uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale in odgovornosti članov
zbornice ter obravnavajo kršitve dobrih poslovnih običajev in odločajo o odgovornosti članov
zbornice ter izreka kršilcem ukrepe. Kot ukrep lahko Častno sodišče (GZS, 2015):
- v najlažjih primerih kršitev izreče opozorilo,
- v lažjih primerih kršitev izreče opomin ali opomin z objavo v okviru združenja, v
katerega je član povezan,
- v težjih primerih izreče javni opomin z objavo v tistem glasilu, ki ga določi Častno
sodišče.
Potočan in Mulej (2012, str. 327) menita, da je možno poslovno etiko izboljšati na več
načinov, v največji meri pa je to možno na ravni organizacije. Predlagata dve temeljni
možnosti:
- Povečanje etičnosti uslužbencev organizacije kot celote:
o sposobnosti udeležencev za etično delovanje (ki je odvisno predvsem od
osebnih veščin) in
o njihove namere etično delovati in se vesti (ki je odvisna od vrednot, moči in
zaupanja); pri tem lahko organizacija uporabi različne rešitve, npr.
organizacijsko socializacijo, izobraževanje, usposabljanje itd..
- Oblikovanje/izboljšanje možnosti za etično delovanje organizacije. Pri tem lahko
organizacija uporabi različne rešitve, kot so npr. jasni opisi del in nalog, priročniki in
organizacijski predpisi, usmeritve in obrazci za vrednotenje dela, formalne in
neformalne organizacijske in/ali etične strukture, etični kodeksi itd..
Po Potočanu in Muleju (2012, str. 328) bi bilo za izboljšanje poslovne etike potrebno ustvariti
strokovno okolje in mehanizme, s čimer bi preko ustreznih interesnih združenj spodbujali
etične sposobnosti ter skrbeli za razvoj in ohranjanje čim višjega nivoja poslovne etike.
Zagotavljanje ustrezne poslovne etike bi lažje omogočali, če bi izoblikovali etična merila in
sodila, ki bi nas spodbujala in podpirala v etičnem vedenju. Poskrbeti bi bilo potrebno za
dosledno spoštovanje dogovorjenih pravil oziroma zakonskih predpisov, ob tem pa bi bilo
na podlagi dobrih etičnih praks smiselno oblikovati ustrezne standarde in preoblikovati
zakonodajo. ''Hkrati pa bi bile potrebne tudi spremembe na ravni družbenega okolja, ki bi
v večji meri podpirale in usmerjale delovanje organizacij v resnično etično delovanje
organizacij. Pri tem je treba izpostaviti razvoj ustreznih vrednot na vseh ravneh in področjih
družbe (tj. raven posameznik, skupin, organizacij, družbe kot celote), ki bi podpirale etično
vedenje in delovanje. Osrednjo vlogo pri tem imajo seveda družina, kolegi, oblikovalci
javnega mnenja in vzgojno-izobraževalne ustanove, ki lahko najbolj vplivajo na razvoj
vrednot.'' (Potočan & Mulej, 2012, str. 328).
Jelovec (1997, str. 78) meni, da bi potrebovali nek nov kodeks poslovne morale, ki naj bi
poudaril, da nekdo ne sme imeti visoke plače, če podjetje vodi naravnost v propad in ob
tem čaka še nagrado in novo priložnost za ponovitev istega scenarija v drugem podjetju.
Zanimivo, da je ta ideja bila zapisana že leta 1997 in da še vedno nimamo takega kodeksa,
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čeprav smo še dandanes priče takim scenarijem izčrpavanja podjetij oziroma osebnemu
bogatenju. ''Kodeks poslovne morale bi moral tu orisati skupek vrlin, s katerimi se mora
oblikovati sodoben slovenski menedžer kot zaželen pozitiven vzor, po katerem se bo v
vsakodnevni praksi oblikovalo dobro menedžersko obnašanje oziroma poslovno ravnanje,
tako da se bo, kolikor bodo dopuščale razmere, temu približala vsaj večina vodilnih
gospodarstvenikov.'' (Jelovec, 1997, str. 78). Dober poslovni namen povezuje z
nepogrešljivo vrlino dobrega menedžerja, ki naj bi bil hkrati dober in pošten. Težava pri
oblikovanju poslovne etike nastopi, ker svetovni trg že od samega začetka priznava
predvsem zmagovalno držo, ki zajema kakovost, ceno, pravočasno dobavo in količino blaga
oziroma storitev, kjer ne pomagajo izgovori in moralne pridige.
Mnogokrat gre za upanje, da dejanje ne bo odkrito in razkrito, saj je marsikdaj pomislek le
ob tem, kaj si bodo mislili drugi. Ob tem gre za zavedanje morebitnih posledic nepravilnih
odločitev in zavednih, namernih dejanj. V kolikor bi vedeli, da bodo dejanja deležna
obsojanja širše javnosti in s tem posledično vplivala na poslovanje in prihodnost, bi verjetno
posamezniki postopali drugače, se izogibali nepravilnim postopkom. Odločitve Častnega
razsodišča pri Združenju Manager in Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije bi
morale biti javne, objavljene tudi v medijih, dostopne širši javnosti. S tem bi verjetno imele
večjo veljavo. Dober menedžer se vedno bolj zaveda, da je poleg glavnih ekonomskih
vrednot potrebno vključevati tudi moralne in etične norme in s tem ustvarjati humano in
etično organizacijo. Začeti mora najprej pri sebi in biti zgled in vzor vsem zaposlenim ter
deležnikom. Le na tak način bo organizacija poslovala uspešno in preživela na dolgi rok.
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ETIKA V IZBRANI
CASTINGS D.O.O.

GOSPODARSKI

DRUŽBI

–

LTH

7.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE LTH CASTINGS D.O.O.
Navkljub težkim gospodarskim razmeram se v slovenskem gospodarstvu najdejo družbe, ki
pišejo zgodbe o uspehu in zasledujejo cilje etičnega delovanja. Ena izmed takih je družba
LTH Castings d.o.o. (v nadaljevanju: LTH) s sedežem v Škofji Loki, ki je uspešno uspela
prebroditi težko gospodarsko krizo v letih 2008 in 2009. Na podlagi usmerjene vizije in ciljev
stremi k poslovni odličnosti.
Družba LTH se je razvila iz družbe Motor, ki je bila ustanovljena leta 1948 na Igu pri Ljubljani
in se je leta 1950 preselila v Škofjo Loko, kjer deluje še danes in kjer je sedež družbe. Skozi
zgodovino so se spreminjala tako imena kot lastniki družbe. Za današnjo družbo je
pomembnih kar nekaj zgodovinskih mejnikov v njenem delovanju in razvoju. Znotraj
sistema LTH sta delovala TOZD-a (Temeljna organizacija združenega dela) livarna in
orodjarna, ki sta se leta 1989 odcepila in ustanovila samostojno podjetje LTH – Orodjarna
in livarna. Leta 1993 je prišlo do prodaje avstrijskemu podjetju Unitech AG. Sledilo je nekaj
kapitalskih prevzemov, in sicer: ljubljanskega Saturnusa, podjetja Metalni lijev TCG d.o.o. s
sedežem v Benkovcu na Hrvaškem in podjetja TCG Learnica doel na Ohridu v Makedoniji.
Leta 2009 je podjetje Lior Invest izvedlo menedžerski odkup družbe skupaj z njenima
odvisnima družbama in istega leta družbo preimenovalo v LTH Ulitki d.o.o. oziroma angleško
LTH Castings d.o.o.. Poleg nenehnega razvoja, vlaganja in širitev obstoječih lokacij, je leta
2014 prišlo do širitve na peto proizvodno lokacijo v Škofji Loki, in sicer s selitvijo poslovne
enote Orodjarna v nove proizvodne prostore. V letu 2015 je bila ustanovljena nova
hčerinska družba LTH Alucast d.o.o. na Hrvaškem, ki bo v Čakovcu postavila proizvodni
obrat oziroma livarno.
Na podlagi dolgoročnega razvoja in več kot polstoletno tradicijo ter izkušnjami na področju
razvoja, litja, obdelave in sestavljanja visoko tehnološko dovršenih kompleksnih komponent
iz aluminija in magnezija ter v izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo, je LTH eden vodilnih
razvojnih partnerjev in dobaviteljev avtomobilske industrije v Evropi. Po pristopu nenehnega
izboljševanja, ki je vodilno načelo procesov in operacij, s posledičnim ciljem doseganja
poslovne odličnosti v celotni skupini, zadovoljujejo kakovostne in konkurenčne potrebe
svojih strank po svetu. Da je družba izbrala strategijo, ki jih pelje v pravo smer, ter
odgovornost do kupcev, se kaže tudi s pohvalami in nagradami, ki jih prejemajo od največjih
kupcev, ki so LTH izbrali za preferenčnega razvojnega partnerja in dobavitelja.
Eden od poglavitnih ciljev družbe je dodatno okrepiti njen tržni položaj s stalnim vlaganjem
v razvoj, tehnično opremo in usposabljanja, z doseganjem najvišje kakovosti in iskanjem
inovativnih rešitev. V družbi se zavedajo, da so največje premoženje podjetja lastni človeški
viri. Strokovno usposobljeni in visoko motivirani zaposleni so temelj njihovega uspeha, zato
svoje zaposlene obravnavajo kot odgovorne in neodvisne posameznike, ki delajo na podlagi
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jasno opredeljenega sistema ciljnih sporazumov. Ozračje medsebojnega zaupanja in
spoštovanja, ki se odraža v odnosih z zaposlenimi, se prenaša tudi na odnose s kupci,
dobavitelji, investitorji in poslovnimi partnerji.
V letu 2015 je bilo v skupini LTH Castings v petih proizvodnih lokacijah v treh državah
(Slovenija, Hrvaška in Makedonija) zaposlenih več kot 2.300 ljudi, od tega jih je v Sloveniji
več kot 1500. Slika 5 prikazuje organizacijsko strukturo v družbi LTH.
Slika 5: Organigram družbe LTH Castings d.o.o.

Vir: LTH Castings d.o.o. (2016)

LTH ima tipično funkcijsko organiziranost podjetja. Poslovanje je razdeljeno na devet
sektorjev, ki jih hierarhično na istem nivoju kot vršni menedžment vodi devet direktorjev,
ki so med drugim tudi lastniki družbe. Eden izmed njih je direktor podjetja in predstavlja
upravo. Nadalje so navedeni oddelki znotraj posameznih sektorjev, katere vodijo in kot
srednji menedžment predstavljajo vodje oddelkov.

7.2 SISTEM VODENJA DRUŽBE
Družba LTH je bila izbrana za prikaz v diplomskem delu kot primer dobre prakse. Navkljub
gospodarski krizi je uspela ohraniti visok etični standard. Je proizvodno podjetje, ki se mora
nenehno boriti tako za pridobivanje posla kot tudi za ohranjanje kupcev. Zato pri svojem
poslovanju stremi k poslovni odličnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v
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znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov, nenehnim povečevanjem
produktivnosti in kakovosti ter s tem povečuje vrednost za lastnike in ostale interesne
skupine. To je mogoče le z jasno vizijo in cilji po dolgoročnem razvoju, kar zagotavljajo s
sistemizacijo delovnih mest, jasno definiranimi delovnimi nalogami in poslovnikom
integriranega sistema vodenja, kjer so opisani vsi procesi na posameznih delovnih
področjih, z vsemi odgovornostmi in postopki odločanja. S sistemom stalnih izboljšav so
uspeli pridobiti vrsto certifikatov in jih z rednimi presojami poslovanja tudi uspešno
obnavljajo.
Pri svojem delu se vodstvo zaveda tudi odgovornosti do zaposlenih, varnosti in zdravja pri
delu, okolja ter lokalnega okolja. Da gre za družbo s pozitivnim in prijetnim delovnim
okoljem, dokazuje tudi odsotnost fluktuacije in zaposlovanje mlajše generacije, katerih
starši so zaposleni znotraj le-te. Ob zavedanju, da so zaposleni bistvenega pomena za uspeh
družbe, ter v skladu z integriteto, skladnostjo z zakonodajo, odgovornostjo do ljudi in okolja,
kar so tudi vodilna načela družbe, ima podjetje LTH sprejet poslovni kodeks ravnanja, ki
predstavlja zavezo temeljnim standardom. Je družbeno in filantropično odgovorna družba.
7.2.1

POSLOVNIK INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA

Delovanje družbe sloni na kompleksnem integriranem sistemu vodenja. Krovni poslovnik
družbe, ki zajema vsa področja in vse vpletene deležnike, je Poslovnik integriranega sistema
vodenja. Ne gre le za napisana pravila na papirju, gre za živ dokument, ki se nadgrajuje in
izboljšuje ob upoštevanju zahtev kupcev, lastnikov, standardov in spreminjanju zakonskih
ter drugih pravnih zahtev. Nadgrajuje se ga predvsem z novimi in dopolnjenimi procesi v
družbi. Bistven je popis oziroma nadzor vseh procesov. Sistem stalnega izboljševanja temelji
na načelu: planiraj – izvedi – preveri – ukrepaj. Da gre za sistem, ki se nenehno spreminja,
dokazuje tudi to, da je trenutno v veljavi 14. izdaja, ki opisuje sistem kakovosti, varnosti in
zdravja ter ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standardov ISO TS 16949, VDA 6.1,
QS 9000, SIST EN ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 50001 ter je obvezujoč za slehernega
zaposlenega. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je standard ISO TS 16949 usmerjen v
avtomobilsko industrijo, zato je ta standard ISO razširjen, saj vsebuje še dodatna poglavja,
specifična za to industrijo. Standarda VDA 6.1 in QS 9000 sta nacionalna avtomobilska
standarda. Prvi je povezan z avtomobilsko industrijo Nemčije, drugi pa z avtomobilsko
industrijo v Združenih državah Amerike. Ker ima podjetje globalne kupce, mora posledično
izpolnjevati zahteve več standardov s tega področja. Skladnost delovanja podjetja z zgoraj
navedenimi standardi se ugotavlja z letnimi presojami sistema s strani neodvisne
pooblaščene družbe. Hkrati tudi kupci sami opravljajo presoje procesov izdelave njihovih
izdelkov ter ugotavljajo skladnost z dogovorjenimi pogoji pri samih izdelkih in skladnost s
sistemi vodenja. Ta neprestani nadzor in preverjanje sistema vodenja zagotavlja doslednost
izvajanja in neprestano izboljševanje procesov.
Poslovnik Integriranega sistema vodenja obsega 24 najpomembnejših področij delovanja
družbe s pripadajočimi postopki in navodili (LTH, 2015):
1. Odgovornost vodstva
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistem o kakovosti, varnosti in zdravju ter ravnanju z okoljem
Pregled pogodbe
Obvladovanje razvoja
Obvladovanje dokumentov in podatkov
Nabava in logistika
Obvladovanje od kupca dostavljenih proizvodov
Označevanje in sledljivost surovin, orodij, izdelkov in odpadkov
Obvladovanje procesa v PEL (Poslovna enota Livarna) in PEO (Poslovna enota
Orodjarna)
10. Kontroliranje, preizkušanje, nadzorovalno spremljanje in merjenje
11. Obvladovanje kontrolnih, preizkusnih in merilnih pripomočkov
12. Status preizkušanja
13. Obvladovanje neskladnosti
14. Korektivni in preventivni ukrepi
15. Obvladovanje zapisov kakovosti, varnosti in zdravja ter ravnanja z okoljem
16. Interne presoje
17. Izobraževanje, usposabljanje in osveščanja
18. Pred- in poprodajne aktivnosti
19. Statistične metode
20. Stroški integriranega sistema vodenja
21. Jamstvo za izdelek
22. Pripravljenost in odziv na krizne razmere
23. Komuniciranje
24. Dodatne zahteve odjemalcev
Poslovnik opisuje procese po posameznih področjih v obliki matrik. Za vsako fazo procesa
so definirana delovna mesta, ki skrbijo za izvedbo, ter ostala delovna mesta, ki sodelujejo
v procesu. V matriki je jasno definirana odgovornost in postopek odločanja. Poleg tega so
v matriko dodani standardizirani dokumenti, ki opisujejo proces in dokumentirajo
posamezne ključne dogodke oziroma odločitve v posameznih fazah.
V družbi LTH so zavezani k etičnemu in korektnemu odnosu vseh vpletenih v delovnem
procesu, zato imajo sprejeto tudi Politiko integriranega sistema vodenja, s katero želijo
predstaviti načela, ravnanja in vrednote kot izhodišče za opredelitev okvirnih in izvedbenih
ciljev na področju kakovosti izdelkov, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu in
upravljanja z energijo. Je izhodiščni dokument v integriranem sistemu, s pomočjo katerega
uresničujejo sistem vodenja na vseh nivojih družbe in je predstavljen v Prilogi 1. Z
dokumentom so seznanjeni vsi zaposleni in so ga ob zadnji izdaji tudi prejeli v priročni žepni
izdaji.
Posebna pozornost je dana visoki kvaliteti izdelkov in okoljskemu vplivu njihove dejavnosti.
Zato so uvedli enoten sistem kakovosti in ravnanja z okoljem. S tem omogočajo
sistematično in stalno izboljševanje poslovanja in zagotavljajo, da se dosegajo določeni cilji.
Ob spoštovanju in skrbi za svoje zaposlene ter zavedanju, da bodo najboljšo kakovost
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dosegali le z zdravimi delavci, ki so varni in zadovoljni na svojih delovnih mestih, je varnost
posameznika ena od njihovih najpomembnejših vrednot. Proizvodi in storitve so zasnovani
tako, da imajo minimalen vpliv na varnost in zdravje pri delu. Sistem upravljanje varnosti
in zdravja je sestavni del integriranega sistema vodenja in temelji na sinergiji kakovosti,
okolja in varnosti ter zdravja pri delu. Učinkovitost na področju varnosti in zdravja pri delu
se potrjuje s pridobitvijo in vsakoletnim ohranjanjem certifikata OHSAS 18001 – Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu.
Skrb za okolje je eno izmed glavnih vodil družbe skozi vse operacije njihovega poslovanja,
s poudarkom na okoljskem ravnovesju njihovih produktov skozi celoten življenjski cikel. Na
podlagi notranjih monitoringov se nenehno spremlja vpliv procesov na okolje in so osnova
za neprekinjene izboljšave. Sistem varstva okolja znotraj družbe je podrejen okoljskemu
standardu ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem, katerega certifikat pridobivajo že več let
zapored ter sistemu učinkovitega upravljanja z energijo po standardu ISO 50001, ki so ga
vpeljali leta 2015. S tem skrbijo za varstvo okolja in preprečujejo onesnaževanje pri samem
viru, reševanje socialnih vprašanj in nenazadnje s tem ustvarjajo nižje stroške.
Skrb za čim manjši vpliv na okolje se kaže tudi pri izbiri materialov, ki so večinoma izdelani
iz sekundarnih, reciklažnih surovin. Poleg skrbi za okolje je pomemben tudi vidik varnosti
ter zdravja pri delu, zato v proizvodnih procesih uporabljajo pomožna sredstva, ki ne
vsebujejo prepovedanih snovi. Velik poudarek je tudi na doseganju ciljev kakovosti, saj
manj izmetnih kosov posledično pomeni boljšo energetsko učinkovitost in manjšo porabo
pomožnih sredstev. Med proizvodnim procesom nastaja tudi odpadni material, ki ga delno
uspejo reciklirati že sami, preostalo pa oddajo predelovalcem sekundarnih surovin. Vse
njihove izdelke lahko po koncu življenjske dobe 100 % recikliramo.
Dolgoročni uspeh družbe je pogojen predvsem z zadovoljstvom strank. Pri svojem
poslovanju ne ignorirajo zahtev glede kakovosti, ki se nenehno povečujejo, in si zato
prizadevajo za konstantno izboljševanje storitev in zagotavljanje najvišje kakovosti. Delujejo
s strategijo 'nič napak'. Visoka raven kakovosti družbe se zagotavlja s slehernim
uslužbencem, ki je usposobljen in se zaveda visokih zahtev za kakovost v vsakem delovnem
procesu, to je od razvoja pa vse do trženja. Sistem kakovosti se zagotavlja tudi na podlagi
pridobljenega certifikata ISO TS 16949 – Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji.
7.2.2

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Soveljaven dokument Poslovnika integriranega sistema vodenja je Poslovnik kakovosti, ki
podrobneje opredeljuje naslednja področja: sistem vodenja, odgovornost vodstva, vodenje
virov, poslovne procese ter merjenja, analize in izboljšave. Sistem stalnih izboljšav družbe
ponazarja spodnja slika (Slika 6).
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Slika 6: Sistem stalnih izboljšav družbe LTH Castings d.o.o.

Politika integriranega sistema

Operativni cilji
Programi

Izvedba programov in vzdrževanja
obstoječega stanja

STALNO IZBOLJŠEVANJE

Okvirni cilj

Monitoring

Vir: LTH Castings d.o.o. (2016)

V poslovniku je zapisano, da poslovodstvo zagotavlja, da bodo njihovi izdelki ob neprestani
optimizaciji stroškov, izboljševanju kakovosti in upoštevanju zahtev s področja varnosti in
zdravja pri delu ter okoljevarstvenih zahtev zadovoljili potrebe in pričakovanja kupcev in
zainteresirane javnosti. Skladno s konceptom vodenja integriranega sistema je organizacija
podjetja prilagojena kupčevim potrebam, zakonskim zahtevam in zahtevam zainteresiranih
strank v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Poslovni proces razumejo kot sistem
medsebojno povezanih procesov. Identificirali in popisali so procese, potrebne za učinkovito
poslovanje družbe, kar pomeni doseganje ciljev, uresničevanje razvojnih usmeritev,
doseganja zadovoljstva lastnikov, kupcev, dogovorjenih kakovosti proizvodov in storitev,
izpolnjevanje zakonskih ter drugih zahtev, zadovoljstva zaposlenih ter družbenega okolja, v
katerem delujejo. Jasno določene odgovornosti za izvajanje aktivnosti znotraj posameznih
procesov, medsebojne povezave in sovplivanje procesov so osnove za njihovo uspešno
delovanje. S stalnim nadzorom, meritvam in analiziranjem procesov so postavili osnovo za
ocenjevanje njihove uspešnosti in učinkovitosti, izvajanje ukrepov za doseganje postavljenih
ciljev in delovanje sistema stalnega izboljševanja procesov ter celovitega sistema vodenja.
Standard zahteva tudi notranjo kontrolo izvajanja vseh procesov. V ta namen se izvajajo
redne interne presoje, ki so skladne z zahtevami standardov.
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7.3 POSLOVNI KODEKS RAVNANJA
Zaposlenim v družbi pripadajo vse pravice in družbo zavezujejo k sprejemanju vseh
obveznosti na podlagi veljavne zakonodaje, internih aktov družbe ter sklenjene pogodbe o
zaposlitvi. Za pravice zaposlenih se bori in z vodstvom usklajuje uveljavljena reprezentativna
sindikalna organizacija, in sicer je to SKEI - Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije.
Sindikat je sodeloval tudi pri usklajevanju kolektivne podjetniške pogodbe, ki zaposlenim
zagotavlja višji standard od predpisanega na ravni branže ali države.
Integriteta, skladnost z zakonodajo, odgovornost do ljudi in okolja so vodilna načela družbe
LTH. V skladu s temi načeli in ob zavedanju, da so zaposleni bistvenega pomena za uspeh
družbe, je sprejet poslovni kodeks ravnanja, ki predstavlja zavezo temeljnim standardom,
ki omogočajo, da je LTH dobra družba za delo.
Kodeks sestavljajo naslednja načela (LTH, 2016):
- Skladnost z zakonodajo, kjer se upošteva najstrožje zahteve v skladu z vsemi
veljavnimi nacionalnimi zakoni in predpisi, mednarodnim pravom, konvencijami
Mednarodne organizacije dela in EU ter minimalne industrijske standarde.
- Spoštovanje temeljnih človekovih pravic brez kakršnekoli diskriminacije ali
nadlegovanja, ob spoštovanju človekovega dostojanstva, zasebnosti in osebnih
pravic, poštenega obravnavanje zaposlenih, brez spolnega nadlegovanja na
delovnem mestu, telesnega kaznovanja ali mučenja, psihičnih zlorab, prisilnega in
obveznega dela ter brez groženj s takimi vrstami zdravljenja.
- Prepoved dela otrok, ki še niso dosegli najnižje starosti v skladu z zakonodajo in
konvencijami.
- Plače, nagrajevanje, delovni čas in razne ugodnosti so jasno definirane za vse
zaposlene ter morajo izpolnjevati ali presegati zakonske minimume in / ali
industrijske standarde. Izplačane so plače za redne delovne ure in tudi za nadure.
Ne dopuščajo nezakonitih ali nepooblaščenih odbitkov od plače. V skladu z ustrezno
nacionalno zakonodajo in sporazumi o delovnem času se potrebno nadurno delo
opravlja izključno na prostovoljni osnovi vsakega zaposlenega.
- Svoboda združevanja in kolektivnega pogajanja, s čimer priznavajo pravico do
svobodnega združevanja zaposlenih in ne dopuščajo diskriminiranja članov
organizacije delavcev ali sindikatov. Priznavajo pravico do kolektivnih pogajanj ter
delujejo v duhu dobre vere.
- Zdravje in varnost zaposlenih, pri čemer prevzemajo polno odgovornost za zdravje
in varnost svojih zaposlenih, zagotavljajo usposabljanja o varstvu in zdravju na
delovnem mestu, trudijo se za odpravo ali zmanjšanje tveganj za nesreče ali poklicne
bolezni.
- Prepoved podkupovanja, izsiljevanja in drugih oblik korupcije, s čimer ne dovoljujejo
nezakonitega ponujanja, dajanja, sprejemanja ali zahtevanja koristi ali ugodnosti.
Ne v odnosu s poslovnimi partnerji, še posebej pa ne v korist zaposlenih družbe ali
njihovih sorodnikov. Izjeme so le darila manjših vrednosti (promocijska) in primerni
gostoljubni izdatki.
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-
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Poštena konkurenca in prepoved kartelov, kar jih zavezuje k spoštovanju pravil s
področja konkurence in protimonopolnega prava ter k spoštovanju načela poštene
konkurence.
Varstvo okolja je načelo, kjer delujejo v skladu z veljavnimi zakonskimi in
mednarodnimi standardi in zakoni, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje naravnih
virov, pri čemer se trudijo zmanjšati vpliv na okolje in delujejo po principu
nenehnega izboljšanja varstva okolja.
Varovanje podatkov je načelo, s katerim se zavezujejo k delovanju v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi glede zaupnosti podatkov in odgovornim ravnanjem
z zaupnimi informacijami.
Poslovni partnerji in dobavitelji je načelo, kjer je zapisano, da se bodo po najboljših
močeh prizadevali za spodbujanje skladnosti tega kodeksa tudi med svojimi
poslovnimi partnerji.

Ob upoštevanju visokih etičnih standardov so v družbi razvili politike in prakse, ki
zagotavljajo, da zaposleni v družbi uživajo varstvo in zaščito, kar jim priznava in nudi sprejeti
kodeks. V družbi se zavzemajo za poštene in pravične delovne pogoje po vsem svetu in kot
pomembne smernice upoštevajo konvencije in priporočila nacionalnih in mednarodnih
organizacij v povezavi s poslovnimi in človekovimi pravicam, kar pričakujejo tudi od svojih
poslovnih partnerjev.

7.4 IZOBRAŽEVANJE
Trajnostni razvoj družbe se kaže predvsem v zavedanju odgovornosti in odnosu do
zaposlenih. Doseganje ciljev integriranega sistema vodenja je odvisno predvsem od
zaposlenih oziroma njihove izobraženosti in usposobljenosti. Temeljni moto podjetja je
trajna in sistematična skrb za izobraženost, usposobljenost in ozaveščenost zaposlenih. Zato
omogočajo interna in eksterna izobraževanja, tako na strokovnih kot tudi splošnih področjih,
za zaposlene na vseh področjih in nivojih.
Vsi zaposleni so zaslužni za zagotavljanje konkurenčnosti izdelkov in storitev, pri čemer
spodbujajo razmišljanje izven ustaljenih delovnih procesov in inovativno dejavnost na vseh
nivojih in pri vseh delovnih procesih. To se kaže tudi s predlogi inovacij, ki jih dajejo
zaposleni. Upravičene tehnološke inovacije preučijo, realizirajo in na koncu seveda tudi
nagradijo. S tem spodbujajo nove ideje na vsakem delovnem mestu, s čimer posledično
dodatno izboljšujejo kakovost izdelkov in delovnega okolja, zmanjšujejo obremenjevanje
okolja ter povečujejo energetsko učinkovitost.
Sistematizacija delovnih mest zagotavlja polno zaposlenost delavcev ter ustrezno skupno
število delovnih mest, ki ustrezajo obsegu nalog, naravi in načinu opravljanja le-teh.
Spodbujajo in zaposlenim omogočajo izobraževanje in razvoj, strokovno rast ter
napredovanje na enem delovnem mestu ali pa napredovanje na drugo delovno mesto.
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Zaradi nenehne rasti družbe je zaslediti pospešeno politiko zaposlovanja. Trajnostni razvoj
družbe se na ta način odraža tudi v lokalnem okolju, s čimer posledično skrbijo za
zmanjšanje brezposelnosti. Velik poudarek namenjajo tudi mladim oziroma izobraževanju
bodočih kadrov. Družba že vrsto let tesno sodeluje s Šolskim centrom Škofja Loka (Srednja
šola za strojništvo), Visoko šolo za strojništvo Škofja Loka in Šolskim centrom Kranj.
Potencialnim kadrom omogočajo obvezno delovno prakso, študentsko in počitniško delo.
Najbolj uspešnim in ambicioznim dijakom in študentom zagotavljajo tudi kadrovsko
štipendiranje. Cilj družbe je tako pridobiti motiviran kader z ustrezno izobrazbo, znanji in
izkušnjami, ki bodo z vsakodnevnim učenjem sposobni slediti trendom, zahtevam kupcev in
s tem dvigati kvaliteto svojega dela ter posledično konkurenčnost podjetja.
Poleg uspešnega sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami omenimo še sodelovanje z
zunanjimi organizacijami. V okviru razvojne iniciative ima družba vzpostavljenih tudi več
partnerskih povezav z zunanjimi inštitucijami, kot so Razvojni center NELA, TECOS - razvojni
center orodjarstva in Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. Družba je tudi članica
nekaterih interesnih združenj: ACS - Slovenski avtomobilski grozd, GZS - Gospodarska
zbornica Slovenije in ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije.

7.5 DRUŽBENA IN FILANTROPIČNA ODGOVORNOST
Z vidika obravnavanega področja diplomskega dela lahko rečemo, da družba ne sledi le
ekonomskim ciljem in večanju dobička, temveč kapital vlaga in investira v nenehen razvoj,
izboljšave, optimizacijo delovnih procesov, izobraževanje, nakup nove opreme, skrb za
varno in zdravo delovno okolje, skrb za okolje ter ob tem upošteva vse deležnike. Poleg
tega, da skrbijo za nenehen napredek in izobraževanje svojih zaposlenih ter varno in zdravo
delovno okolje, se zavedajo, da k temu pripomore tudi zdrav duh v zdravem telesu in na
različne načine skrbijo za promocijo zdravja. Svoje zaposlene obravnavajo kot ključen
dejavnik oziroma vir za uspeh, zato organizirajo različne aktivnosti, ki imajo namen
druženja, spoznavanja in v določeni meri tudi učenja. Glavne aktivnosti, ki jih organizirajo
so:
- Športno društvo LTHAktiv organizira smučanja, pohode, kolesarjenja, skupinske
vadbe, podpira udeležbe na športnih dogodkih, kuharske tečaje, strokovne izlete in
še mnoge druge aktivnosti.
- Športne igre so dvodnevni dogodek druženja za zaposlene iz celotne skupine LTH
Castings, ki se organizira vsake dve leti na drugi lokaciji: Slovenija, Hrvaška in
Makedonija.
- Piknik za zaposlene se organizira vsako leto.
- Novoletna zabava se organizira v vsaki državi, pri tem se povabijo vsi zaposleni in
tudi upokojenci. Udeležba v Sloveniji je običajno približno 1000 ljudi.
- Team buliding so letna srečanja zaposlenih po posameznih obratih oziroma
sektorjih.
- Programi zdrave prehrane, s čimer spodbujajo zdravo prehrano v okviru
organizirane prehrane v vsakem obratu.
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Nagrajevanje zaposlenih brez bolniške odsotnosti v preteklem letu z vsakoletnimi
nagradami (npr. pohodni čevlji, bunde ipd.).
LTH Reporter je interno glasilo za celotno skupino LTH Castings, ki izhaja dvakrat
letno in ga soustvarjajo zaposleni.
Ne pozabijo niti na otroke zaposlenih, zato se vsako leto organizira gledališka
predstava za najmlajše ob podelitvi novoletnih daril. V času tedna požarne varnosti
z darilom nagradijo vsakega otroka, ki nariše risbico s tematiko požarne varnosti.
Ob začetku šolskega leta skupaj z dobaviteljem računalniške opreme organizirajo
možnost nakupa računalnikov po posebnih cenah.

Veliko aktivnosti je povezanih tudi z reprezentativnim sindikatom v družbi. Družba
sofinancira določene aktivnosti sindikata na področju športa in druženja: najem dvoran za
šport, smučarske karte na smučarskem centru Stari vrh, športne sekcije v okviru sindikata
(kolesarska in planinska); udeležba lige medpodjetniških športnih iger, karte za ogled
košarkarskih tekem, izleti in potovanja. V lasti družbe in sindikata je več počitniških
kapacitet na različnih lokacijah, ki omogočajo zaposlenim letovanje po ugodnejši ceni skozi
celo leto.
LTH je družbeno odgovorna družba, ki se čuti odgovorno do okolja, v katerem deluje, zato
z različnimi dejanji in podporo skrbi za lokalno skupnost. Ne gre za dejanja, ki bi bila
medijsko odmevna ali poznana širši populaciji, temveč gre izključno za solidarno in
nesebično pomoč. Večinoma gre za dejanja, ki niso le enkratne narave, temveč so postala
stalnica. Družba sponzorira različne športne, izobraževalne, kulturne in dobrodelne
organizacije ter tudi projekte in dogodke.
Družba vidi pravo usmerjenost dela z zaposlenimi tudi v tem, da se starši odločajo iskati
štipendije in zaposlitve za svoje otroke znotraj družbe. To je eden od pokazateljev, da
zaposleni prepoznavajo podjetje kot pravo in verjamejo vanj ter njegovo prihodnost. To
dokazuje tudi zelo nizka stopnja fluktuacije. Zavezanost družbe k uspešnemu in
dolgoročnemu poslovanju se vidi tudi v tem, da je kar enajst od trinajstih lastnikov
zaposlenih v družbi. Sestavljajo vršni menedžment in so enakovredni med seboj, z osebno
zavezanostjo in predanostjo družbi. Vsak od njih je odgovoren za eno področje oziroma
poslovno enoto in delujejo kot usklajena celota.
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RAZISKAVA
SPLOŠNEGA
MNJENA
PODJETNIŠTVU IN O MENEDŽERJIH

O

ETIKI

V

8.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
Empirični del diplomskega dela predstavlja študija splošnega mnenja o etiki v podjetništvu
in menedžerjih v Sloveniji, ki je bila izvedena s pomočjo ankete med zaposlenimi v družbi
LTH. V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov, ki so bili pridobljeni z izvedbo ankete. S
pomočjo pridobljenih odgovorov in njihovo analizo bomo potrdili ali ovrgli postavljeni
hipotezi.
Anketa se je s privoljenjem vodstva izvajala med zaposlenimi v družbi LTH. Vabilo k
reševanju je prejelo 210 zaposlenih po elektronski pošti, ki je vsebovalo tudi povezavo do
spletne strani www.1ka.si. Spletna anketa je bila postavljena na omenjeni spletni strani
oziroma poimenovani aplikaciji EnKlikAnketa. Trajanje spletne ankete je bilo omejeno na
deset dni, z možnostjo odgovarjanja nanjo v časovnem okviru od 13. 5. 2016 do 23. 5.
2016. Uporabljena je bila metoda spletnega anketiranja, in sicer zaprtega tipa vprašalnika,
kjer so bili anketirancem odgovori na vprašanja ponujeni že vnaprej.
Anketa je sestavljena iz treh sklopov. Vprašanja so oblikovana tako, da omogočajo izbiro le
enega izmed ponujenih odgovorov. V drugem in tretjem sklopu vprašanj so navedene
trditve, kjer je potrebno označiti, v kolikšni meri se anketiranec strinja z njimi. Podana je
izbira petstopenjskega odražanja mnenja od 'Sploh se ne strinjam' do 'Popolnoma se
strinjam' z navedeno trditvijo. V uvodnem nagovoru je bila vsem anketirancem zagotovljena
anonimnost pri reševanju anketnega vprašalnika. Prav tako jim je bilo razloženo, da se ne
raziskuje dejanskega stanja v družbi LTH, temveč se želi ugotoviti, kakšno je splošno
mnenje o etiki v podjetništvu. Prvi sklop zajema pet vprašanj o demografiji. V drugem
sklopu so navedene trditve, s katerimi bomo poskusili pridobiti odraz splošnega mnenja o
etiki v podjetništvu, in sicer zajema 17 trditev. Mnenje o etiki menedžerjev bomo poskusili
prikazati z analizo odgovorov na 15 trditev v tretjem sklopu anketnega vprašalnika.
Prejeli smo 146 anket. Pogoj za uspešno analiziranje podatkov je v celoti izpolnjena anketa.
Zato smo 25 delno izpolnjenih anket izključili iz nadaljnje obdelave. Tako je za nas
relevantnih 121 v celoti izpolnjenih oziroma uporabnih anket, kar predstavlja skoraj 60 %
uspešnost nagovora k reševanju ankete. V družbi LTH, kjer se je anketa izvajala, je
zaposlenih več kot 1500 ljudi. Število anketirancev, ki so oddali v celoti izpolnjeno anketo,
tako predstavlja 8 % vseh zaposlenih v družbi LTH.
Kvantitativne podatke, pridobljene s spletnim anketnim vprašalnikom, smo statistično
obdelali s pomočjo spletne aplikacije EnKlikAnketa in preglednično aplikacijo Excel ter jih
analizirali in interpretirali s pomočjo preglednic in grafov. Cilj raziskave je, da v empiričnem
delu z raziskovanjem potrdimo ali ovržemo dve hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku
diplomskega dela.
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8.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
V anketi je sodelovalo 146 anketirancev, ki so zaposleni v družbi LTH. Obravnavali bomo le
121 v celoti izpolnjenih anket. Najprej bodo grafično predstavljeni demografski podatki
anketirancev.
Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu
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Strukturo anketirancev po spolu prikazuje Grafikon 1. Med 121 anketiranci je 29 žensk, kar
predstavlja 24 %, ter 92 moških, kar je 76 %. Ženske predstavljajo le slabo četrtino
anketirancev, kar lahko argumentiramo s tem, da gre za proizvodno podjetje in velik del
kadra predstavlja strokovno tehnično izobražen kader, kar so večinoma moški.
Grafikon 2: Struktura anketirancev po starosti
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Starost anketirancev je razdeljena v razponu šestih starostnih kategorij. Anketiranci so v
povprečju relativno mladi, saj jih je največ starih v razponu od 31 do 40 let, in sicer kar 55
(45 %). Starostna struktura, ki je prikazana v Grafikonu 2, je sledeča: nihče ni mlajši od 20
let, 19 anketirancev (16 %) je starih od 21 do 30 let, 55 anketirancev (45 %) jih je starih
od 31 do 40 let, 32 anketirancev (26 %) je starih od 41 do 50 let, 14 anketirancev (12 %)
je starih od 51 do 60 let in le 1 anketiranec (1 %) je starejši od 61 let.
Grafikon 3: Struktura anketirancev po izobrazbi
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Struktura anketirancev po izobrazbi je sledeča (Grafikon 3): 6 anketirancev (5 %) ima
poklicno izobrazbo, 42 anketirancev (35 %) ima srednješolsko izobrazbo, 17 anketirancev
(14 %) ima višješolsko izobrazbo, 30 anketirancev (25 %) ima visokošolsko izobrazbo
oziroma univerzitetno po 1. bolonjski stopnji, 23 anketirancev (19 %) ima univerzitetno
izobrazbo oziroma magisterij po 1. bolonjski stopnji in 3 anketiranci (2 %) imajo znanstveni
magisterij. Med anketiranci ni nikogar, ki bi imel zaključen doktorat. Med anketiranci je
največ takih, ki imajo zaključeno srednješolsko izobrazbo. Vendar če upoštevamo tiste s
srednješolsko izobrazbo in nižjo od le-te, je takih 40 % anketirancev. Torej lahko upravičeno
sklepamo, da je delež visoko izobraženih anketirancev zelo visok, saj jih je z višješolsko
izobrazbo in višjo od te kar 60 %.
Delež visoko izobraženih anketirancev je verjetno pokazatelj ciljno usmerjene vizije
podjetja, kjer zaposleni predstavljajo največje premoženje ter so strokovno usposobljeni in
visoko motivirani zaposleni temelj uspeha družbe. Kot smo že omenili, gre večinoma za
strokovno-tehnični kader, ki izobraževanje ne zaključi ob nastopu delovne poti. V podjetju
se spodbuja nadaljnje izobraževanje. Mlade motivirajo s štipendijami in jih spodbujajo na
študijski poti, med drugim tudi z obveznimi praksami in počitniškim delom.
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Grafikon 4: Struktura anketirancev po delovni dobi
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Grafikon 4 ponazarja delovno dobo anketirancev, ki je razvrščena v štiri kategorije, in sicer:
29 anketirancev (32 %) ima manj kot 10 let delovne dobe, 40 anketirancev (33 %) ima
delovno dobo od 11 do 20 let, 29 anketirancev (24 %) ima delovno dobo od 21 do 30 let
in 13 anketirancev (11 %) ima več kot 31 let delovne dobe.
Grafikon 5: Struktura anketirancev po vrsti zaposlitve

Vir: lasten

Da bomo lahko potrdili ali ovrgli hipotezi, je za nas pomemben tudi kriterij, ki deli
anketirance na vodstveni kader in njihove podrejene. Ta struktura je prikazana v grafikonu
5, in sicer je upoštevana po vrsti zaposlitve v družbi LTH. Med 121 anketiranci je 44
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anketirancev (36 %) takih, ki predstavljajo vodstveni kader. V tej skupini so upoštevani vsi
vodilni zaposleni, tudi po hierarhiji navzdol, in sicer vse do delovnega mesta delovodje.
Preostalih 77 anketirancev (64 %) pa predstavlja zaposlene po kolektivni pogodbi.
Vodstveni kader je po strukturi spola zastopan sledeče: 38 anketirancev (86 %) je moških
in 6 anketirank (14 %) je žensk. Zaposlene po kolektivni pogodbi predstavlja 54 moških,
kar je 70 %, in 23 (30 %) žensk.
V sklopu vprašanj pod naslovom Splošno mnenje o etiki v podjetništvu je navedenih 17
trditev. Anketiranci so svoje mnenje izražali z izbiro strinjanja z določeno trditvijo na
petstopenjski lestvici, in sicer od 'Sploh se ne strinjam' do 'Popolnoma se strinjam' z
navedeno trditvijo.
Grafikon 6: Razvrstitev trditev o etiki v podjetništvu glede na povprečne vrednosti
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Grafikon 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev vseh 17 trditev o etiki v podjetništvu glede na
povprečne vrednosti. Povprečna vrednost na lestvici do 5 je 3,3. Najvišje ocenjena trditev
ni le ena, temveč sta na najvišjem mestu ocenjeni dve trditvi z istim povprečjem 4,5, in
sicer trditvi 'Etičen odnos podjetij do okolja je pomemben' in 'Etičen odnos podjetij do
zaposlenih je pomemben'. Najnižje, s povprečjem 1,5, je ocenjena trditev 'Podkupnino se
lahko sprejme, če zanjo ne bi nihče izvedel'. Na podlagi pridobljenih rezultatov je sklepati,
da so trditve, ki ponazarjajo pozitiven odnos do etike v podjetništvu, prejele visoke ocene,
s čimer se ponazarja pozitivno splošno mnenje. Predvsem pa, da etika v podjetništvu ne bi
smela biti le postranskega pomena in bi morala biti zastopana tako na vseh ravneh
poslovanja kot tudi do vseh deležnikov.
Morda sta zanimiva rezultata dveh trditev, ki nakazujeta, da se še vedno premalo zavedamo
pomena etike in da ta še vedno ne zaseda dovolj visokega mesta v podjetništvu. Da smo
premalo seznanjeni o etiki v podjetništvu se strinja kar 61 % anketirancev. Pri trditvi 'Etika
v podjetništvu v Sloveniji je zanemarljiv pojem' smo prejeli sicer bolj razpršene odgovore.
Vendar je kljub temu še vedno kar več kot polovica anketiranih, in sicer 55 % vseh, izbrala
odgovor, da se strinjajo ali povsem strinjajo s trditvijo.
Grafikon 7: Ponazoritev odgovorov na trditev 'Izobraževanje s področja etike je
nesmiselno'
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V času vse večje globalizacije in ko etične ter moralne vrednote izgubljajo svojo vrednost,
bi bilo nujno potrebno posvečati več pozornosti osveščanju in poučevanju mlajših generacij
ter jim že od malih nog privzgajati prave vrednote in jih učiti o etiki in morali. Poučevanje
o etiki je definitivno premalo zastopano tako v našem šolstvu kot tudi pozneje na poklicni
poti.
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Da smo premalo izobraženi s področja etike lahko sklepamo tudi na podlagi odgovorov na
trditev, da je izobraževanje s področja etike nesmiselno, kar prikazuje Grafikon 7. In sicer
se 36 % anketirancev s to trditvijo sploh ne strinja, dodatnih 52 % se ne strinja, kar v
skupnem seštevku ponazarja mnenje nestrinjanja kar 88 % anketirancev.
Grafikon 8: Ponazoritev odgovorov na trditev 'Podkupnino se lahko sprejme, če zanjo
ne bi nihče izvedel'
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Na pozitivno usmerjenost obravnavane tematike ali bolje rečeno etično ali pošteno mnenje
posameznikov nakazujejo odgovori pridobljeni pri trditvi 'Podkupnino se lahko sprejme, če
zanjo ne bi nihče izvedel', kar prikazuje Grafikon 8. Kljub temu, da bi naše slabo, neetično
dejanje, kot je sprejemanje podkupnine, lahko bilo zamolčano, prikrito in zanj ne bi nihče
izvedel, se velika večina s tem ne strinja. 66 % anketirancev je izbralo odgovor sploh se ne
strinjam in še dodatnih 27 % se ne strinja, skupaj se torej 93 % oziroma 112 anketirancev
ne strinja s to trditvijo.
Drugačno mnenje je zastopano le pri petih anketirancih, kar predstavlja 4 % vseh
anketirancev. S trditvijo se povsem strinja en anketiranec izmed vodstvenega kadra ter trije
zaposleni po kolektivni pogodbi. En zaposleni po kolektivni pogodbi se s trditvijo strinja.
Medtem ko so štirje, po dva iz vsake skupine, kar predstavlja 3 % anketirancev,
neopredeljeni. Ob predpostavki, da za naše neetično dejanje, kot je prejemanje
podkupnine, ne bi nihče izvedel, lahko samo upamo, da skušnjava v dani situaciji le ne bi
bila premočna. Iz zgornjih rezultatov lahko razberemo, da bi v veliki večini, in sicer je kar
93 % anketirancev takega mnenja, kljub priložnosti premagal razum in etična načela. Le 4
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% anketirancev se strinja s podano trditvijo, kar je dokaj nizek odstotek, morda lahko k
temu odstotku prištejemo še 3 % neopredeljenih. Se pa verjetno vsi zavedamo, da kdorkoli
prejme podkupnino, jo sprejme v upanju oziroma prepričanju, da za to ne bo nihče izvedel.
Na podlagi nepričakovanih rezultatov oziroma izračunov povprečnih odgovorov smo prišli
do ugotovitve, da med obema vzorcema, to je na eni strani vodstvenega kadra in na drugi
strani zaposlenih po kolektivni pogodbi, ni bistvenih razlik, kar nam prikazuje Gafikon 9.
Zato smo rezultate preverili še s T-testom.
Grafikon 9: Primerjava povprečnih vrednosti trditev o etiki v podjetništvu glede na
vrsto zaposlitve
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posledično sklenitev posla zavrnila.
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vodstveni kader

''Stopnja značilnosti ali statistična značilnost je tveganje, s katerim trdimo, da lahko
rezultate iz vzorca posplošimo na celotno populacijo. Ker pa veljajo pri dovolj velikih vzorcih
(okoli 100, v grobem pa že okoli 30) dobro znane mejne vrednosti normalne porazdelitve.
Posledično velja upoštevati sledeče mejnike:
- 1.65 za stopnjo značilnosti p=0.10,
- 1.96 za p=0.05,
- 2.58 za p=0.01,
- 3.29 za p=0.001.
Če je torej pri dovolj velikem vzorcu izračunani t večji od vrednosti 1.96, nadalje sklepamo,
da lahko pri običajnem 5 % tveganju (p=0.05) rezultate iz vzorca posplošimo na
populacijo.'' (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno
informatiko, 2016).
Anketa je obsegala večji vzorec (več kot 100) zaposlenih v podjetju, zato si upravičeno
lahko pomagamo s T-testom. Pri analiziranju pridobljenih podatkov nismo pri nobenem od
vprašanj v anketi dobili faktorja t pri T-testu večjega od 1,96. Glede na to lahko sklepamo,
da pri 5 % stopnji tveganja lahko trdimo, da ne obstajajo statistično bistvene razlike med
vodstvenim kadrom in zaposlenimi po kolektivni pogodbi ne glede na stopnjo izobrazbe.
Posledično lahko zaključimo, da imajo vsi zaposleni, ne glede na hierarhijo zaposlitve
oziroma izobrazbo, podobno stališče do trditev v slopu tako splošnega mnenja o etiki v
podjetništvu kot tudi o mnenju etike menedžerjev v anketi. S T-testom smo preverili tudi
rezultate teh trditev. Glede na velikost vzorca lahko komentiramo le splošno oziroma
povprečno mnenje zaposlenih do posameznih vprašanj v anketi.
Na podlagi vzorca anketiranih in interpretiranih rezultatov lahko prvo postavljeno hipotezo,
da nižje po hierarhiji gremo, manjši poudarek je na etičnosti delovanja oziroma pomenu le
tega, kar lahko ovrednotimo tudi po kriteriju nižje izobrazbe, ovržemo. Nepričakovane
rezultate lahko argumentiramo z določenimi omejitvami, ki so posledica načina anketiranja
in interpretiranja raziskave. Imamo relativno majhen vzorec glede na velikost družbe
oziroma z vidika razpona anketirancev po izobrazbi. Z zagotavljanjem anonimnosti pri
reševanju ankete, lahko predvidevamo, da so anketiranci odgovarjali iskreno in s tem tudi
izrazili svoje osebno mnenje. Z načinom spletnega anketiranja smo zajeli le določen delež
zaposlenih, ki pri svojem delu uporabljajo elektronsko pošto. Na ta način k reševanju ankete
nismo uspeli povabiti zaposlenih na nižjih delovnih mestih, ki številčno pomenijo tudi
največji delež zaposlenih v družbi. S tem bi verjetno dobili bolj reprezentativen vzorec in
zajeli večje število zaposlenih z nižjo izobrazbo. Izkazalo se je namreč, da smo v
obravnavanem vzorcu imeli dokaj visok delež zaposlenih z višjo izobrazbo.
Glede na to, da se odgovori zaposlenih po kolektivni pogodbi ne razlikujejo bistveno od
vodstvenega kadra, lahko sklepamo, da je v obeh skupinah zaznati visoko osveščenost
glede etike. To je lahko posledica različnih dejavnikov, kot so: uspešno delovanje družbe,
pozitiven in odgovoren odnos tako družbe kot tudi vodstvenega kadra do zaposlenih in
celotnega okolja delovanja ter vseh deležnikov, pozitivna klime znotraj družbe, zadovoljstvo
zaposlenih in še bi lahko naštevali. Morda je potrebno omeniti tudi, da se sedež družbe
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nahaja v okolju, kjer je kar nekaj gospodarsko močnih in uspešnih družb, ki so v preteklosti
delovale uspešno in jih ne spremlja negativen sloves. Lahko bi rekli, da gre za dokaj
pozitivno okolje. Zaznati je tudi, da se slabo javno mnenje počasi umirja in našega vsakdana
ne pretresajo več samo negativne zgodbe medijev, kar je zagotovo tudi eden izmed
pozitivnih pokazateljev za prihodnost slovenskega gospodarstva.
V sklopu vprašanj pod naslovom Splošno mnenje o etiki menedžerjev je navedenih 15
trditev. Anketiranci so svoje mnenje izražali z izbiro strinjanja z določeno trditvijo na
petstopenjski lestvici. V Grafikonu 10 je prikazana frekvenčna porazdelitev vseh 15 trditev
o etiki menedžerjev glede na povprečne vrednosti. Povprečna vrednost na lestvici do 5 je
3,4.
Grafikon 10: Razvrstitev trditev o etiki menedžerjev glede na povprečne vrednosti
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Zaveza k spoštovanju oziroma upoštevanju etičnih kodeksov se odraža s tem, da sta najvišje
in hkrati enako ocenjeni trditvi 'Vsi zaposleni so dolžni upoštevati etične kodekse' in
'Menedžerji so dolžni upoštevati etične kodekse'. Iz tega lahko ponovno sklepamo, da
prevladuje mnenje, da se ne dela razlik med vodstvenim kadrom in zaposlenimi ter da za
vse veljajo ista pravila. Trditvi sta ocenjeni s povprečjem 4,5 in sta prejeli enako število
mnenj glede na stopnjo strinjanja in vrsto zaposlitve. Pri tem se skupno kar 98 %
anketirancev strinja s trditvijo, od tega 51 % povsem strinja in 47 % strinja, 2 % pa sta
neopredeljena.
Ne glede na to, da je eden glavnih ciljev podjetij doseganje ekonomske uspešnosti, ki
posledično pozitivno vpliva na blaginjo zaposlenih, se velika večina anketirancev ne strinja
s trditvijo 'Za doseganje ekonomske uspešnosti podjetja se smejo dajati podkupnine za
sklenitev posla'. 32 % se jih sploh ne strinja s tem, 44 % se ne strinja, 12 % je
neopredeljenih, 10 % se jih strinja in 2 % se popolnoma strinja, od tega je en iz
vodstvenega kadra in dva zaposlena po kolektivni pogodbi.
Zanimivo je, da smo v prejšnjem sklopu prišli do zaključka, kjer se je 92 % anketirancev
opredelilo, da se podkupnine ne bi smelo sprejeti tudi, če se za to ne bi izvedelo, medtem
ko so pri zgornji trditvi odgovori bolj razpršeni. Od tega je celo 12 % takih, ki se strinjajo z
dajanjem podkupnine in 12 % neopredeljenih. Kot je že bilo omenjeno v enem izmed
prejšnjih poglavij, imamo popačeno sliko o tem, kaj je dovoljeno ali dopustno in kaj
obsojamo, kadar govorimo o korupciji in podkupovanju. Ali drugače povedano, sprejemanje
podkupnine se nam zdi nedopustno in to obsojamo, medtem ko dajanje podkupnine ne
obsojamo z istim kriterijem in smo manj kritični do take oblike dejanja. Vendar gre v bistvu
za isto dejanje, saj si v vsakem primeru pridobimo neko korist, bodisi kot oseba, ki daje, ali
oseba, ki sprejema podkupnino. Naposled imata obe osebi od tega neko korist. Je pa res,
da bi dajanje podkupnine, ki bi za posledico prineslo sklenitev posla in dobrobit za podjetje,
verjetno hitro argumentirali, da ne gre za lastne interese, temveč interese podjetja in koristi
vseh zaposlenih.
Drugo hipotezo, ki se glasi: zaposleni so kritični do neetičnega delovanja menedžmenta,
bomo poskusili potrditi s pomočjo treh trditev v drugem sklopu vprašanj, kjer nas je
zanimalo mnenje o etiki menedžerjev. Ker nas zanima mnenje podrejenih, bomo v
nadaljevanju interpretirali le odgovore zaposlenih po kolektivni pogodbi.
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Grafikon 11: Ponazoritev odgovorov na trditev 'Dobiček podjetja je za menedžerje bolj
pomemben kot pa etična načela'
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Kot prvo trditev bomo preverili 'Dobiček podjetja je za menedžerje bolj pomemben kot pa
etična načela'. Z obravnavano trditvijo (Grafikon 11) se sploh ne strinja 1 % anketirancev,
ne strinja se jih 26 %, 23 % jih je neopredeljenih, 35 % se jih strinja in 14 % se jih povsem
strinja. Če povzamemo, se s trditvijo v seštevku strinja 49 % zaposlenih po kolektivni
pogodbi.
Grafikon 12: Ponazoritev odgovorov na trditev 'Menedžerji sprejemajo poslovne
odločitve tako, da jim prinesejo tudi lastno korist'
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Sploh se ne strinjam

Se ne strinjam

Se niti ne strinjam
niti strinjam

vodstveni kader – do vključno delovnega mesta delovodje

Vir: lasten, tabela 2
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Da menedžerji sprejemajo poslovne odločitve tako, da jim prinesejo tudi lastno korist
(Grafikon 12), meni kar 65 % zaposlenih po kolektivni pogodbi. In sicer se jih s trditvijo
sploh ne strinja 5 %, ne strinja se jih 17 %, strinja se jih 57 % in povsem se jih strinja 8
%. 13 % je takih, ki se s trditvijo niti ne strinjajo niti strinjajo. Zaznati je visok delež
strinjanja z obravnavano trditvijo, in sicer kar 65 % zaposlenih po kolektivni pogodbi.
Zanimiv je sicer podatek, da je dokaj podobno tudi mnenje vodstvenega kadra. Kajti tudi
pri njih je zaznati visok odstotek strinjanja, in sicer kar 48 %.
Grafikon 13: Ponazoritev odgovorov na trditev 'Nadrejeni svoje zaposlene mnogokrat
postavijo pred etične dileme'
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Na trditev 'Nadrejeni svoje zaposlene mnogokrat postavijo pred etične dileme' je pritrdilno
odgovorilo 45 % zaposlenih po kolektivni pogodbi, kar ponazarja Grafikon 13. Tokrat je
zaznati dokaj visok delež neopredeljenih, in sicer kar 36 %. 19 % pa se s trditvijo ne strinja.
Zanimivo je, da se s trditvijo strinja celo 53 % vodstvenega kadra in kar 30 % je takih, ki
se niti ne strinjajo niti strinjajo.
V primeru, da so podrejeni s strani nadrejenih res mnogokrat postavljeni pred etične dileme,
si poglejmo še nekaj trditev in si poskusimo ustvariti malo širšo sliko te problematike
oziroma kaj storiti v takem primeru. S trditvijo, da podrejeni zaradi strahu pred sankcijami
izvršijo tudi etično sporne naloge, se strinja 50 % vodstvenega kadra, 18 % se s tem ne
strinja, preostalih 32 % je neopredeljenih. Medtem je kar 63 % zaposlenih po kolektivni
pogodbi, ki se strinjajo s to trditvijo, ter 18 % takih, ki se ne strinjajo, in 18 %
neopredeljenih.
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S trditvijo, da podrejeni opozarjajo svoje nadrejene na njihove neetične odločitve se strinja
le 29 % zaposlenih po kolektivni pogodbi, isti odstotek strinjanja je tudi med vodstvenim
kadrom. 46 % vodstvenega kadra se s trditvijo ne strinja in 25 % se jih ni opredelilo. Med
zaposlenimi po kolektivni pogodbi je 31 % neopredeljenih in 38 % takih, ki se s trditvijo ne
strinjajo. Na podlagi zgornjih podatkov lahko sklepamo, da se podrejeni občasno znajdejo
tudi pred etično dilemo, pred katero jih postavijo nadrejeni. Na žalost je očitno strah pred
sankcijami s strani nadrejenih prevelik, kar posledično privede do tega, da podrejeni klonejo
pod težo pritiska. Spoštujejo oziroma izvršijo navodila nadrejenih in se jih niti ne upajo
opozoriti na njihove neetične odločitve.
Poleg zgornjih ugotovitev, s katerimi lahko drugo hipotezo, da so zaposleni kritični do
neetičnega delovanja menedžmenta, potrdimo, bi kot dodaten argument lahko dodali še
izsledke trditve 'Etično sporna dejanja menedžerjev je potrebno znotraj podjetja
sankcionirati'. Da gre za kritičen odnos in strogo obsojanje neetičnih dejanj zaposlenih do
menedžmenta in da je le te potrebno sankcionirati, potrjuje kar 91 % strinjanja zaposlenih
po kolektivni pogodbi. Z zgornjo trditvijo se strinja tudi 80 % vodstvenega kadra, kar
pomeni, da tudi oni ne odobravajo etično spornih dejanj svojih kolegov in menijo, da jih je
potrebno sankcionirati. Hkrati je pri trditvi, ki se nanaša na sankcioniranje zaposlenih znotraj
podjetja v primeru neetičnih dejanj, zaznati ponovno kritičen odnos obeh skupin.
Če povzamemo, ni za eno skupino nekaj dovoljeno in za drugo ne. Neetična delovanja bi
morala biti strogo prepovedana in tudi sankcionirana, ne glede na položaj. Skoraj vsi
anketiranci se strinjajo, da so etično sporna dejanja premalo sankcionirana. Tako meni kar
84 % vodstvenega kadra, preostalih 16 % je neopredeljeni. Tudi 77 % zaposlenih po
kolektivni pogodbi se strinja s to trditvijo, 19 % je neopredeljenih in le 4 % se ne strinjajo.
To pomeni, da le trije zaposleni po kolektivni pogodbi menijo, da so etično sporna dejanja
pravilno sankcionirana.
V kolikor želimo boljše, bolj pošteno poslovanje na vseh ravneh, je potrebno dajati večji
poudarek etičnim in moralnim načelom ter etičnemu poslovanju ob upoštevanju vseh
deležnikov. Hkrati moramo biti kritični tako do sebe kot do drugih in obsojati neetično
delovanje, pa naj se tiče nas samih ali ne. Neetično delovanje ne sme ostati prezrto in ga
je potrebno sankcionirati. Kazen ne sme biti le opomin, saj se ne sme dopuščati možnosti,
da bi se kaj podobnega ponovilo. Relacija med sodelavci, predvsem pa med zaposlenimi in
nadrejenimi, bi morala dopuščati dobronamerno opozorilo v primeru etične dileme in
morebitne napačne odločitve in tudi zavrnitev opravljanja etično spornih nalog. Brez bojazni
in strahu.
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Grafikon 14: Primerjava povprečnih vrednosti trditev o etiki menedžerjev glede na
vrsto zaposlitve
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Kot smo že pri analizi trditev v prvem sklopu ugotovili, se mnenje zaposlenih ne razlikuje
bistveno od mnenja vodstvenega kadra. Do istih ugotovitev smo prišli tudi pri analizi
drugega sklopa trditev, kar pomeni, da je vodstveni kader samokritičen do neetičnega
početja. To ponazarja Grafikon 14. Tudi te trditve smo preverjali s T-testom. Nobena trditev
ni dobila faktorja t večjega od 1,96, tako da tudi tukaj lahko trdimo, da statistično ne
obstajajo bistvene razlike med vodstvenim kadrom in zaposlenimi po kolektivni pogodbi.
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8.3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Z rezultati analize smo ugotovili, da prvo hipotezo, da nižje po hierarhiji gremo, manjši
poudarek je na etičnosti delovanja oziroma pomenu le-tega, kar lahko ovrednotimo tudi po
kriteriju nižje izobraženosti, ovržemo. To lahko dodatno podkrepimo še z analizo dveh
trditev, ki sta bili zajeti v drugem sklopu trditev z naslovom Mnenje o etiki menedžerjev, ki
se sicer navezujeta na zaposlene. Kot zelo pozitivno je zaznati, da zaposleni niso kritični le
do menedžerjev temveč tudi do sebe.
Da je etično sporna dejanja zaposlenih potrebno znotraj podjetja sankcionirati meni 92 %
zaposlenih po kolektivni pogodbi. Za eno odstotno točko višje je to strinjanje zaznati tudi
pri vodstvenem kadru. Več kot 90-odstotno strinjanje je bilo opredeljeno tudi pri
sankcioniranju menedžerjev pri etično spornih dejanjih. Torej lahko z gotovostjo trdimo, da
v primeru etično spornih dejanj ni tolerance do nikogar, ne glede na nivo položaja znotraj
podjetja, in je vsakogar potrebno sankcionirati. Posledično lahko sklepamo, da nam to
nakazuje tudi zelo kritičen odnos do etično spornih dejanj. Druga trditev se nanaša na
dolžnost upoštevanja etičnih kodeksov. Zaposleni po kolektivni pogodbi se v celoti strinjajo,
da so vsi zaposleni dolžni upoštevati etične kodekse, medtem ko je pri vodstvenem kadru
poleg strinjanja opaziti še 5 % neopredeljenih. Ista opredelitev obeh skupin se nanaša tudi
na dolžnost upoštevanja etičnih kodeksov za menedžerje.
Drugo hipotezo, da so zaposleni kritični do neetičnega delovanja menedžmenta, smo na
podlagi analiziranih odgovorov potrdili. Iz izsledkov je zaznati, da splošno mnenje o etiki v
podjetništvu navsezadnje le ni tako slabo in da je etiki potrebno posvečati veliko pozornost.
Zaposleni niso kritični le do vodstvenega kadra, ampak tudi do sebe. Kritično opredelitev do
neetičnega delovanja menedžmenta pa je zaznati tudi med samim vodstvenim kadrom.
Že prej smo predpostavljali, da se etično poslovanje na dolgi rok izplača. Sedaj lahko to
potrdimo. V prvi fazi je seveda potrebno pričeti na vrhu piramide, saj bodo menedžerji s
svojim etičnim delovanjem zgled svojim zaposlenim in se bo pozitiven odnos hitro prenesel
tudi po hierarhiji navzdol. V podjetju se morajo zavedati svojih vrednot, etičnih in moralnih
načel in jim tudi slediti. Podjetja, ki imajo jasno zastavljene cilje in zasledujejo svojo vizijo
ob spoštovanju zaposlenih in doslednemu upoštevanju etičnih načel, si krepijo ugled tudi
zunaj mejnikov organizacije, tako med poslovnimi partnerji kot zunanjim okoljem.
Morda smo res premalo seznanjeni ali pa je ločnica le pretanka med tem, kaj je prav in kaj
ne ter kaj je še dopustno. Nemalokdaj se znajdemo v etičnih dilemah. Lahko nam
primanjkuje znanja in zaradi časovne stiske v naglici sprejmemo odločitev, ki se kasneje
izkaže za napačno. Nenamernim slabim odločitvam se bi lahko izognili, če bi bili bolje
poučeni. Zato bi morala imeti vsa podjetja sprejete kodekse in vsi zaposleni bi morali biti
dodatno izobraženi s področja etike. Neetična dejanja bi morali strogo obsojati in jih tudi
sankcionirati. Le tako bi dosegli višji etični standard in bi pred sprejemanjem odločitev
pomislili tudi na posledice.
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ZAKLJUČEK

Da sta etika in morala pomembni v vsakodnevnem življenju, se bo verjetno strinjal vsak.
Kaj pa v poslovnem svetu? Je glavni morda ekonomski cilj podjetja, torej zasledovanja
dobička? Mogoče. Vendar brez motiviranih in zadovoljnih zaposlenih podjetja verjetno ne
bodo prišla do uspeha. Zaposleni so ključni dejavnik vsakega podjetja in glede na to, da v
službi preživimo več časa kot doma, se bo pozitiven, pošten in predvsem etičen odnos
menedžmenta do svojih zaposlenih definitivno obrestoval in jim bil za zgled. V sedanjem
času je v obdobju hitrega tempa premalo časa pri sprejemanju odločitev. Morda si je pri
tistih pomembnih odločitvah, ki znajo imeti negativne posledice, bolje vzeti več časa, kot
ga imamo na razpolago, in se raje po tehtnem premisleku in ob upoštevanju morebitnih
posledic ter etičnih načel pozneje in pravilno odločiti. Marsikdaj bo pozneje žal prepozno za
popravljanje odločitev. Odpravljanje posledic ne bo možno in bo terjalo že nepopravljivo
škodo. Pri sprejemanju odločitev ne smemo gledati le na koristi organizacije, predvsem pa
ne na lastne koristi. Organizacijo naposled predstavljajo vsi zaposleni. Ključni pa so tudi
drugi deležniki kot so dobavitelji, kupci, lastniki in investitorji. Nikakor pa ne smemo pozabiti
na vpliv na okolje in lokalno skupnost. Pri odločanju naj bo vedno v pomoč zlato pravilo, da
ne storimo drugim tistega, kar ne želimo, da bi storili nam ali našim bližnjim.
Podjetja morajo imeti jasno zastavljene cilje, pri delovanju morajo biti etična in moralna
načela prvo in obvezno vodilo. Le tako si lahko krepijo ugled in si zagotovijo konkurenčnost
in dolgoročen gospodarski uspeh. Podjetje ni le ime, ki ga uporabljamo, so vsi zaposleni, ki
ga predstavljajo oziroma so v njem zaposleni. Zato je nujno potrebno, da so menedžerji s
svojim etičnim delovanjem zgled zaposlenim, pri čemer so etična in moralna načela vodilo
za slehernega zaposlenega. V diplomskem delu smo sicer podrobneje predstavili pojem
menedžer, različne vidike etičnega delovanje podjetja, pri čemer smo poudarili tudi etičen
in korekten odnos do zaposlenih. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da odločitev ne
sprejemajo samo menedžerji in podjetje ne nosi samo posledic njihovih odločitev. Prav vsi
zaposleni bi morali prevzeti svoj del odgovornosti, kar naj bo upoštevano pri vseh delovnih
procesih, na vseh nivojih poslovanja. Naj se ne prelaga krivde na nekoga drugega oziroma
naj se ne išče izgovorov in opravičil.
Na podlagi izbrane strokovne literature smo prikazali strokovno mnenje z obravnavanega
področja. V raziskovalnem delu smo uspeli prikazati primer dobre prakse. Obravnavana
družba LTH Castings d.o.o. je dokaz, da se etično poslovanje izplača. So mednarodno
priznano podjetje, zaželen delodajalec, odgovorni tako do okolja kakor tudi do zaposlenih,
kupcev, dobaviteljev in širše lokalne skupnosti. Ob zavedanju, da so njihovo največje
premoženje zaposleni ter da so temelj njihovega uspeha strokovno usposobljeni in visoko
motivirani zaposleni, posledično skupaj vsako leto dosegajo rekordne ekonomske rezultate.
Zaveza družbe je etičen in korekten odnos vseh vpletenih v delovnem procesu, pri čemer
delovanje družbe sloni na integriranemu sistemu vodenja. V politiki integriranega sistema
vodenja so predstavljena načela, ravnanja in vrednote, ki predstavljajo izhodišča za
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opredelitev okvirnih in izvedbenih ciljev na področju kakovosti izdelkov, ravnanja z okoljem
ter varnosti in zdravja pri delu.
Zastavljeni sta bili dve hipotezi, ki sta bili podlaga za izvedbo študije primera, ki smo jo
izvedli med zaposlenimi v družbi LTH Castings. Z izvedbo spletne ankete smo prejeli 121 v
celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar nam je omogočalo analizo splošnega mnenja o
etiki in splošnega mnenja o menedžerjih. Na podlagi analize prejetih odgovorov smo
hipotezo, da nižje po hierarhiji gremo, manjši poudarek je na etičnosti delovanja oziroma
pomenu le-tega, kar lahko ovrednotimo tudi po kriteriju nižje izobraženosti, ovrgli. Z
interpretacijo prejetih odgovorov smo uspeli dokazati pravilnost druge hipoteze, ki se glasi:
zaposleni so kritični do neetičnega delovanja menedžmenta. Neodvisno od zastavljene
hipoteze so pozitivni rezultati, da tudi vodstveni kader kritično vrednoti neetična delovanja
menedžmenta.
Na podlagi splošnega mnenja o etiki v podjetništvu je zaznati tako visoko pozitivno
opredeljenost kakor tudi kritičen odnos do neetičnih dejanj. Zato lahko z gotovostjo trdimo,
da je etika pomemben element v poslovnem svetu, kljub temu da splošno mnenje kaže, da
je etika v Sloveniji zanemarljiv pojem. Da je etika v poslovnem svetu pomembna se strinja
kar 55 % anketirancev, 21 % anketirancev se s to trditvijo ne strinja in 24 % je
neopredeljenih. Iz tega lahko upravičeno sklepamo, da je v Sloveniji etika še vedno premalo
zastopana v podjetništvu. Na podlagi preteklih izkušenj, katerih negativne posledice se
čutijo še danes, predvsem z množičnim propadanjem podjetij in posledično visokim številom
brezposelnosti, je nujno potrebno zavedanje, da je prišel čas, ko so potrebne korenite
spremembe. Etična in moralna načela morajo biti obvezno vodilo vseh zaposlenih, tako
menedžmenta kot tudi preostalih zaposlenih. Le vsi skupaj lahko doprinesemo k
spremembam, dvigu etičnega standarda in posledično boljši prihodnosti za vse.
Pri analizi odgovorov smo upoštevali dva kriterija o vrsti zaposlitve v podjetju, in sicer
vodstveni kader do vključno delovnega mesta delovodje in zaposlene po kolektivni pogodbi.
Poleg tega nas je zanimal tudi kriterij izobraženosti. Na podlagi interpretacije prejetih
odgovorov, ob upoštevanju teh dveh kriterijev, lahko upravičeno sklepamo, da se splošno
mnenje ne razlikuje niti po hierarhični vrsti zaposlitve niti po izobrazbi. Naposled lahko
povzamemo, da je splošno mnenje o etiki v podjetništvu pozitivno in da se neetično
delovanje, ne samo menedžmenta temveč vseh zaposlenih obsoja. Kritični so tako zaposleni
kot vodstveni kader in to tudi do zaposlenih v svojih vrstah. K boljšemu etičnemu delovanju
bi verjetno doprineslo tudi dodatno izobraževanje s tega področja, sprejeti kodeksi in
kaznovanje neetičnega delovanja. Kljub pozitivnemu mnenju bo potrebno še mnogo časa
in volje, da bo prišlo do sprememb. Najprej bi bilo potrebno izkoreniniti delovanje
posameznikov v lastno korist. Dokler le poslušamo o ljudeh, kateri ne nosijo posledic svojih
dejanj, niti z vidika vesti niti z vidika sankcioniranja, je to slaba popotnica za prihodnost.
Marsikomu je to lahko le spodbuda za neetično delovanje in pridobivanje lastnih koristi ob
zavedanju, da njegova dejanja ne bodo imela negativnih posledic zanj. Vendar ob vedno
bolj kritičnem pogledu in želji po spremembah lahko v prihodnost zremo z optimizmom.
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PRILOGE:
Priloga 1: Politika integriranega sistema vodenja v družbi LTH Castings d.o.o.

POLITIKA
INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA
V DRUŽBI LTH CASTINGS D.O.O.
S politiko integriranega sistema vodenja želimo predstaviti načela, ravnanja in vrednote, kot izhodišče za opredelitev okvirnih
in izvedbenih ciljev na področju kakovosti izdelkov, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu in upravljanja z energijo.
Z njo se zavezujemo za stalno izboljševanje sistema z/s:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

identifikacijo tveganj in ugotovitvijo, kdo bi bil tem izpostavljen ,
izdelavo ocene tveganja za varnost in zdravje zaposlenih ter določitvijo ustreznih ukrepov,
preprečevanjem tveganj za varnost in zdravje zaposlenih ter onesnaževanje okolja,
izvajanjem načel dobre prakse na področju varnega in zdravega delovnega okolja,
promocijo zdravja na delovnih mestih,
izpolnjevanjem zahtev odjemalcev ter okoljske in varnostno zdravstvene zakonodaje,
načrtovanjem procesov s čim boljšim izkoristkom osnovnih surovin, energije in naravnih virov,
izbiro takih pomožnih in pogonskih sredstev, s katerimi lahko obvladujemo procese in emisije v vodo, zrak in
tla,
nakupom sodobnih tehnologij in uvajanjem ergonomske ureditve delovnih mest,
izvajanjem načel dobre prakse na področju informacijske varnosti.

S politiko integriranega sistema smo se opredelili za strategijo "nič napak".
Kakovost izdelka / procesa je načrtovana s poudarkom na uporabi statističnih znanj in sposobnosti obvladovanj a procesov.
Z načrtovanjem izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja zagotavljamo, da se vsi zaposleni na vseh nivojih zavedajo:
o
o
o
o
o

da so pomembnem člen pri oblikovanju varnosti in zdravja pri delu ter da samo zdravi zaposleni lahko
tvorimo varno in zdravo organizacijo,
da sta varno in zdravo delovno okolje v podjetju in varovanje okolja v najširšem smislu osnovna pogoja za
kakovosten izdelek,
da kakovostni izdelki pomenijo zadovoljstvo odjemalcev in nam omogočajo nadaljnjo rast,
da kakovost izdelka pomeni skladnost s specifikacijami in prijaznost do okolja, brez ogrožanja varnosti in
zdravja zaposlenih,
da energetska učinkovitost predstavlja priložnost za dodatna vlaganja v kakovost izdelka, varstvo okolja in
boljše delovne pogoje.

Politiko uresničujemo s timskim delom. Člani tima s svojim znanjem in predlogi pripomorejo k izbiri najboljših možnih rešitev
v okviru programa stalnih izboljšav. Spodbujamo inovativno dejavnost na vseh nivojih, s čimer dodatno izboljšujemo kakovost
izdelkov in delovnega okolja, zmanjšujemo obremenjevanje okolja ter povečujemo energetsko učinkovitost.
Vse, ki delajo za nas in v našem imenu, seznanimo s to politiko, saj smo prepričani, da lahko s skupnimi močmi in partnerskim
odnosom v celotni verigi, od dobavitelja do končnega odjemalca, dosegamo skupne cilje in hkrati doprinesemo svoj delež k
trajnostnemu razvoju.
Pri svojem delu si prizadevamo, da pomanjkljivosti odpravljamo na izvoru.
Za morebitna odstopanja od politike odredimo korektivne ukrepe.
Z našo politiko so seznanjeni vsi zaposleni in vsi, ki delajo v našem imenu in jo v praksi izvajajo, prav tako pa je na zahtevo
na voljo vsem zainteresiranim strankam.
Poslovodstvo skupaj z vsemi zaposlenimi razvija strategije in načrtuje aktivnosti ter zagotavlja sredstva za uresničevanje ciljev
politike.
Zaposleni v družbi LTH Castings d.o.o. zagotavljamo, da:

stremimo k popolnosti,

skrbimo za najvišjo kakovost izdelkov,

skrbimo za varnost in zdravje vseh, ki so povezani z nami,

skrbimo za okolje, v katerem bodo živeli naši otroci,

skrbimo za stalno in vzdržno povečevanje energetske učinkovitosti.

Direktor:
Andrej Kranjec

Škofja Loka, november 2015
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Priloga 2: Anketa o etiki v podjetništvu

ANKETA O ETIKI V PODJETNIŠTVU
Pozdravljeni!
Sem Jasna Barukčić, absolventka na Fakulteti za upravo, smer Javna uprava.
Pripravljam je diplomsko delo z naslovom Analiza etičnega delovanja v izbranem
podjetju, ki bo vsebovalo tudi študijo splošnega mnenja o etiki v podjetništvu v
Sloveniji.
Za izdelavo diplomskega dela potrebujem podatke, ki jih z dovoljenjem poslovodstva
lahko pridobim z izvajanjem ankete v družbi LTH Castings d.o.o..
Z anketo ne raziskujem dejanskega stanja v družbi LTH Castings d.o.o., temveč
želim ugotoviti, kakšno je splošno mnenje o etiki v podjetništvu. Zagotavljam vam
popolno anonimnost pri reševanju ankete in vas zato prosim za odgovore, ki naj
bodo odraz vašega mnenja o etiki v podjetništvu v Sloveniji.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
Hvala in lep pozdrav!
Jasna Barukčić
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1. Demografski podatki
1. Spol:
-

ženski
moški

2. V katero starostno kategorijo spadate?
-

do 20
od 21 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
od 51 do 60
61 in več let

3. Označite stopnjo vaše zadnje formalno pridobljene izobrazbe:
-

poklicna izobrazba in manj (stopnja 4)
srednješolska izobrazba (stopnja 5)
višješolska izobrazba (stopnja 6/1)
visokošolska izobrazba/univerzitetna po 1. bolonjski stopnji (stopnja 6/2)
univerzitetna izobrazba/magisterij po 2. bolonjski stopnji (stopnja 7)
magisterij (stopnja 8/1)
doktorat (stopnja 8/2)

4. Označite vašo skupno delovno dobo:
-

do 10 let
od 11 do 20 let
od 21 do 30 let
31 in več let

5. Izberite vrsto vaše zaposlitve v podjetju:
-

vodstveni kader – do vključno delovnega mesta delovodje
zaposleni po kolektivni pogodbi
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2. Splošno mnenje o etiki v podjetništvu
Za vsako od naslednjih trditev opredelite, v kolikšni meri se strinjate z njo.
Sploh se
ne
strinjam

Premalo smo seznanjeni z etiko v podjetništvu.
Etika v podjetništvu v Sloveniji je zanemarljiv pojem.
Izobraževanje s področja etike je nesmiselno.
V vsakodnevnih situacijah odločanja ni možno
upoštevati etičnih norm.
Etičen odnos podjetij do zaposlenih je pomemben.
Etičen odnos podjetij do okolja je pomemben.
Etičen odnos podjetij do potrošnikov/kupcev je
pomemben.
Uspešnost podjetja je odvisna od etičnega delovanja
menedžerjev.
Uspešnost podjetja je odvisna od etičnega delovanja
vseh zaposlenih.
Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi lastnih
prepričanj.
Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi
morebitnih posledic.
Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi izgube
službe.
Podkupnine so nekaj običajnega pri sklepanju poslov.
Podkupnino se ne bi smelo sprejeti in bi se posledično
sklenitev posla zavrnila.
Podkupnino se lahko sprejme, če zanjo ne bi nihče
izvedel.
Glede na položaj se delajo usluge, vendar ne zaradi
lastnih koristi.
Usluge se delajo le v interesu lastnih koristi.

67

Se ne
strinjam

Se niti ne
strinjam
niti
strinjam

Se
strinjam

Povsem se
strinjam

3. Mnenje o etiki menedžerjev
Za vsako od naslednjih trditev opredelite, v kolikšni meri se strinjate z njo.
Sploh se
ne
strinjam

Menedžerji morajo skrbeti za ekonomsko uspešno
delovanje podjetja in zato lahko sprejemajo tudi
etično sporne odločitve.
Za doseganje ekonomske uspešnosti podjetja se
smejo dajati podkupnine za sklenitev posla.
Dobiček podjetja je za menedžerje bolj pomemben
kot etična načela.
Menedžerji delujejo le v interesu lastnikov podjetja.
Menedžerji odgovarjajo le lastnikom podjetja.
Menedžerji za svoje
zaposlenim v podjetju.

odločitve

odgovarjajo

Menedžerji sprejemajo poslovne odločitve tako, da
jim prinesejo tudi lastno korist.
Nadrejeni svoje zaposlene mnogokrat postavijo
pred etične dileme.
Podrejeni zaradi strahu pred sankcijami izvršijo tudi
etično sporne naloge.
Podrejeni opozarjajo svoje nadrejene na njihove
neetične odločitve.
Etično sporna dejanja menedžerjev je potrebno
znotraj podjetja sankcionirati.
Etično sporna dejanja zaposlenih je potrebno
znotraj podjetja sankcionirati.
Etično sporna dejanja so premalo sankcionirana.
Menedžerji so dolžni upoštevati etične kodekse.
Vsi zaposleni so dolžni upoštevati etične kodekse.
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Se ne
strinjam

Se niti ne
strinjam
niti
strinjam

Se
strinjam

Povsem se
strinjam

Tabela 1 (priloga 3): Frekvenčna porazdelitev odgovorov v sklopu 'Splošno
mnenje o etiki v podjetništvu'
Vrsta zaposlitve

Podvprašanja / Trditev

Premalo smo seznanjeni z etiko v podjetništvu.

Etika v podjetništvu v Sloveniji je zanemarljiv pojem.

Izobraževanje s področja etike je nesmiselno.

V vsakodnevnih situacijah odločanja ni možno upoštevati etičnih norm.

Etičen odnos podjetja do zaposlenih je pomemben.

Etičen odnos podjetja do okolja je pomemben.

Etičen odnos podjetja do potrošnikov/kupcev je pomemben.

Uspešnost podjetja je odvisna od etičnega delovanja managerjev.

Uspešnost podjetja je odvisna od etičnega delovanja vseh zaposlenih.

Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi lastnih prepričanj.

Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi morebitnih posledic.

Etično sporno sklenitev posla se zavrne zaradi izgube službe.

Podkupnine so nekaj običajnega pri sklepanju poslov.

Podkupnine se ne bi smelo sprejeti in posledično bi se sklenitev posla zavrnila.

Podkupnino se lahko sprejme, če zanjo ne bi nihče izvedel.

Glede na položaj se delajo usluge, vendar ne zaradi lastnih koristi.

Usluge se delajo le v interesu lastnih koristi.

Odgovor
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
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Kumulativni seštevek
Zaposleni po
Vodstveni kader kolektivni pogodbi
1
1
8
5
9
18
23
51
3
2
1
6
9
10
10
19
20
32
4
10
19
25
20
43
3
5
2
4
0
0
10
13
22
41
9
13
3
10
0
0
0
0
0
2
0
0
24
28
20
47
0
0
0
2
1
0
23
27
20
48
0
0
1
2
0
2
26
28
17
45
0
1
3
2
9
13
23
41
9
20
0
1
3
2
6
6
25
48
10
20
0
2
4
11
15
31
16
25
9
8
0
3
4
5
10
19
23
40
7
10
0
4
7
7
15
28
17
33
5
5
12
19
14
24
9
16
7
12
2
6
2
1
2
2
2
6
22
26
16
42
27
52
14
19
2
2
0
1
1
3
5
9
9
18
12
24
17
23
1
3
13
23
12
22
11
17
7
12
1
3

Povprečje
Zaposleni po
Vodstveni kader kolektivni pogodbi

Povprečje

3,43

3,62

3,55

3,39

3,39

3,39

1,73

1,84

1,80

2,11

2,26

2,21

4,45

4,56

4,52

4,43

4,57

4,52

4,34

4,51

4,45

3,86

4,00

3,95

3,95

4,09

4,04

3,68

3,34

3,46

3,75

3,64

3,68

3,45

3,36

3,40

2,39

2,51

2,46

4,09

4,38

4,27

1,50

1,49

1,50

3,00

2,91

2,94

2,34

2,35

2,35

Tabela 2 (priloga 4): Frekvenčna porazdelitev odgovorov v sklopu 'Splošno
mnenje o etiki menedžerjev'
Vrsta zaposlitve

Podvprašanja / Trditev

Menedžerji morajo skrbeti za ekonomsko uspešno delovanje podjetja in zato
lahko sprejemajo tudi etično sporne odločitve.

Za doseganje ekonomske uspešnosti podjetja se smejo dajati podkupnine za
sklenitev posla.

Dobiček podjetja je za menedžerje bolj pomemben kot pa etična načela.

Menedžerji delujejo le v interesu lastnikov podjetja.

Menedžerji odgovarjajo le lastnikom podjetja.

Menedžerji za svoje odločitve odgovarjajo zaposlenim v podjetju.

Menedžerji sprejemajo poslovne odločitve tako, da jim prinesejo tudi lastno
korist.

Nadrejeni svoje zaposlene mnogokrat postavijo pred etične dileme.

Podrejeni zaradi strahu pred sankcijami izvršijo tudi etično sporne naloge.

Podrejeni opozarjajo svoje nadrejene na njihove neetične odločitve.

Etično sporna dejanja menedžerjev je potrebno znotraj podjetja sankcionirati.

Etično sporna dejanja zaposlenih je potrebno znotraj podjetja sankcionirati.

Etično sporna dejanja so premalo sankcionirana.

Menedžerji so dolžni upoštevati etične kodekse.

Vsi zaposleni so dolžni upoštevati etične kodekse.

Odgovor
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Se niti ne strinjam niti strinjam
Se strinjam
Povsem se strinjam
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Kumulativni seštevek
Zaposleni po
Vodstveni kader kolektivni pogodbi
4
14
24
37
9
13
6
11
1
2
14
25
19
34
5
9
5
7
1
2
3
1
10
20
13
18
15
27
3
11
3
2
10
19
12
24
15
21
4
11
4
4
13
26
11
16
15
23
1
8
4
9
13
22
9
13
18
29
0
4
2
4
10
13
11
10
17
44
4
6
1
4
7
11
13
28
21
32
2
2
0
5
8
9
14
14
20
41
2
8
3
5
17
25
11
24
12
18
1
5
0
0
1
3
3
4
31
48
9
22
0
0
1
3
2
3
33
51
8
20
0
1
0
2
7
15
31
40
6
19
0
0
0
0
2
0
23
34
19
43
0
0
0
0
2
0
23
34
19
43

Povprečje
Zaposleni po
Vodstveni kader kolektivni pogodbi

Povprečje

2,45

2,35

2,39

2,09

2,05

2,07

3,11

3,35

3,26

3,16

3,26

3,22

2,91

3,06

3,01

2,93

2,96

2,95

3,25

3,45

3,38

3,36

3,22

3,27

3,36

3,49

3,45

2,80

2,91

2,87

4,09

4,16

4,13

4,09

4,14

4,12

3,98

3,96

3,97

4,39

4,56

4,50

4,39

4,56

4,50

