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Analiza vpetosti in soodvisnosti podjetja in kraja. Primer: Talum, Kidričevo
Tovarniško mesto Kidričevo je prva tovrstna oblika povezanosti, soodvisnosti in vpetosti kraja
ter podjetja pri nas. Zaradi prostorske soodvisnosti in vplivov je dobro sodelovanje z deležniki
iz neposredne okolice za podjetje še toliko pomembnejše oziroma je za podjetje ključnega
pomena, da je seznanjeno s pričakovanji, hotenji deležnikov. Navsezadnje tudi deležniška
teorija pravi, da podjetje v svojem delovanju ni osamljeno ter da vpliva (če to želi ali ne) tudi
na okolje, v katerem deluje, ter na druge subjekte. Prvi del magistrskega dela je namenjen
teoretičnem delu, to pomeni pregledu literature o vlogi deležnikov, kategorizaciji deležnikov
ter pojavi, težavah in spremembah tovarniških mest, kjer je relacija med deležniki in podjetjem
še posebej izpostavljena. V drugem delu pa se posvečamo študiji primera – torej analizi vpetosti
in soodvisnosti kraja Kidričevo ter podjetja Talum. Na zastavljena raziskovalna vprašanja bomo
odgovorili s pomočjo informacij, pridobljenih v okviru poglobljenih intervjujev, ter tako podali
sliko odnosov podjetja Talum z deležniki, predvsem z lokalno skupnostjo.

Ključne besede: Talum, Kidričevo, tovarniško mesto, deležniki.

Analysis of the Integration and Interdependance between the Company and Local
Community. Example: Talum, Kidričevo
In our country, the factory town of Kidricevo is the first form of connection, interdependence
and integration of the community and the company. Due to spatial interdependence and
influence, good cooperation with stakeholders from direct surroundings is even more important
for the company; it is crucial for the company to be aware of the expectations and wishes of the
stakeholders. After all, stakeholder theory also states that a company is not isolated in its
operations and that it influences (whether it wants to or not) the community in which it operates
and other entities. The first part of the master's thesis is theoretical and intended to review the
literature on the role and categorization of stakeholders, as well as to review the creation,
problems and changes of factory towns, where the relationship between stakeholders and the
company is particularly exposed. In the second part, we focus on a study of the example, namely
on the analysis of the integration and interdependence between the town of Kidričevo and the
Talum company. We will answer the research questions using the information obtained through
in-depth interviews to give a picture of Talum's relationships with stakeholders, especially with
the local community.

Key words: Talum, Kidričevo, factory town, stakeholders.
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1

Uvod

Dnevi, ko so bila podjetja razumljena kot črna škatla, s strategijo, ki se je nanašala le na
dobavitelje, kupce in konkurenco, so že daleč za nami. Podjetja se vse bolj zavedajo nadzora
družbe, vlade, mednarodnih organizacij, vse bolj se zavedajo svoje vpetosti v družbeno in
naravno okolje (Vial, 2011, 37). Posledično razmišljanja o sodobnem podjetju med drugim
naslavljajo vprašanja, katere interese naj podjetje zastopa in uresničuje, ugotavlja Kanjuo
Mrčela (2007) in pravi, da so se ta vprašanja pojavila na podlagi spremenjenih pričakovanj
ljudi, novih tehnologij. Številni avtorji tako analizirajo razmerja med akterji znotraj podjetja
(zaposleni, menedžment) in zunaj podjetja (lastniki kapitala, vlade, strokovna združenja …),
torej razmerja med podjetjem in deležniki. Kot pravi Gostiša (1997), gospodarske organizacije
niso več niti v teoriji niti v praksi izključno le ekonomski subjekti, ampak so
družbenoekonomski subjekti.
Uspešnost podjetja se namreč ne meri le po klasičnih računovodskih kazalcih – npr. dobičku,
ampak so vse bolj v ospredju nefinančni kazalci, ki dolgoročno zagotavljajo podjetju ugoden
položaj na trgu, in tudi merjenje lastnih procesov v podjetju, trdi Kurent (2006, str. 25–26).
Bistvo podjetja ni ustvarjati dobička za delničarje, temveč bogastvo za družbo (Blair, 1995, str.
203). Nadalje Kurent (2006, str. 25–26) izpostavlja, da se podjetniki zavedajo, da družbeno
odgovorno podjetništvo zadeva predvsem ohranjanje ekonomske uspešnosti podjetja z
izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem zaupanja ljudi, ki delajo s podjetnikom ali živijo v
bližini njegovega podjetja.
Zato je naloga lastnikov, da obravnavajo različne interese deležnikov in jih ne izključujejo
samovoljno (Allen, 1992, str. 15, v Blair, 1995, str. 212)1. To pa pomeni, da si podjetniki
prizadevajo za sodelovanje z deležniki. Če želi podjetje dolgoročno uspeti, mora sprejeti
koncept deležnikov, ki vidi podjetje kot skupnost interesnih skupin, od katerih ima vsaka v
podjetju določen delež (Jančič, 1999). Zanemarjenje teh interesov lahko na različne načine
negativno vpliva na poslovanje. Ena izmed javnosti, ki je za podjetje pomembna, če le to želi
realizirati svoje cilje, je lokalna skupnost (prav tam).

Allen, W. T. (1992). Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation. Cardozo Law Review, 14 (2),
261-81.
1
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V magistrski nalogi Analiza vpetosti soodvisnosti podjetja in kraja opredeljujemo deležnike,
iščemo načine kategorizacije deležnikov in raziskujemo povezavo med podjetjem in lokalno
skupnostjo v širšem pomenu. Prav tako predstavljamo pojav tovarniških mest, ki so se konec
18. stoletja prvič pojavila v Angliji, primere pa beležimo tudi pri nas. Eden izmed tovrstnih
tovarniških mest je ravno Kidričevo. S pomočjo PEST metode bomo raziskali, kako se je to
spreminjalo in kakšno vlogo ima podjetje – Skupina Talum danes v Kidričevem ter tudi s
kakšnimi težavami se srečuje.
Na vprašanje, kdo je deležnik podjetja, odgovarjajo številni družboslovci. Freeman (1984)
postavi svoj model s sedmimi enakovrednimi skupinami deležnikov (država, konkurenca,
stranke, delničarji, dobavitelji, civilna družba, zaposleni), vendar kot ugotavljata Jančič in
Podnar (2006), vseh deležnikov ne gre obravnavati enakovredno. Jančič (1999) določene
skupine postavi v ospredje in opredeli, s katerimi je menjava nujna, potrebna in zaželena.
Naloga predstavlja raziskovanje:
R1: Kateri so deležniki Skupine Talum in kako jih v Talumu razvrščajo po pomembnosti?
R2: S katerimi deležniki je podjetje vzpostavilo menjavo in kakšno je sodelovanje z deležniki?
Lang, Fink, Kibler (2014) so poudarili, da normativne in kognitivne zahteve v okolju vplivajo
na stopnjo, do katere je dejavnost ali širitev podjetja še sprejemljiva. Seveda pa smo preverjali
tudi v obratni smeri, saj imajo tudi podjetja določena pričakovanja oziroma zahteve do svojih
deležnikov (Antonacopoulou in Meric, 2005, str. 132).
Zato nas bo zanimalo:
R3: Identifikacija normativnih, regulativnih in kognitivnih zahtev oziroma pričakovanj
deležnikov, ki delujejo na območju lokalne skupnosti, ter pričakovanja podjetja Talum.
R4: Odnos podjetja Talum do zahtev in pričakovanj deležnikov, ki delujejo na območju lokalne
skupnosti, in njihovih vpliv na delovanje podjetja in oblikovanje politike podjetja.
V teoretičnem delu so opisana relevantna dejstva in pojmi ter povzeta stališča in spoznanja
drugih avtorjev. V drugem delu je uporabljena teorija aplicirana na konkreten primer. Ker nas
ne zanima pogostost ponavljanja, temveč raznolikost struktur in zato manjše število
informantov, ki pa bodo podali različne vidike, smo se odločili za kvalitativno raziskavo.
Uporabljena je metoda poglobljenih intervjujev, ki so opravljeni z deležniki podjetja, ki delujejo
7

na območju Občine Kidričevo, ter s predstavniki podjetja Talum. S poglobljenimi intervjuji so
identificirane zahteve in pričakovanja deležnikov in podjetja Talum, odvisnost podjetja od
lokalne skupnosti in obratno.
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2

Teorija deležnikov

»Teorija deležnikov zagovarja tezo, da bi moralo biti podjetje videno kot skupek številnih
povezav podjetja z deležniki,« poudarja Jančič (1999, str. 297–298). Živimo tako, da smo eden
z drugim povezani, tega si nismo izbrali sami. Dana pa nam je možnost izbire, da ukrepamo ali
ne. Treba se je zavedati, da potrebam situacij, v katerih se znajdemo, ni moč ubežati, ob tem pa
imajo naše odločitve tudi vpliv na druge (Kletz, 2005, str. 60).
Da podjetje v svojem delovanju ni osamljeno in da vpliva (če to želi ali ne) tudi na okolje, v
katerem deluje, ter na druge subjekte, pojasnjuje teorija deležnikov, ki ponudi nov pogled na
podjetniško teorijo. Podjetje ni več videno kot organizacija ali instrument lastnikov, temveč je
razumljeno kot organizacija, ki je usmerjena v zadovoljevanje širšega kroga subjektov, ki so od
podjetja odvisni ali s podjetjem v razmerju, meni Kanjuo Mrčela (2007, str. 4). Kar tudi pomeni,
da podjetje ni več le sredstvo za maksimiziranje vrednosti delnic oziroma ustvarjanje profita za
delničarje, temveč postaja organizacija s širšim družbenim namenom. Tako morajo sedaj
podjetja zagotoviti, da njihovi procesi sledijo sedanjim in tudi prihodnjim pričakovanjem
družbe (Jolly, 1994, v Kletz, 2005, str. 68)2. Zakaj je temu tako, pojasnjuje Jančič (1999, str.
297–298) z ugotovitvami, da bi obnašanje podjetja, ki zasleduje le svoje sebične cilje, imelo
negativne posledice na družbo in okolje, v katerem deluje. Dodaja, da je prepoznavanje želja in
pričakovanj deležnikov lahko konkurenčna prednost podjetja. Gelinier (1991, v Kletz, 2005,
str. 68–69)3 podaja primer, da bo tisto podjetje, ki bo prvo ponudilo neko rešitev in bo ta
zadovoljila pričakovanja družbe, nagrajeno s strani deležnikov (kupcev in drugih).
Nadalje teorija deležnikov vidi podjetje kot del verige ali skupine, ki ima implicitne ali
eksplicitne kontrakcije med posamezniki in skupinami (Jensen in Meekling, 1976, v Podnar in
Jančič, 2006, str. 297)4. Skladno s teorijo deležnikov so podjetja prisiljena vstopiti v odnos z
družbenimi subjekti (Jančič, 1999, str. 297–298). Organizacija je namreč odprt sistem, kar
pomeni, da je vsestransko vpeta v odnose soodvisnosti in medsebojnih vplivov s svojim
okoljem. Gostiša (1997, str. 1) meni: »Mnogo posameznikov in družbenih skupin oziroma
entitet je tako ali drugače odvisnih od delovanja organizacije in seveda obratno – bolj ali manj
2

Jolly, D. (1994). Faut-il répondre aux pressions sociétales? Management France, št. 76.
Gelinier, O. (1991). L’éthique des affaires – halte à la dérive. Paris: Seuil.
4
Jensen, M. C. in Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm. Managerial behavior: agency cost and
ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305–360.
3
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uspešno delovanje organizacije je odvisno od vpliva številnih posameznikov in družbenih
entitet, ki tvorijo njeno (notranje in zunanje) okolje ter v njej ali preko nje uresničujejo takšne
ali drugačne interese.« Dodaja, da brez najširšega možnega upoštevanja interesov različnih
deležnikov (udeležencev) nobeno podjetje ne more biti več uspešno. Zato mora podjetje z
najrazličnejšimi deležniki (ne zgolj kupci) ustvariti dialog. Pomembno je namreč prepoznati,
kdo so deležniki in kakšna so njihova pričakovanja (Cooper, 2003, str. 232, v Podnar in Jančič
2006, str. 298).5

2.1

Redefinicija vlog

Zanemarjanje interesov deležnikov lahko na različne načine (posredno ali neposredno), kot
ugotavlja Gostiša (1997, str. 3), negativno vpliva na poslovanje. Upoštevanje deležnikov je
tako postalo poslovna nuja v želji uspešnega poslovanja in nikakor stvar dobre volje oziroma
dobrohotnosti ali širokosrčnosti konkretnih menedžerjev, izpostavlja Gostiša (prav tam). Model
deležnikov tako zmanjšuje absolutno vlogo delničarjev in povečuje moč drugih deležnikov:
zaposlenih, upnikov, dobaviteljev, kupcev in družbene skupnosti (Mrčela Kanjuo, 2007, str. 2).
To ne pomeni, da je pomen lastnikov zanikan in da so ti spremenjeni v upnike, sta pa njihov
pomen in njihova moč v podjetju redefinirana (Kanjuo Mrčela, 2007, str. 4). Koncept
deležnikov zagovarja sodobne pluralistične lastniške teorije, to pomeni, da lastnino dojema kot
skupek pravic, ki jih ima lahko več nosilcev in ti različni nosilci imajo različne interese, vezane
na predmet lastništva, poudarja Kanjuo Mrčela (prav tam). »S konceptom deležnikov se
organizacijska teorija odmika od 'lastniškega koncepta' in se bliža konceptu podjetja kot
'skupnosti', le da to skupnost razširja prek meja notranjih udeležencev – zaposlenih,« ugotavlja
Kanjuo Mrčela (prav tam).
Ta povezava z deležniki in podjetji mora biti partnerska, meni Freeman (2004, str. 237, v
Boesso in Kumar, 2009, str. 62)6. Prepričan je, da je deležniški menedžment razumljen kot
partnerstvo med podjetjem in tistimi, za katere podjetje meni, da so njegovi deležniki. Ta odnos
pa vsebuje komunikacijo, pogajanja in določanje razmerja. Ob tem pa je mogoče zaznati tudi
novo definicijo vlog oziroma nov način razdelitve tveganja in nova razmerja v podjetju.

Cooper, S. M. (2003). Stakeholder communication and the internet in UK electricity companies. Managerial
Auditing Journal, 18(3), 232–243.
6
Freeman, R. E. (2004). The stakeholder approach revisited. Zfwu, 5(3), 228-41.
5
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Zagovornica koncepta deležnikov Blair (1995, str. 238–240) pravi, da niso le lastniki tisti, ki
nosijo tveganje, temveč tudi ostali deležniki. Zato je prepričana, da bi morale spremembe v
podjetjih iti v smer, ki bi zagotovila zaposlenim oziroma deležnikom pravico soodločanja.
Nadalje poudarja, da to ne pomeni, da bi se glasovalna pravica odrekla delničarjem podjetja,
temveč bi se tako doseglo pravilno razumevaje lastništva v podjetju, ki vključuje, kot ugotavlja
Blair, tudi deležnike. Prepričana je, da je vloga upravnega odbora in menedžmenta
maksimiziranje celotne sposobnosti podjetja za ustvarjanje bogastva. Ob tem opozarja, da je pri
tem potrebno imeti v mislih interese vseh deležnikov, na katere delovanje podjetja pomembno
vpliva, in tistih, ki prispevajo svoj delež k delovanju podjetja. Ugotavlja pa, da določene
odločitve na nekatere deležnike vplivajo bolj kot na druge oziroma da se glede na cilj razlikuje
tudi pomembnost posameznih deležnikov. To pomeni, tako Blair, da je treba bolje raziskati vire
ustvarjanja vrednosti, kot tudi organizacijske oblike in načine upravljanja, ki spodbujajo
ustvarjanje bogastva. Nove lastniške pravice in obveznosti naj bi bile definirane z različnimi
načrti nagrajevanja, organizacijskimi oblikami in ostalimi mehanizmi, ki nadzor nad kapitalom
podjetja dajejo deležnikom v sorazmerju z njihovo udeležbo pri poslovnem tveganju (prav tam).
To torej pomeni, da se razširja krog teh, ki nosijo tveganje poslovanja (Kanjuo Mrčela, 2007,
str. 4). Nadalje Kanjuo Mrčela meni, da če je za podjetje na začetku prejšnjega stoletja veljalo,
da je bil nosilec tveganja lastnik kapitala, je z uvajanjem delničarskega lastništva, značilnega
za novodobne organizacije, tveganje drugače razporejeno. »Lastniki kapitala so zaradi
institucije omejene odgovornosti in možnosti diverzifikacije lastništva v bistveno manjši meri
nosilci tveganja.« Dodaja, da se je to tveganje preneslo na zaposlene (zaradi specifičnega
izobraževanja in usposabljanja), kreditodajalce, kupce in dobavitelje, saj da so vsi ti našteti,
mnogo bolj kot sami delničarji, vezani na določeno gospodarsko družbo. Znana Freemanova
teorija pravi (v Carlton in Kurland, 1996, str.3) 7: »Deležniki so tiste skupine ali posamezniki,
ki lahko vplivajo na doseganje organizacijskih ciljev ali pa le-to vpliva nanje.« Po
Freemanovem definiranja deležnikov so le ti postali osrednja tema marketinške vede in tudi
temelj diskurzov v podjetjih (Kletz, 2005, str. 58).
Delo z deležniki je torej skupek različnih nalog, ki vključujejo identifikacijo, ocenjevanje,
določanje prioritet, upravljanje z razmerji, komunikacijo, pogajanje in soočanje z različnimi
skupinami, ki so pomembne za ekonomski interes podjetja (Boesso in Kumar, 2009, str. 65–
67). Pričakovanja in dolžnosti vsake udeležene stranke so strnjene v tako imenovani družbeni

7

Freeman, E. R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
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pogodbi (Podnar in Jančič, 2006, str. 298). Pogodba, ki ne potrebuje formalnega podpisa,
zavezuje podjetje, da se obnaša družbeno, etično in okoljsko odgovorno (prav tam). Ob tem je
pomembno, s katerimi deležniki se podjetje poveže in k čemu se obveže (kategorizacija
deležnikov). Tudi podjetje oziroma organizacija ima omejene vire (denar, čas itd.). Posledica
tovrstnega sodelovanja pa je, da podjetje pridobi določeno moč nad deležniki, velja pa tudi
obratno (Pouloudi, 1999, v Podnar in Jančič, 2006, str. 298).8

2.2

Kategorizacija deležnikov

Podjetje ni neodvisen subjekt, na njegovo delovanje, v skladu z deležniško teorijo, vplivajo
različne interesne skupine, torej tisti, ki imajo posreden ali neposreden, realen ali potencialen
delež v podjetju. Podjetništvo je namreč oblikovanje takšnega dogovora med dobavitelji, kupci,
zaposlenimi, skupnostjo, menedžerji in deležniki, ki je pozitiven za vse subjekte na dolgi rok.
Na določeni točki morajo podjetniki upoštevati interese deležnikov, z njimi morajo iti v isto
smer, v nasprotnem primeru bo prišlo do prekinitve sodelovanja in se bo moralo oblikovati
novo združenje ali koalicija (Venkataraman, 2002, str. 365, v Vial, 2011, str. 41)9. Tako so
organizacije postale koalicije, ki jo sestavljajo različni posamezniki in subkoalicije z različnimi
zahtevami (Mitchell in drugi, 1997, v Boesso in Kumar, 2009, str. 65)10. Pfeffer in Salanick
(1978, str. 259–60, v Boesso in Kumar, 2009, str. 65)11 pa sta razširila idejo o organizaciji kot
koaliciji z različnimi interesi in pravita, da so organizacije usmerjane s strani drugih, tistih, ki
imajo nadzor nad kritičnimi resursi in imajo pozornost vodstva podjetja. Tovrstno razmišljanje
je seveda porodilo najmanj tri vprašanja – zakaj bi morala podjetja vzeti v obzir deležnike, kako
jih identificirati in kako jih razvrstiti po pomembnosti (Vial, 2011, str. 37).
Na prvo vprašanje, zakaj bi moralo podjetje vzeti v obzir deležnike, smo deloma že odgovorili
v prejšnjem poglavju. Ugotovili smo, da mora podjetje, če želi uspešno delovati, pri vodenju in
organizacijskih odločitvah upoštevati voljo, mnenje, interese deležnikov. V tem poglavju bomo
Pouloudi, A. (1999). Aspects of the stakeholder concept and their implications for information systems
development. Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Science (str. 1–17).
9
Venkataraman, S. (2002). Stakeholder value equilibration and the entrepreneurial process. V R. E. Freeman in
S. Venkataraman (ur.), The Ruffin series. Št. 3: Ethics and entrepreneurship, (str. 45–57). Charlottesville, VA:
Philosophy Documentation Center.
10
Mitchell, R. K., Agle, B. R. in Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification
and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 85386.
11
Pfeffer, J. in Salancik, G. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective.
Harper & Row: New York.
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pogledali, kako deležnike identificirati in kako jih razvrstiti. Direktor za razvoj in komunikacije
za francosko tekstilno podjetje Armor Lux je dejal (v Vial, 2011, str. 46): »Morda te generalni
direktor nikdar ne bo vprašal po seznamu deležnikov podjetja, vendar ko se bodo pojavile
težave in če ne boš pripravljen, se boš tega lotil interventno, kar pa ni vedno učinkovito. Če pa
si pripravljen, pa se lahko izogneš težavam, ki lahko nastanejo.«
2.2.1 Delitev deležnikov po pomembnosti
Ena najbolj širokih definicij deležnikov je še vedno Freemanova (1984), ki pravi, da so
deležniki neke organizacije vse skupine ali posamezniki, ki lahko vplivajo na delovanje
organizacije oziroma lahko čutijo posledice delovanja neke organizacije. Antonacopoulou in
Meric (2005, str. 131) pa pravita, da so deležniki tisti posamezniki ali skupine ljudi, ki lahko
vzpostavijo interakcijo s podjetjem. Ožja definicija opredeli deležnike kot tiste, ki so potrebni
za preživetje podjetja, torej ki neposredno vplivajo na ekonomski interes. Lahko bi rekli, da
ožja definicija deležnikov daje legitimnost deležnikom na podlagi pogodb, menjave in stopnje
tveganja (Boesso in Kumar, 2009, str. 62). Avtorji Post, Preston in Sachs, ki so nadgradili
Freemanovo definicijo, pa pravijo, da so deležniki nekega podjetja prostovoljni in
neprostovoljni posamezniki ali organizacije, ki s svojimi aktivnostmi pripomorejo k razvoju
podjetja in so zato potencial podjetja ali njegovo tveganje (Ećimović in drugi, 2009, str. 4)12.
Ta definicija tako izključi konkurenco iz kroga deležnikov, kar je vidno tudi na sliki 2.1.
Podjetje in njegovi deležniki, kjer so v krog deležnikov podjetja zajeti država, zaposleni,
investitorji oziroma lastniki, kupci in uporabniki, sindikati, regulatorji, dobavitelji, zasebne
organizacije, zavezniki in nenazadnje tudi lokalna skupnost in njeni prebivalci.
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Post, J. E., Preston, L. E., Sachs-Sauter, S. (2002). Redefining the corporation: stakeholder management and
organizational wealth. Stanford, Calif.: Stanford Business Books.
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Slika 2.1: Podjetje in njegovi deležniki

Vir: Post, Preston, in Sachs v Ećimović in drugi (2009, str. 5).
Hill in Jones (1992, v Boesso in Kumar, 2009, str. 63)13 pravita, da menedžerji posvečajo več
pozornosti tistim deležnikom, ki jih ocenijo za bolj pomembne. Da se deležnike razvršča na
podlagi pomembnosti, se strinjajo tudi Mitchell in drugi (1997, v prav tam), kar pomeni, da
tovrstno razvrščanje pogosto ne temelji na objektivnih dejstvih, temveč na dosedanjih izkušnjah
menedžmenta (Boesso in Kumar, 2009). Mitchel in drugi (1997, v prav tam) pa vendarle
oblikujejo model lastnosti, od katerih je odvisna moč deležnikov. Te lastnosti so moč,
legitimnost in nujnost. Na primer neka skupina lahko ima moč, nima pa legitimnosti. Ko pa ima
nekdo moč in legitimnost, potem bo podjetje z njim sklenilo koalicijo. Podobno je, ko se
združita moč in nujnost, takrat pritegneta pozornost menedžmenta. Teorija odvisnosti od virov,
ki jo opredeli Pfeffer, pa pravi, da štejejo tisti, ki imajo nadzor nad viri (1981, v Boesso in
Kumar, 2009, str. 65).14

13

Hill, C. W. L. in Jones, T. M. (1992). Stakeholder agency theory. Journal of Management Studies, 29 (2),
131–154.
14
Pfeffer, J. (1981). Power in Organizations. Pitman: Marhfield WI.
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2.2.2 Primarni in sekundarni deležniki
Deležniki so osebe ali skupine, ki imajo ali zahtevajo pravico do odločanja v organizaciji.
Tovrstne zahteve pa so odvisne od transakcij s korporacijo oziroma od dejanj podjetja, lahko
so legalne, legitimne, individualistične ali skupinske. Ob tem se lahko podobne zahteve
razvrstijo v posamezne skupine deležnikov, kot so zaposleni, delničarji, kupci itd. (Clarkson,
1995, str. 106). Za podjetje bi bilo preveč tvegano, da bi vzelo v obzir vse deležnike in jih
enakovredno obravnavalo, zato Clarkson (prav tam) dodaja, da je moč deležnika tista, po kateri
se deležnike razvršča. Predlaga eno izmed najpopularnejših razdelitev deležnikov, to je delitev
na primarne in sekundarne. Pojasnjuje, da so primarni deležniki vsi tisti, brez katerih
organizacija ne bi mogla delovati oziroma preživeti. V to skupino deležnikov zajame delničarje
in investitorje, zaposlene, dobavitelje in kupce. Del primarnih deležnikov sta tudi oblast in
družba oziroma skupnost, prva zaradi davkov in drugih pravnih omejitev, druga zaradi
zagotavljanja infrastrukture in trga podjetja. Dodaja, da je nujno, da so ti primarni deležniki
zadovoljni in zadovoljeni, saj je lahko v nasprotnem primeru podjetju oteženo delovanje.
Sekundarni deležniki (prav tam, str. 107) so ostale entitete, ki vplivajo na delovanje podjetja ali
delovanje podjetja vpliva nanje, vendar pa niso neposredno vključeni v transakcije podjetja in
niso esencialni za preživetje podjetja. V to kategorijo deležnikov zajame medije, nevladne
organizacije oziroma interesne skupine. Omenjeni deležniki naj bi bili sposobni producirati
javno mnenje o aktivnostih podjetja, in ker lahko s svojimi aktivnostmi škodujejo podjetju, jih
je ob tovrstnih dejavnostih treba vključiti v krog deležnikov (prav tam), saj s tem podjetje
zadovolji tudi pričakovanja primarnih deležnikov. Ećimović in drugi (2009, str. 5–6)
izpostavijo še tretjo kategorijo deležnikov, in sicer neme deležnike – to so prihodnje generacije
in okolje, ki jih morajo podjetja pri svojih odločitvah prav tako imeti v obziru.
Primarne in sekundarne deležnike navajata tudi Wheeler in Sillanpää (1997, str. 167–168, v
Jančič in Podnar, 2006, str. 299)15, vendar na podlagi dveh dimenzij. Prvo dimenzijo predstavlja
delitev na že omenjene primarne in sekundarne, dodata pa še drugo dimenzijo, in sicer družbene
in nedružbene deležnike.
Tako oblikujeta štiri kategorije:
- primarni družbeni deležniki (delničarji in investitorji, zaposleni in menedžerji, potrošniki,
lokalne skupnosti, dobavitelji in drugi poslovni partnerji);
15

Wheeler, D. in Sillanpää, M. (1997). The stakeholder corporation: A blueprint for maximising stakeholder value.
London: Pitman Publishing.
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- sekundarni družbeni deležniki (država, družbene skupine pritiska, civilne ustanove,
konkurenti, mediji in mnenjski voditelji, strokovna združenja);
- primarni nedružbeni deležniki (okolje, prihodnje generacije, živali);
- sekundarni nedružbeni deležniki (okoljevarstvene skupine pritiska, organizacije za zaščito
živali).
2.2.3 Delitev deležnikov glede na atribute
Že delitev na primarne in sekundarne deležnike pokaže, brez katerih deležnikov podjetje ne
more delovati. Tipologija glede na atribute pa dodatno pojasni, katere lastnosti štejejo pri
določanju in prepoznavanju deležnikov. Tako so Mitchell in drugi (1997, str. 855, v Vial, 2011,
str. 40)16 podali tipologijo z uporabo različnih atributov, kot so lastništvo, tveganje, pravna
povezava s podjetjem. Mitchell in drugi (prav tam) so prepričani, da je tovrstno razvrščanje
lahko pojasnilo, komu in zakaj menedžerji posvetijo pozornost. Tako so izpostavili tri glavne
atribute (prav tam): moč, legitimnost, nujnost.
Slika 2.2: Tipologija deležnikov

Vir: Mitchel in drugi v Vial (2011, str. 40).

Mitchell, R. K., Agle, B. R. in Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholders identification and salience:
Defining the principles of who and what really counts. Academy of Management Review, 22, 833–886.
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Posamezne atribute pa so opisali (prav tam):
-

moč ali stopnja, do katere lahko oseba a prisili osebo b, da se za nekaj odloči, čeprav se
oseba b prvotno za to ni želela odločiti;

-

legitimnosti ali stopnja, do katere je nekaj sprejemljivo za družbo;

-

nujnost ali stopnja, kdaj je nekaj nujno za podjetje oziroma organizacijo.

Vsak deležnik ima lahko enega ali več atributov, kar je orisano tudi na sliki 2.2 Tipologija
deležnikov. Definitivni ali ultimativen deležnik ima vse tri atribute in mu je potrebno nameniti
najvišjo prioriteto. Dominantni deležnik ima moč in legitimnost, nima pa nujnosti. Pogojni ima
legitimnost in nujnost, vendar nima moči. Nevarni deležnik pa ima moč ter nujnost, vendar
nima legitimnosti. Tretji del deležnikov ima samo eno lastnost, tako da se z njimi lahko
menedžment ukvarja nazadnje. Speči ali mirujoči deležniki imajo zgolj moč, diskrecijski imajo
legitimnost, zahtevajoči deležniki pa imajo atribut nujnosti (Vial, 2011, str. 40–41).
2.2.4 Delitev deležnikov glede ravni menjave
Tudi Jančič (1999) je prepričan, da vsi deležniki niso enako pomembni za podjetje. Javnosti
podjetja so namreč lahko aktivne ali pasivne ter latentne. Ob opori na Kotlerjevo idejo o
različnih javnostih podjetja razvije Jančič tezo o treh ravneh menjave z deležniki (ob tem določi
25 različnih deležnikov), ki je prikazana na sliki 2.3 Ravni ekvivalentne menjave podjetja z
deležniki (Jančič, 1991, str. 77). Primarni deležniki so po mnenju Jančiča tisti, s katerimi je
izmenjava in komunikacija neizogibna, ob tem so razmerja z njimi ključna in nujna. Drugi nivo
predstavljajo deležniki, s katerimi je menjava potrebna, če hoče podjetje doseči široko podporo
za uresničitev svojega poslanstva. V to raven med drugim sodijo tudi lokalna skupnost in
mediji. Tretjo raven pa predstavljajo deležniki, s katerimi je menjava zaželena. Vanjo sodijo
iskalci zaposlitve, družine zaposlenih, državljanske iniciative. »Vsi ti deležniki so prepleteni
med seboj in na ta način sestavljajo omrežje povezav, ki je v stalnem nastajanju, razvoju in
prehajanju,« dodaja Jančič (1999, str. 78).
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Slika 2.3: Ravni ekvivalentne menjave podjetja z deležniki

Vir: Jančič (1999, str. 77).

V skladu z ravnmi izmenjave morajo podjetja prilagoditi intenzivnost komuniciranja, da
ohranijo dobre odnose z deležniki. Moč odnosov med deležniki in podjetjem ter stopnja
prileganja s strategijami podjetja bo tudi vplivala na naravo, moč in efektivnost marketinške
komunikacije med člani (Fill, 2002, str. 172, v Podnar in Jančič, 2006, str. 300)17. Na drugi
strani pa tudi moč posameznih skupin variira v odvisnosti od časa, konteksta in okolja (prav
tam).
Teoretični postulat pravi, da vsi deležniki ne štejejo enako. Zato sta Podnar in Jančič preverila,
ali drži, da so določeni deležniki bolj pomembni za ekonomski uspeh podjetja kot drugi in ali
jih razvrščajo v tri različne ravni na podlagi moči in vpliva (prav tam, str. 301). Podatke sta
zbrala med širšo raziskavo, ki se je imenovala FDV Marketing Korpus 2002’ . Podatki so bili
zbrani s strani zaposlenih v slovenskih agencijah za marketing in odnose z javnostmi. Ocenili
so po njihovem mnenju identificirane deležnike na podlagi Jančičevega modela glede na moč
in vpliv. Anketiranci so identificirali pet pomembnih skupin deležnikov: zaposlene, potrošnike,
konkurente, medije in dobavitelje, sledile so poklicne organizacije, finančna javnost, mnenjski
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voditelji, regulatorji, šole in univerze, ekonomska združenja. Kot najmanj pomembne so
označili športne in verske organizacije.
Na podlagi analize spadajo v najpomembnejšo skupino deležnikov: dobavitelji, delničarji,
potrošniki, mediji, zaposleni in konkurenti. To skupino deležnikov bi lahko poimenovali
esencialno, bistveno skupino, s katero je izmenjava neizogibna. Ti imajo najmočnejši vpliv na
podjetje in obratno. Ob tem je ta skupina deležnikov ključna za ekonomski uspeh podjetij.
Druga skupina deležnikov, s katerimi je menjava zaželena, je skupina z manj moči, pa vendar
je ta vseeno prepoznana: ekonomska združenja, finančna javnost, mnenjski voditelji, poklicne
organizacije, šole in univerze, skupine pritiska in politične stranke (prav tam, str. 302).
Tretja skupina deležnikov je največja in vključuje družine zaposlenih, druga podjetja, okolje,
brezposelne, lokalne skupnosti, trgovska združenja, kulturne organizacije, dobrodelne
organizacije, kot tudi verske in športne organizacije (prav tam, str. 303). Anketiranci so v tej
anketi razločili tri ravni menjave med deležniki in določenim podjetjem, raven aktivnosti in
odnosa temelji na moči deležnikov. Opaziti je, da so zelo nizko uvrščene lokalne skupnosti, a
kot opozarjata Podnar in Jančič (2006), so bili anketirani tisti, ki so zaposleni v agencijah, ki
delujejo pretežno v mestih (prav tam, str. 304). Zakaj so tovrstne raziskave pomembne?
Podjetje ima številne deležnike in nemogoče je, da bi nagovorilo zahteve vseh, še posebej, ker
se cilji oziroma interesi deležnikov razlikujejo. Zato je smiselno identificirati najpomembnejše
in najbolj relevantne skupine deležnikov (prav tam, str. 304). Ti rezultati so namreč lahko v
pomoč oddelku za marketing. Še posebej, ko se krčijo stroški ali ko je marketing viden kot
nepotreben strošek, lahko podjetje izbere ključne javnosti – deležnike, glede na moč deležnikov
in njihovo potencialno moč. Tako lahko podjetje doseže optimalni efekt z minimalnimi stroški,
ob tem pa se izogne morebitnim ostalim stroškom (prav tam, str. 305). Deležniki lahko
uveljavljajo svojo moč z ustvarjanjem konfliktov, na drugi strani pa se lahko podjetja temu
izognejo skozi dialog in sodelovanje z deležniki v okviru njihovih načrtov. Seveda to ne
pomeni, da ne bo prišlo do nasprotujočih si mnenj, vendar je zgolj sodelovanje način, da se
podjetje lahko izogne močnemu nasprotovanju deležnikov. Še več, s sodelovanjem, ki temelji
na znanju, razumevanju, naj bi akterji presegli zasledovanje lastnih interesov v smeri vzajemnih
interesov (Antonacopoulou in Meric, 2005, str. 125–126).
2.2.5 Razvrščanje na podlagi izzivov in priložnosti
Ko se identificira in razvršča deležnike podjetja, mora biti definiran namen razvrščanja
deležnikov, določeno mora biti obdobje, do kdaj naj bi ta razvrstitev veljala, izbrani morajo biti
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parametri analize, pomembno je, kdo riše te karte, predvsem zaradi perspektive in izčrpnosti,
prav tako je pomembna etičnost zahtev oziroma trditev, ki pa jih podjetje včasih težko oceni
(Vial, 2011, str. 41–42).
Slika 2.4: Razvrščanje deležnikov na podlagi izzivov, priložnosti in problemov

Vir: Vial (2011, str 43).
Prvi korak razvrščanje je, tako Vial (2001, str. 42), da podjetje prepozna trenutno in morebitne
prihajajoče probleme ter izzive, ob tem pa mora iskati tudi priložnosti. Vodja trajnostnega
razvoja v Adeccu je dejal, da naj se na deležnike gleda kot na morebitne partnerje pri iskanju
priložnosti. Ob tem Vial (prav tam) predlaga, da izzive, težave in priložnosti podjetniki beležijo
glede na različna področja: okoljsko, družbeno, ekonomsko. Na sliki 2.4 Razvrščanje
deležnikov na podlagi izzivov, priložnosti in problemov je razvidno, da bo imela tema 1
dominanto ekonomsko komponento, nato pa enakovredno nižji okoljsko in socialno, medtem
ko tema 2 teži k okoljski in ekonomski komponenti in manj k socialni. Ko menedžerji tovrstne
težave in izzive uvrstijo znotraj zemljevida, morajo določiti cilj, kaj želijo doseči. Kot primer
Vial navaja botanično podjetje. Zaznan je bil problem v kemični sestavi škropiva, ki ima najprej
ekološki vpliv, manj družbenega, lahko pa je ekonomska priložnost. Cilj podjetja je postal
ekološko prijazno škropivo, povezali so se z nevladnimi organizacijami in različnimi drugimi
deležniki (Vial, 2011, str. 43). Ko menedžerji zberejo informacije o težavah in izzivih ter
določijo cilje, potem sledi identifikacija deležnikov (Vial, 2011, str. 44). Kot primer je Vial
navedla t.i. osebne izkaznice za identifikacijo deležnikov, kar prikazuje tabela 2.1.
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Tabela 2.1: Identifikacijska izkaznica deležnikov
Identifikacijska izkaznica deležnika
Organizacija

Ime

Predstavnik

Ime

Zunanji oziroma notranji deležnik

Notranji/zunanji

(Ne)prepoznan s strani podjetja

(Ne)prepoznan in s strani koga

Odnos deležnika z mojo organizacijo

Podpornik, nevtralna pozicija, nasprotnik

Zanimanje deležnika za težave oziroma temo Način interesa
Znanje deležnika o težavi oziroma temi
Potenciali

za

zavezništvo

deležnika

ostalimi deležniki

Globina in tip znanja
z Imena potencialnih partnerjev, zaveznikov in
moč teh vezi oziroma povezav

Moč deležnika (glede na prejšnje ugotovitve) Deležnik nima moči, nizka, srednja, visoka
Urgentnost hotenj deležnika (glede na Deležnik nima pričakovanj, ki bi zahtevala
prejšnje ugotovitve)

urgentno oziroma takojšnjo pozornost oz. je
ta stopnja nujnosti nizka, srednja, visoka

Legitimnost

pričakovanj

deležnika

v Pričakovanja deležnika so nelegitimna oz. je

odvisnosti z legitimnostjo na podlagi pravnih stopnja legitimnosti nizka, srednja, visoka
predpisov, norm, etike oz. ostalih regulacij
Vir: Vial (2011, str. 44).
Ko so tovrstne identifikacijske kartice izpolnjene, se deležnike razvrsti na zemljevid (slika 2.4),
ki služi razvrščanju deležnikov na podlagi izzivov, priložnosti in problemov. Na zemljevidu so
nato vidne tudi povezave med različnimi deležniki, tako da se lahko identificirajo določena
zavezništva. To pomeni, da menedžerji lahko razberejo, kateri vložki so kje v igri. Ko se
pogovarjajo o določenih temah, točno vedo, kdo zagovarja katero področje. Ob tem pa Vial
predlaga, da se po končani identifikaciji povabi tudi deležnike, da ocenijo analizo podjetja, da
označijo morebitna razhajanja, podjetje pa bo tako spoznalo pogled in stališča relevantnih
deležnikov, s tem pa tudi prihranilo morebitne stroške (Vial, 2011, str. 44). V podjetju Cora, ki
ga je v svoje raziskovanje vključila Vial, so dejali, da je bistvo njihovega posla prodaja, zato so
njihovi glavni deležniki kupci. Vendar pa jih tudi ne gre vedno poslušati, saj je pogosto razlika,
kaj ti menijo, da bi morali storiti in kaj dejansko storijo. Deležnike je treba pazljivo poslušati,
na drugi strani pa tudi skrbno interpretirati rezultate (Vial, 2011, str. 45).
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3

Soodvisnost podjetja in lokalne skupnosti

Povezovanje z deležniki ni predmet altruizma, temveč, kot ugotavljata Mulej in Hrast (2007,
str. 4), je posameznik sam sposoben doseči zadostno in potrebno celovitost samo v zelo
enostavnih položajih. Kar pomeni, da se podjetja in organizacije povezujejo, da bi uspele, zato
tudi morajo biti sposobne zaupanja in biti vredne zaupanja (Mulej in Prosenak, 2007, str. 7).
Treba je torej upoštevati, da nismo »v naravni in gospodarski praksi drug od drugega neodvisni
niti enosmerno odvisni, ampak soodvisni« (Mulej, Potočan, Ženko in Kajzer, 2010, str. 1).
Organizacije imajo že v skladu z deležniško teorijo dolžnost skrbeti za interese tradicionalnih
deležnikov (delničarji, kupci, zaposleni, dobavitelji), kot tudi za tihe deležnike, kot sta lokalna
skupnost in okolje (Simmons, 2004, v Jamali, 2008, str. 217)18. Foster in Jonker ter Hawkins
(v Jamali, 2008, str. 217) opozarjajo, da podjetje seveda lahko zasleduje ustvarjanje dobička in
zadovoljevanje delničarjev, vendar se ne gre izogniti tudi upoštevanju deležnikov.
Kot menijo avtorji, je praksa dokazala, da »pretirana težnja k dobičku tega uničuje (stranski
učinki povzročajo stroške za npr. obnovo življenjskih pogojev, zdravljenje mnogih poklicnih
bolezni, odpravljanje posledic poplav, nesreč itd.). Zato je torej nujno, da se iz sebičnih
razlogov ne obnašamo pretirano sebično, ampak upoštevamo, da smo kot specialisti drug
drugemu in drug drugega potrebni« (Mulej in drugi, 2010, str. 3).
Podjetniki namreč ne delujejo v vakuumu in so odvisni od formalnih (napisanih) in neformalnih
pravil, ki veljajo v družbi – kulturne norme. Podjetniki so vpeti v vse te odnose in okolje
(Fortunato in Alter, 2015, str. 450–451). Okolje je prostor, kjer podjetje deluje, in tudi prostor
za kokreacijo novih produktov na podlagi družbenih inovacij (Straus in Zamfira, 2016, str. 212–
13). Kot omenjeno, je v ospredju sodelovanje z deležniki, saj gre za skupnost privatnega in
javnega sektorja, kjer se oboji zavedajo, da imajo resurse, ki so potrebni za upravljanje (prav
tam, str. 237). Države v razvoju spoznavajo, da so odnosi med ekonomsko rastjo, družbenim
razvojem in vzdržnim okoljem, stabilnim in produktivnim gospodarstvom soodvisni.
Posledično partnerstvo med zasebnim, javnim in civilnim sektorjem ter izmenjava virov med
partnerji pomembno pripomorejo k družbenemu razvoju (Monteiro, 2006, str. 19). Medtem ko
individualno delovanje lahko kvečjemu prinese pozitivno ničlo za nekatere deležnike
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(Fortunato in Alter, 2015, str. 450–451). Morajo se pa podjetja zavedati, da se jih pogosto
dojema kot individualiste, ki zasledujejo zgolj svoje ekonomske cilje, ki negativno vplivajo na
človeštvo in dobrobit okolja, meni Kramer (v Monteiro 2006, str. 17)19.

3.1 Soodvisnost in lokalna skupnost
3.1.1 Lokalna skupnost
V prejšnjih poglavjih smo našteli deležnike podjetij in v vseh modelih se pojavlja kot deležnik
tudi lokalna skupnost. Temu deležniku bomo namenili največ pozornosti. Najprej se je seveda
treba vprašati, kaj je lokalna skupnost. Šmidovnik (1995, str. 21) opredeli lokalno skupnost kot
teritorialno družbeno skupnost, kjer na najnižji ravni nastajajo določene skupne potrebe
prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le na skupen način. Elementi lokalne skupnosti so
teritorij, torej obstoj naselij, stalno naseljeni ljudje na določenem teritoriju, tretji element so
potrebe, ki vežejo ljudi v lokalno skupnost. Najbolj osnovne potrebe ljudi so tiste, ki pomenijo
splošne pogoje za življenje in delo. To so v lokalni skupnosti v prvi vrsti potrebe ljudi po
varnosti (osebni in premoženjski), po redu in miru, po elementarni socialni varnosti (vzajemna
pomoč ob nesrečah, skrb za socialno ogrožene) ter po določeni opremljenosti ustreznega
teritorija z napravami in storitvami – pretežno komunalnega značaja (preskrba z vodo, energijo,
vzdrževanje poti in drugih skupnih naprav). Ob tem pa Šmidovnik (1995, str. 21) izpostavi še
dejavnosti, s katerimi ljudje zadovoljujejo svoje potrebe. Dejavnosti pa je mogoče opravljati
neformalno, amatersko, z medsebojno pomočjo v soseski, s prostovoljnim delom ali prispevki
ali pa se zadovoljujejo v organizacijskih oblikah, ki delujejo strokovno in načrtno kot javne
institucije, ki jih organizira in vzdržuje institucionalizirana oblast v lokalni skupnosti, na primer
občina. Prav tu se po mnenju Šmidovnika (prav tam) pokaže razlika in stična točka med lokalno
skupnostjo in občino. Lokalna skupnost deluje in živi ne glede na to, ali je institucionalizirana,
torej od države priznana in potrjena (na primer kot občina) in je sama po sebi naravna skupnost,
menijo poznavalci lokalne samouprave (Šmidovnik, 1995, Brezovšek in Kukovič, 2012).
Zaradi težnje po učinkovitosti se je, tako Brezovšek in Kukovič (2012), izoblikovala občina.
To pomeni, da ta prevzame zadovoljevanje največjega števila navedenih potreb ljudi v lokalni
skupnosti za svoje samoupravne oziroma upravne naloge (Šmidovnik, 1995, str. 17–21).
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Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. V tej opredelitvi so zaobsežene tri sestavine,
ki so značilne za občino, in sicer: da je občina najvažnejša oblika lokalne samouprave; da je
oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kakršne so naselja
(posamezna ali več naselij povezanih s skupnimi interesi); da ima položaj samoupravnosti – z
vsebino, ki jo določa sistemska zakonodaja o lokalni samoupravi (Brezovšek in Kukovič, 2012,
str. 63). Zakon o lokalni samoupravi definira občino kot temeljno lokalno samoupravno
skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter rešuje
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni (prav tam, str. 120). »Lokalne zadeve javnega pomena
občina financira iz lastnih sredstev, iz posojil in iz sredstev države. Načelo sofinanciranja
zahteva, da naj bi vsaj del finančnih virov lokalnih skupnosti izviral iz lastnih davkov in drugih
dajatev, katere višino same določijo v okviru zakona,« pravita Brezovšek in Kukovič (prav
tam). Občina vsako leto sprejme svoj občinski proračun, v katerem opredeli prihodke in izdatke.
Ključne vire prihodkov pridobiva s taksami in pristojbinami, z davkom na nepremičnine, na
promet nepremičnin, z dohodnino, državnimi dotacijami, zadolževanjem, državnimi
nedavčnimi prihodki, s poslovnimi dohodki javnih podjetij, z dohodki od svojega premoženja,
izkupički od prodanega premoženja, globami in kaznimi ter drugimi nedavčnimi dohodki
(Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 121). Med drugim Brezovšek in Kukovičeva navajata
raziskavo Milunovičeve (v 2012, 122)20, da je leta 2010 nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč (kot izvirni davčni vir občin) predstavljalo osem odstotkov od celotnih prihodkov
občin. To pomeni, da je v interesu lokalnih skupnosti oziroma občin, da v njihovem okolju
deluje močno gospodarstvo.
3.1.2 Soodvisnost
Organizacija oziroma podjetje je odprt sistem, kar pomeni, da je vsestransko vpet v odnose
soodvisnosti in medsebojnih vplivov s svojim okoljem (Gostiša, 1997). Sodelovanje, ki nastane
v odnosu do skupnosti, je ključ, saj je gorivo za rast in razvoj. Sodelovanje zagotavlja pozitiven
izid za vse, tako za posameznike kot za skupnost. Zato večina podjetij sodeluje z okoljem, mu
pomaga, ker ima za tovrstna dejanja tako družbene kot ekonomske razloge (Monteiro, 2006,
str. 17). Podjetje bo uspešno zgolj, če bo delovalo v spodbudnem okolju, okolju ki ga bo
podpiralo. To lahko dosežejo le podjetja, ki razumejo in so razumljena v okolju/skupnosti, v
kateri delujejo in na katero vplivajo (Harrison, 2002, str. 135). Podjetje in skupnost sta v
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večnem medsebojnem odnosu, saj s svojim delovanjem vplivata drug na drugega. Da bi pri tem
imeli dolgoročne koristi vsi, tako podjetje kot lokalna skupnost, je treba medsebojne odnose
dobro upravljati (Mulej in Hrast 2009).
Skupnosti, ki so kot nekakšni ekosistemi, ne podpirajo gospodarstvenikov le na funkcionalni
ravni (zagotavljanje dostopa do kapitala, obdavčitev, zakonske omejitve), ampak tudi na
odnosnostni ravni. Podjetniki potrebujejo drug drugega in tudi ostale akterje iz drugih sektorjev
gospodarstva in sociale, kajti vsi so vir različnih idej, pristopov, pogledov. To sodelovanje daje
možnost razvoju, inovacijam in učenju gospodarstvenikov. Tekmovalnost je pomembna,
vendar ni ključna za razvoj podjetja (Fortunato in Alter, 2015, str. 450–451).
Podjetje lahko na skupnost vpliva preko treh stopenj. Prva, osnovna, izpolnjuje odnosne
odgovornosti, kar pomeni, da plačuje davke, spoštuje zakone ter posluje pošteno in korektno z
vsemi deležniki. Na drugi, organizacijski stopnji, oceni svoje učinke delovanja na okolje in
poskuša te učinke zmanjšati, sploh takrat, ko so le ti negativni. Na tretji stopnji pa se podjetje
trudi vzpostaviti zdravo okolje, ker verjame, da bo tako napredek podjetja hitrejši in boljši
(Harrison, 2002, str. 130). Podjetje vse to dela zato, ker je odvisno od lokalne skupnosti. V
primeru, da s strani lokalne skupnosti ne pride do podpore, lahko to ovira celoten razvoj
podjetja. Ravno zaradi omenjenih stopenj pa je tudi lokalna skupnost odvisna od podjetja, saj
je nanj vezana stopnja gospodarskega razvoja. Prav tako organizacija podpira delovanje
skupnosti s podporo projektov in posameznih ustanov.
Zato tudi oblikovalci napredka lokalne skupnosti posvečajo veliko pozornost gospodarstvu in
podjetništvu, saj je to prepoznano kot gonilo razvoja neke skupnosti, zagotavlja namreč
ekonomsko rast, nudi zaposlitvene možnosti. Na drugi strani pa tudi lokalne skupnosti s
subvencijami, lokalno politiko, socialnim kapitalom in podporo v infrastrukturi pomembno
vplivajo na podjetnike (Fortunato in Alter, 2015, str. 444). Ob tem naj bi specifične socialne
vrednote na lokalni ravni močnejše vplivale na podjetniško vedenje kot nacionalno okolje
(Bosma in Schutjens, 2011, v Lang, Fink, Kibler, 2014)21. Kar ponovno kaže na soodvisnost
in ne enosmerno relacijo med okoljem in podjetjem. Ideja o soodvisnosti, torej da je ekonomsko
obnašanje odvisno od lokalne politike in skupnosti, ni nova. Lokalna skupnost je namreč takoj
za družino, ki nam narekuje obnašanje, ki pomembno vpliva na percepcijo pomembnosti
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določenih dejanj, na vrednote. Lahko skupnost s svojimi vrednotami, pogledi vpliva na
podjetje? (Fortunato in Alter, 2015, str. 445).
Ko podjetje postane član neke skupnosti, zajame ekonomska, legalna, etična, diskrecijska
pričakovanja lokalne skupnosti do organizacije v določenem času. Ob tem Carroll loči štiri tipe
družbene odgovornosti (ki po njegovem mnenju izhaja iz članstva v skupnosti): ekonomsko,
pravno, etično in diskrecijsko (v Jamali, 2008, str. 214)22.
Ekonomska odgovornost pomeni, da zagotavlja povračilo investitorjem, delničarjem, da
zagotavlja zaposlitve in pošteno plačilo delavcem, iskanje novih virov, inoviranje, ustvarjanje
novih procesov in tehnologij. Pravna odgovornost zagovarja sledenje zakonom, ki pa vedno ne
definira tudi moralnosti, saj podjetja lahko soustvarjajo zakone. Etična odgovornost je
nadgradnja pravne, pomeni pa, delati tako, kot je prav, pravično in pošteno. To pomeni, da ta
pričakovanja niso nujno vpisana v zakone, vendar pa skupnost pričakuje tovrstno obnašanje.
Težava tega je, da so meje zabrisane. Diskrecijska presoja pa je v smislu odločanja za določene
aktivnosti, ki pomenijo vračilo skupnosti. Korenine tovrstnega tipa odgovornosti so v
prepričanju o povezanosti skupnosti in podjetja na organski ravni. (Jamali, 2008)
3.1.3 Razumevanje okolja: regulativni, kognitivni, normativni elementi
Teoretiki podjetništva poudarjajo pomen razumevanja okolja, v katerem podjetje deluje.
Podjetniki in organizacije delujejo v nekem institucionalnem kontekstu, ki pa se razlikuje od
skupnosti do skupnosti. Elementi, ki vplivajo na kontekst, so regulativni, normativni in
kognitivni, ti lahko spodbujajo podjetništvo ali mu nasprotujejo (Lang, Fink, Kibler, 2014, str.
205). Številni avtorji se namreč strinjajo, da stabilno politično okolje, življenjske birokratske
zahteve, registracijski postopki, poenostavljeni zakoni spodbujajo podjetništvo. A četudi so
raziskave pokazale, da imajo regulativne spremembe bolj neposreden vpliv na podjetnike kot
normativne in kognitivne spremembe, teoretiki čedalje bolj poudarjajo pomen kulturnih vrednot
in socialnih norm. Te namreč določajo ali pa vplivajo na podjetje in njegove priložnosti v
družbi, ustvarjajo mnenjsko klimo, določajo meje, do katerih je delovanje podjetja sprejemljivo
oziroma zaželeno in do katere meje je v skladu s kulturnimi vrednotami določenega okolja (prav
tam, str. 206). To potrjujejo tudi drugi avtorji, ki jih povzemajo Lang, Fink, Kibler (2014), in
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pravijo, da mora podjetje pridobiti legitimnost v nekem okolju in spoznati kulturne norme, ki
vplivajo na obnašanje podjetij in na strategijo.
Tako so lokalne skupnosti (ki združujejo družbena omrežja, kulturne identitete posameznikov
in skupin) po mnenju Marquisa in Battilana (2009, str. 294, v Lang, Fink, Kibler, 2014, str.
208)23 institucionalne arene, ki imajo vpliv na organizacijsko obnašanje skozi regulativne,
kognitivne in normativne procese. Delovanje podjetja izhaja iz okolja, so prepričani
institucionalni teoretiki. Družbene identitete in atributi posameznikov namreč vplivajo na
ekonomske prakse (prav tam). Na prilagodljivosti podjetja temelji tudi njegovo preživetje, kajti
organizacija ne potrebuje le delovne sile, kapitala, znanja, surovin, ampak je prav tako odvisna
od družbe, v kateri deluje (Palthe, 2014, str. 62).
Temeljna teza institucionalnega pristopa je, da organizacija doseže legitimnost skozi
obnašanje/posnemanje/konstrukcijo, ki je v skladu z družbena realnostjo (prav tam, str. 60). To
doseže na podlagi upoštevanja regulativnih, normativnih in kognitivnih elementov, ki veljajo v
določenem okolju (prav tam).
Slika 3.1 prikazuje povezanost med institucionalnimi elementi in spremembami v organizaciji.
Ob tem kaže na pomen nezadovoljstva in njegov vpliv na spremembe. Kot ugotavlja avtorica
članka (Palthe, 2014), lahko nezadovoljstvo ene od koalicij znotraj podjetja ali skupine sproži
spremembe v organizaciji oziroma začne ustvarjati pritiske. Spremembe same pa so odvisne od
zmožnosti organizacije za spremembe. Pomembno je, kako in če je organizacija sposobna
usvojiti, se naučiti in sprejeti inovacije ter spremembe bodisi na področju tehnologije, strukture,
človeških virov … Obseg sprememb zaradi nezadovoljstva z organizacijo pa je odvisen tudi od
stopnje zavračanje teh. Palthe (2014) daje zgovoren primer, če deležniki (npr. delavci) ne
sprejmejo določenih sprememb, se te sesujejo same vase. Seveda pa so spremembe možne brez
upoštevanja zmožnosti spreminjanja in stopnje nasprotovanja spremembam, s takšnim
dejanjem ima podjetje polovično možnost uspeha (prav tam, str. 63).
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Slika 3.1 Konceptualni model vpliva regulativnih, normativnih in kognitivnih elementov na
organizacijske spremembe

Vir: Palthe (2014, str. 60).

Regulativni elementi
Spremembe na podlagi regulativnih elementov izhajajo iz sprememb pravnega sistema in trga.
Na tej točki se organizacija spreminja, ker se mora, ne nujno, ker bi si to želela (Palthe, 2014,
61). Na podlagi teh elementov mora podjetje brezpogojno nekaj narediti.
Normativni elementi
Normativni elementi slonijo na neformalnih obvezah. Ob tem dajejo prednost neposrednemu
okolju organizacije pred splošno kulturnimi normami in gredo v smeri – kako bi podjetje moralo
stati, za kaj bi si moralo prizadevati, kakšno bi moralo biti, torej kaj bi morali narediti.
Spreminja se zaradi občutka dolžnosti in moralne zavezanosti, čeprav dejanj podjetje ne
identificira kot racionalne in ni prepričano v njihov uspeh. Na tej točki naj bi podjetje nekaj
naredilo.
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Kognitivni elementi
Kognitivni teoretiki pa se osredotočajo na spremembo konceptualnih prepričanj in interpretacij,
zaradi katerih gre organizacija skozi spremembe. Kognitivni elementi so vrednote, prepričanja
in stališča, ki izhajajo iz družbene identitete ter postavljajo vprašanje, kaj si želimo postati.
Ključno pri spremembah zaradi kognitivnih elementov pa je, da spremembe ponotranjijo člani
organizacije (deležniki) in da je podprta v kulturnem kontekstu – tovrstne spremembe namreč
prihajajo iz njih samih (prav tam). V povezavi s kognitivnimi elementi si podjetje želi nekaj
narediti.
Skupek vseh treh elementov pa sestavlja legitimnost podjetja (Scott, 1995, v Palthe, 2014, str.
61)24.
A kot ugotavljajo številni avtorji (Lang, Fink, Kibler, 2014, str. 209), se podjetja različno
odzivajo na izzive v institucionalnem okolju. Oliver (1991, v prav tam)25 loči med dvema
tipoma v primeru, ko se podjetje odloči prilagoditi se razmeram: konformizem (privolitev),
torej podjetje sprejme, posvoji in reagira na institucionalno okolje, ter sprejetje kompromisa,
kar pomeni, da podjetje išče druge poti, s katerimi nadomesti manko institucionalnih struktur.
Ob tem pa avtor loči tudi tri odklonilne reakcije: izogibanje, kljubovanje in manipuliranje.
Izogibanje pomeni, da se podjetje skuša izogniti določenim institucionalnim pravilom z
vstopom na novi trg ali v drug posel (diverzifikacija). Kljubovanje in manipuliranje pomenita
bolj aktivne prakse (v kontekstu lokalnega okolja) – ignoriranje institucionalnih pravil oziroma
njihovo aktivno spreminjanje (Lang, Fink, Kibler, 2014, str. 209–210).
Avtorji Lang, Fink in Kibler (2014) so opravili študijo krajevno odvisnega podjetništva. Preučili
so pričakovanja lokalne skupnosti ter omejitev, ki jih doživljajo podjetniki v določenem okolju.
S tem so tudi želeli preučiti obnašanje posameznih podjetij glede na situacijo. V obzir so vzeli
šest primerov podjetij oziroma skupnosti iz štirih držav centralne Evrope – tudi Slovenije.
V prvem koraku so avtorji pogledali, kateri so tisti regulativni elementi v skupnosti, ki vplivajo
na obnašanje oziroma delovanje podjetnikov oziroma jih omejujejo. Kako so to izvedeli? Tako

24

Scott, W. R. (1995). Institutions and Organizations. Thousand Oaks: CA.

Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145–
179.
25

29

da so podjetnike vprašali, kaj omejuje delovanje podjetja. Zaradi teh omejitev se podjetje mora
spremeniti.
Preverili so tudi, katere so normativne in kognitivne institucije, ki vplivajo na obnašanje
podjetja. V okviru pridobivanja podatkov glede normativnih elementov so vprašali skupnost,
kakšno obnašanje kot skupnost pričakuje od podjetnika. Odgovori so bili različni, od tega da
od podjetnikov pričakujejo monopolistično, pohlepno obnašanje, do druge skrajnosti – da se bo
podjetje zavedalo osebne odgovornosti, da bo spoštovalo tradicijo, da bo zavezano kraju, da
bo sodelovalo …
Tretja točka so bili še kognitivni elementi. Podjetje se je moralo v analizi vprašati, kdo so kot
podjetniki in kakšne njihove poteze se jim zdijo smiselne. S tem so tudi pridobili odgovor na
vprašanje, na kakšen način se podjetje sooča s temi institucionalnimi elementi, ali gre za
kljubovalno, kompromisno ali privolitveno obnašanje.
Kakšna so pričakovanja lokalne skupnosti do podjetja Talum, je preverjeno v empiričnem delu.
Fortunato in Alter (2015, str. 448–449) poudarjata, da ni vse le v ekonomski rasti ter da se
morajo podjetniki enako zavzeto osredotočiti na odnose in razvoj lokalne skupnosti kot na
tehnologijo, inovacije, marketinške strategije, prihodek in zaposlitve. Na drugi strani pa
Antonacopoulou in Meric (2005, str. 132–133) menita, da so podjetniki kljub vsemu omejeni
z ekonomskimi cilji oziroma pričakovanji. Podjetja namreč želijo povečati svoje prihodke na
trgu v primerjavi s konkurenco, pri tem pa jih lahko ovirajo ravno ti socialni stiki, vpliv
deležnikov. Tako ima tudi podjetje določena pričakovanja do deležnikov in ne le obratno, torej
gre za neko soodvisnost, kot je že omenjeno. Na podlagi ugotovljenega pa avtorja določita
skupino tipičnih deležnikov in zahtev oziroma pričakovanj, ki jih ima podjetje do njih.
Tabela 3.1: Tipična pričakovanja do deležnikov
Tipični deležniki

Pričakovanja oz. zahteve podjetja

Investitorji

Kapital za rast, dolgoročna podpora

Kupci

Dobičkonosnost, zadržanje, zvestoba, zagovorništvo, povratne
informacije

Posredniki

Načrtovanje prihodnosti, prepoznavnost v prihodnosti

Zaposleni

Fleksibilnost, predlogi, večopravilnost,

Dobavitelji

Večje izkoriščanje zunanjih virov, popolne rešitve, manj
prodajalcev
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Regulatorji

Konsistentnost, neformalno svetovanje, zgodnja vpletenost

Skupnost

Podpora, donacije, vključevanje, bazen izobraženih delavcev

Interesne skupine

Tesno sodelovanje, skupne raziskave, soznamčenje

Zavezniška partnerstva

Skupna prodaja, skupni razvoj, delitev stroškov

Vir: Antonacopoulou in Meric (2005, str. 133).
3.2 Tovarniška mesta
Spoznali smo torej, da podjetje ne deluje v vakuumu in da je še vedno pomemben gradnik
razvoja v posamezni lokalni skupnosti. A odnos podjetja do lokalne skupnosti se je skozi čas
močno spremenil oziroma spremenil se je odnos do deležnikov. Dober primer, kako se je odnos
podjetja (iz izključevalnega do vključevalnega) do deležnikov – lokalne skupnosti spreminjal,
so tovarniška mesta, kjer je neposredno vidna tudi soodvisnost med okoljem in podjetjem.
Podrobneje so predstavljeni tudi zaradi lažjega razumevanja primera, ki je obravnavan –
podjetja Talum in kraja Kidričevo, ki je eno izmed slovenskih tovarniških mest.
3.2.1 Pojav tovarniških mest
Industrijski grozdi, tehnološki parki, industrijske cone, podjetniški inkubatorji in navsezadnje
tudi tovarniška mesta – vse te oblike temeljijo na skupni ideji, to je na učinku aglomeracije.
Temeljno prepričanje tega pristopa je, da fizična in družbena bližina podjetij skupaj z
institucionalnim vplivom ustvarja učinke prelivanja, ki so vir novih inovacij in ustvarjanja
vrednosti (Straus in Zamfira, 2016, str. 5).
A če je danes v ospredju misel na ustvarjanju inovacij, novih vrednosti, je bil povod za
ustanovitev prvih tovarniških mest odgovor na slabo socialno stanje zaposlenih, nizko
produktivnost in socialne konflikte (Dinius in Vergara, 2011, str. 1). Prva tovarniška mesta so
se pojavila konec 18. stoletja kot reakcija na industrializacijo in slabe pogoje v obstoječih
mestih (slaba zdravstvena oskrba, slabi pogoji dela, onesnaženje …), in sicer v Angliji.
Zgrajena so bila na periferiji, odmaknjena od velikih mest, osrednjo vlogo pa je imela tovarna
(Straus in Zamfira, 2016, str. 24). Podjetje je imelo osrednjo politično vlogo, saj je bilo v večini
mesto vodeno in financirano s strani enega podjetja. Vpliv podjetij se je odražal v arhitekturi,
šolstvu, ki je spodbujalo znanja, potrebna za tovarno, v zdravstvu. Mesto je bilo načrtovano
tako, da je omogočalo delovni proces, da sta bili učinkovitost in produktivnost kar se da veliki,
ob tem pa je bilo mesto nekakšna zunanja podoba podjetja – referenca za poslovne partnerje

31

(prav tam, str. 25–26). Mesto je bilo simbol moči in moderniziranosti industrije (Dinius in
Vergara, 2011, str. 5).
Mesta so začela v 19. stoletju doživljati krizo zaradi prevelikega nadzora, rojstva sindikatov,
prav tako so se začele oblikovati države blaginje s svojimi socialnimi programi, tako da se je
pomen podjetij zmanjšal (Straus in Zamfira, 2016, str. 27). Mesta niso bila več v oblasti
podjetja, temveč je mesto oziroma okolje postalo deležnik podjetja oziroma je postalo podjetje
del neke skupnosti. Tovarniška mesta 21. stoletja pa v ospredje postavljajo inovacije. Soočajo
se z močno socialno politiko, vodena so s strani številnih deležnikov, podjetja poudarjajo
diverziteto, saj slednja vodi v inovativnost, ki jo, kot omenjeno, gospodarske družbe tudi
zasledujejo (Straus in Zamfira, 2016, str. 209–211).
Politična moč je tudi danes vidna, saj je še vedno podjetje najmočnejši igralec v privatnem
sektorju, se pa razlikuje način vplivanja in delovanja na političnem področju (prav tam, str.
218). Prej je ta moč izhajala iz lastništva, sedaj pa se vpliv kaže preko različnih programov,
iniciativ, organizacij … Tudi deležniška politika se je spremenila, prej je vse diktiralo podjetje,
delavci se niso smeli vključevati v odločitve, sedaj se podjetje povezuje z deležniki in to
vključevanje se kaže v obliki iniciativ, različnih platform, prostovoljnih oblikah povezovanja.
3.2.2 Tovarniška mesta skozi PEST analizo
Zamfira in Straus sta s PEST analizo preučila razvoj mest skozi štiri dejavnike: politično in
pravno okolje, ekonomsko okolje, sociološko in kulturno okolje in tehnološko okolje. PEST
analiza namreč nudi vpogled v makro okolje podjetja, torej omogoča prepoznavo vplivov
(priložnosti in morebitne grožnje) okolja, v katerem to deluje. Ob tem ta analiza, ki sta jo
opravila avtorja, prikazuje, kako se je spreminjala vloga podjetja in tudi odnos do deležnikov –
lokalne skupnosti skozi čas na vseh štirih področjih.
Ugotovila sta:
Politično okolje
Tako v zgodovinskih tovarniških mestih kot tudi danes je podjetje osrednji privatni subjekt v
mestu, ki vpliva na oblikovanje politik, vpliv pa je lahko formalen ali neformalen. Vendar pa
to ne gre za ad hoc posredovanja, temveč pomeni dolgoročno sodelovanje, ki ima pozitivne
posledice tako na lokalno skupnost kot tudi za podjetje. Razlike med nekoč in danes pa se kažejo
predvsem v načinu, kako podjetje doseže svoj vpliv. Nekdaj je ta vpliv izhajal iz lastništva
ozemlja in polnim nadzorom nad vladajočimi, danes pa se ta vpliv dosega skozi sodelovanje v
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različnih programih lokalnih skupnostih, podjetje se obnaša kot partner. Prav tako v teh
povezavah podjetje dandanes ne postavlja na prvo mesto zasledovanje lastnih koristi, temveč
koristi okolja (Zamfira in Straus, 2016 str. 218–219).
Ekonomsko okolje
Danes se podjetja zavedajo pomena izdelkov s čustvenega, intelektualnega in celo duhovnega
vidika kupca. V ospredje se postavlja kreativnost, sočasno z mnenjem kupcev. Tudi z vidika
prostora se tovarniška mesta nekoč in danes močno razlikujejo. Nekdaj so bila podjetja zgrajena
z vidika učinkovitosti. Zgradbe so bile zgrajene racionalno v skladu s politiko podjetja, vse v
smeri promocije podjetja. Danes arhitektura ni tako strogo določena in dopušča emotivne
posege, kar se kaže v tematskih parkih, muzejih, danes so podjetja odprta javnosti. Pomembno
vlogo ima seveda prostor – skupnost. Nekdaj je bila podoba mesta nekakšna slika podjetja –
če je mesto živelo, je dobro živelo tudi podjetje. Danes je prostor, kjer podjetje deluje, razumljen
kot stikališče za srečanje deležnikov, prostor, ki naj bi navdihoval inoviranje in razvoj. Še vedno
pa ima mesto pomembno vlogo za zagotavljanje zaupanja v vrednote podjetja, vendar so bile
te vrednote nekdaj dane, danes pa so soustvarjene (prav tam 216–217).
Socialno okolje
Zgodovinska tovarniška mesta so bila odgovor na pomanjkanje socialne oskrbe v siceršnjih
industrijskih mestih. Tako so bila tovarniška mesta neke vrste pionirji na področju oskrbe
zaposlenih v zagotavljanju podpore na področju zdravstva, prostočasnih dejavnostih,
izobraževanja. Vloga podjetij pa se je zmanjšala tudi zaradi socialne politike držav. Tako danes
podjetja vlagajo predvsem v razvoj okolja, podporne aktivnosti, deležniki pa postajajo del
podjetij (prav tam, str. 214–215). Ob tem se poudarja družbeno odgovorno ravnanje podjetij,
saj javnost v zameno za »svobodno« delovanje podjetja pričakuje določene aktivnosti v
dobrobit okolja, družbe (prav tam, str. 47). Družbena odgovornost podjetij pa pomeni, da mora
organizacija spoštovati javni interes ter izpolnjevati gospodarska, pravna, etična pričakovanja,
ki jih ima družba v določenem času od organizacij (Caroll, 1979, v prav tam, str. 48)26 oziroma
vključevati deležnike v procese odločanja.

Carroll, A. B. (1979). Business & society: Ethics & stakeholder management. Boston: South-Western Cengage
Learning.
26
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Tehnološko okolje
Za tovarniška mesta še vedno velja, da temeljijo na eni osrednji tovarni, vendar se je podjetniško
razmišljanje že tekom prejšnjega stoletja korenito spremenilo. Gospodarske družbe so naredile
korak od podjetniškega delovanja, ki je temeljilo na ekonomiji obsega do podjetij. Danes pa
postavljajo v ospredje znanje, inovativnost, prilagodljivost končnemu kupcu … Podjetja ne
črpajo vseh virov iz neposrednega okolja, temveč se zanašajo na zunanje vire in poudarjajo
pomen sodelovanja z deležniki. V 21. stoletju podjetja temeljijo na partnerjih (malih in srednjih
podjetjih), ki so specializirani za določene procese, na zaposlenih, ki so večopravilni, na
izdelkih z dodano vrednostjo, inovacijah sposobnosti prilagajanja novim potrebam in
razmeram, ne pa na ekonomiji obsega (prav tam, str. 36–38). Ne temeljijo več na
samozadostnosti, temveč je njihov uspeh vezan na sodelavce in partnerje ter njihovo sposobnost
inovativnega ali drugačnega razmišljanja. Številni avtorji, ki jih navajata Zamfira in Straus
(2016, str. 39) namreč ugotavljajo, da je ravno to povezovanje in sodelovanje izredno koristno,
kar dokazuje ustanavljanje grozdov, tehnoloških parkov … To pomeni, da se lahko osrednja
gospodarska družba posveti izboljševanju, nadgrajevanju temeljne dejavnosti podjetja.
Menedžment ni več osredotočen le na notranjo kontrolo delovanja podjetja, temveč na
vzdrževanje mrež. Prav tako v ospredju ni več toliko proizvodnja sama, ampak bolj inoviranje
(prav tam, str. 213–215). Ob tem pa se ne sme zanemariti kakovosti okolja, v katerem podjetje
deluje, saj le to (Zamfira in Straus, 2016, str. 39) privablja ljudi z idejami, ki so ključni za razvoj
kompetenčnih prednosti. Obenem pa izkoriščajo okolje za razširitev podjetniška portfolia, tudi
z vključitvijo družbeno odgovornega ravnanja, z oblikovanjem novih izdelkov, storitev, praks.
3.2.3 Težave tovarniških mest
Tovarniška mesta so se z leti in družbenimi spremembami začela soočati s staranjem populacije,
z upadom rojstev, usmeritve od industrije k storitvenim dejavnostim, z novo tehnologijo, novo
organizacijo dela. Zunanje spremembe pa so bile konkurenca, internacionalizacija podjetij.
Nevidna roka trga ponekod ni uspela ustvariti podjetjem prijazne družbe, predvsem z vidika
zagotavljanja primerne delovne sile, ki jo je privlačilo urbano okolje. Tako morajo danes
podjetja, ki temeljijo na inoviranju in razvoju, povečati vlogo v skupnosti, animirati ljudi, jih
izobraževati. Ob tem se podjetja, da bi se izognila motnjam, negativnim posledicam, vključujejo
kot donatorji, sooblikovalci družbeno odgovornih programov, da si pridobijo pozitivno
publiciteto in ustvarijo močno vez med skupnostjo in podjetjem. Ponekod podjetje prevzame
naloge lokalne skupnosti, da ustvari močnejšo vez z zaposlenimi ali družinami, tako da
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omogoča športne aktivnosti, izobraževanja, druge pravice oziroma ugodnosti (Zamfira in
Straus, 2016, str. 225–232).
Sodobno tovarniško mesto kot simbolično vozlišče
Tovarniška mesta so bila tehnološka inovacija za povečanje produktivnosti. Danes je
pomembna znamka izdelka, ki jo ustvarjajo podjetje in kupci, ter seveda znamka podjetja. Ob
tem tovarniška mesta niso več le prostor, kjer podjetje deluje, temveč so postala presek/vozlišče
za gradnjo znamke podjetja, ob tem so tovrstna mesta nekakšna kombinacija dediščine podjetja
iz preteklosti, a tudi vizija podjetja za prihodnost. Mnoga podjetja tako izkoristijo mesto za
promocijo svoje korporacijske podobe (različni kampusi), organizacijske kulture/vrednote
(izhajajo iz kulture kraja – United Colors – diverziteta Benetk) in vizije (Wolfsburg in
Volkswagen – povezava skozi kakovost in okoljske ozaveščenosti ali Lego in Bilund, ki je
postalo otrokom prijazno mesto, ki spodbuja igro, kreativno učenje) (Zamfira in Straus, 2016,
str. 232–236).
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4

Študija primera: analiza vpetosti in soodvisnosti Skupine Talum in kraja Kidričevo

4.1 Talum
Skupina Talum s sedežem in tovarno v Kidričevem, sodi, kot so zapisali na svoji spletni strani
(Talum, b. d.), v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija in
aluminijevih zlitin na svetu. Z več kot 65-letno zgodovino delovanja se uvrščajo med 15
največjih izvoznikov v Sloveniji, proizvedejo več kot 84.000 ton primarnega aluminija letno
oziroma izdelajo okrog 135.000 ton izdelkov. V vseh letih so zaposlili več kot 10.000 ljudi,
sicer pa v Skupini Talum, d. .d., povezujejo danes 1500 zaposlenih. Večinski lastnik s 86,25-%
deležem je po podatkih iz revidiranega poslovnega poročila za leto 2018 družba Eles, d. o. o.,
ostali delničarji so Kapitalska družba, d. d. (3,98 %), Talum B, d. d. (4,56 %), DUTB, d. d.
(5,21 %). Z družbo Talum so povezane odvisne družbe, kjer ima Talum 100 % poslovne deleže,
to so Vital, d. o. o; Vargas-Al, d. o. o.; Ekotal, d. o. o.; Ekotal-Pro, d. o. o.; Talum Izparilniki,
d. o. o.; Talum servis in inženiring, d. o. o. (leta 2019 je bila organizacijsko priključena Talumu,
d. d.; op. a.); Talum Inštitut, d. o. o.; Kreativni aluminij, d. o. o.; Talum, d. o. o., Šabac. V
družbi Relax-Al Zagreb ima kidričevski Talum 97,65-% delež. Večje naložbe ima družba
Talum še v Silkemu, d. o. o., in v RC Smit, d. o. o. Glavni proizvodni programi družbe Talum
so livarske zlitine, gnetne zlitine, rondelice, ulitki in izparilniki. V letu 2018 je kidričevsko
podjetje beležilo 387,7 milijona evrov prihodkov in leto končalo z 358.457 evri čistega dobička.
(Talum, d. d., 2019a).
Vrednote družbe Talum so spoštovanje in zaupanje, odprtost in sodelovanje. Slednje so
obrazložili, da so odprti za spremembe v širšem in ožjem okolju, pa naj gre za inovacije,
pristope do kupcev, lastnikov, okolja, prav tako to vrednoto izpolnjujejo s sprejemanjem
drugačnih mnenj ter tudi kritik. To dosegajo s poštenim odnosom in sodelovanjem vseh
sodelujočih, z vključenostjo zaposlenih v sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti
zanje. Druge vrednote družbe Talum so še ustvarjalnost in podjetnost, skrbnost in odgovornost,
tako do kupcev, lastnikov, širšega in ožjega okolja in drug do drugega, znanje in odličnost,
vztrajnost in zavzetost (Talum, b. d.).
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4.2 Lokalna skupnost Kidričevo
Leta 1994 je bila ustanovljena Občina Kidričevo. Nastala je iz dotedanjih treh krajevnih
skupnosti: Cirkovce, Kidričevo in Lovrenc na Dravskem polju. Državni zbor Republike
Slovenije je odločil, da bo sedež nove občine v Kidričevem. Občino Kidričevo sestavlja 18
krajev: Kidričevo, Kungota pri Ptuju, Njiverce, Apače, Strnišče, Lovrenc na Dravskem polju,
Pleterje, Župečja vas, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane,
Pongrce, Šikole, Stražgonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem in Starošince. Občina meri 72 km2
(Frank, 2010, str. 11). Na območju občine, po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2016,
deluje 458 podjetij – od majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, do večjih
gospodarskih družb, med katere v Kidričevem uvrščajo Talum in Boxmark Leather. Župan
Občin Kidričevo je že od leta 2010 Anton Leskovar. Občina ima nekaj manj kot 6.500
prebivalcev, kar je za 170 manj kot leta 2009, vendar se trend števila prebivalcev v Občini
Kidričevo in tudi v samem kraju Kidričevo ponovno nagiba v pozitivno smer. Še vedno pa
velja, tako kot v večini slovenskih občin, da je med prebivalci te občine število najstarejših
(starih 65 let ali več) večje od števila najmlajših (starih 0–14 let). Vrednost indeksa staranja za
to občino je višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo, ob tem pa še velja, da se
povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji (SURS,
2016).
Leta 2012 je bila sprejeta tudi Vizija občine Kidričevo, ki so jo pripravili Mažgon, Bobek in
Maček. V dokumentu je zapisana vizija občine, ki pravi: »Občina Kidričevo bo zagotavljala
odlične pogoje za razvoj gospodarstva, zlasti v smislu privlačnosti za podjetja in kapital v
tehnoloških in inovativnih dejavnostih. Hkrati bo zagotavljala dobro kakovost življenja za
domačine in s tem pritegovala razvojne dejavnike. Navzven in navznoter bo dobro povezana,
zlasti z bližnjimi občinami« (Mažgon in drugi, 2012, str. 4). V okviru projekta je bila izvedena
raziskava med 261 prebivalci občine Kidričevo, ki so prepoznali naslednje konkurenčne
prednosti občine Kidričevo v primerjavi s sosednjimi občinami v regiji: tradicija – 38 %,
angažiranost posameznikov – 34 % in naravne danosti – 31 %. Ob tem pa so v okviru SWOT
analize, ki je preverjala prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti občine Kidričevo, pod
slabosti navedli: pomanjkanje delovnih mest za visoko kvalificiran kader, brezposelnost, slabi
razvojni programi (npr. turizem), odnos do okolja. Kot največjo nevarnost pa so med drugim
izpostavili vplive na okolje (prav tam, str. 15–16). Skrb za okolje se odraža tudi v vrednotah, ki
so jih opredelili občani v okviru raziskave. Ti so izpostavili, da so tri najpomembnejše vrednote
občine Kidričevo inovativnost in podjetnost, tehnološki razvoj in okoljska osveščenost. In kje
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občani vidijo priložnosti za občino Kidričevo? V kmetijstvu, obrti in podjetništvu, turizmu in
industriji.

4.3 Tovarniško mesto Kidričevo
Zgodovina naselja Kidričevo, ki je prvo industrijsko mesto v Sloveniji, se je začela šele v
zadnjih desetletjih 19. stoletja. Šele po drugi svetovni vojni pa je naselje Kidričevo zraslo v
sodobno in urbano naselje nedaleč stran od tovarne in prevzelo vodilno vlogo v širšem prostoru
ter se razvilo v samostojno krajevno in občinsko središče (Hernja Masten, 2010, str. 123). »Gre
za prvi primer načrtno zgrajenega industrijskega naselja iz časa socializma. Poudarja miselnost
takratne vladajoče politike o pomembnosti skupnosti,« meni Kosljeva (2000, v Ferlinc, 2010,
str. 282)27. Ferlinčeva pa dodaja, da je temu primerno narejena urbanistična zasnova, stanovanja
za delavce tovarne, ki pa so se začela graditi, ko je bila gradnja tovarne pri koncu. »Tovarno so
začeli graditi Nemci že med drugo svetovno vojno, najverjetneje maja 1942, ko je podjetje
Vereinigte Aluminiumwerke (Združene tovarne aluminija) iz Berlina postavilo na čelo vodenja
izgradnje prokurista Otta Freyberga,« je zgodovinska dejstva predstavila Ferlinčeva. Dodala
je, da je bil načrt zgraditi najprej tovarno glinice, naslednje leto pa še tovarno aluminija, vse
skupaj naj bi končali leta 1944. Načrti so se deloma izjalovili, tako so morali zaradi
pomanjkanja delovne sile projekt izgradnje tovarne aluminija opustiti, saj so zamujali že s
tovarno glinice. Odločitev, da tovarna v Kidričevem bo, in sicer tovarna glinice ter aluminija,
je nato sprejela Zvezna vlada Jugoslavije leta 1947 (h končni odločitvi sta veliko pripomogla
politika Boris Kidrič in Franc Leskošek – Luka). Sedem let kasneje so v Kidričevem pridelali
prvo glinico in pritekel je prvi aluminij, s tem je tovarna postala tudi prva tovarna aluminija v
Jugoslaviji (Ferlinc, 2010, str. 279–280). »V naslednjih letih je z nekaj izjemami beležila
uspehe, širila se je, proizvodnja je rasla. Leta 1991 je bila zaradi varovanja okolja in previsokih
stroškov ukinjena proizvodnja glinice,« je izpostavila Ferlinčeva (2010, str. 279–280).
Skupaj z gradnjo tovarne se je razvijalo tudi naselje Strnišče, ki se je leto pred odprtjem tovarne
preimenovalo v Kidričevo, ime je po narodnem heroju Borisu Kidriču prevzela tudi tovarna.
Največ zgradb novega naselja je zraslo v letih od 1947 do 1954 na ozemlju vojaških bolnišnic
iz prve svetovne vojne, in sicer 14 blokov in dvajset četverčkov (Zupanič, 2010, str. 230).
Narejeni so bili štirje urbanistični načrti, dva sta delo Edvarda Ravnikarja in dva Danila Fürsta.
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Vsi so vsebovali načrtovanje stanovanj in stavb, namenjenih javnim funkcijam (2010, str. 281–
283). »Tovarniški kompleks, dokončan leta 1954, sodi med urbanistično in arhitekturno najbolj
kakovostne industrijske objekte v Sloveniji, še zlasti se odlikuje upravna stavba. Gradnja je po
drugi vojni potekala po načrtih in ob nadzoru arhitekta Danila Fürsta (1912–2005),« je o
arhitekturni zasnovi povedala Ciglenečki (2010, str. 265) in dodala, da je zadnjo obnovo
načrtoval in leta 2002 dokončal arhitekt Janko J. Zadravec.
Leta 1954 je tako nastalo 400 stanovanj. Šola je bila zgrajena nekoliko kasneje, prav tako vrtec.
V Kidričevem je deloval kino, vzpostavljena je bila zdravstvena oskrba ter druge storitvene
dejavnosti pod okriljem tovarne. Podjetje je ustanovilo celo lastno restavracijo, ki naj bi
zagotavljala prehrano za samske moške iz samskega doma in za družine, ki niso same kuhale.
Že sama arhitektura stavb je namreč predvidevala, da ženske, ki so bile zaposlene v Tovarni
glinice in aluminija, ne bi kuhale doma. Slednja ideja ni zaživela, je pa restavracija postala
družabni prostor za gledanje televizije, igranje kart in šaha. Ob tem pa velja izpostaviti še
postavitev bazena s toplo vodo, saj gre za prvo kopališče v Podravju. Pomemben je tudi podatek
glede števila prebivalcev – v Krajevni skupnosti Kidričevo, ki je združevala le štiri naselja, je
leta 1961 živelo 3.267 prebivalcev, do leta 1971 se je njihovo število povečalo na 3.337
(Zupanič, 2010, str. 230–235).
Če lahko na eni strani govorimo o pozitivnih posledicah razvoja in delovanja tovarne, pa ne gre
spregledati negativnih. Krajevna skupnost Kidričevo je namreč sodila v skupino ekološko
najbolj prizadetih območij v Sloveniji, izvor škodljivih snovi v prostoru pa so bili Tovarna
glinice in aluminija, kmetijski kombinat, Zaščita, Pleskar, je ugotovila Zupaničeva (2010, str.
243). Prizadeti so bili zrak, voda in zemlja, kar so zaznali sami krajani Kidričevega. Škodljiv
vpliv na okolje se je namreč kazal na drevju, ki se je sušilo. Krajani so menili, da bi morala
Tovarna glinice in aluminija spremeniti odnos do onesnaževanja zraka in s tem tudi do naravnih
kultur in človekovega zdravja. »Z modernizacijo tovarne in izgradnjo toplovodnega omrežja so
bili storjeni prvi koraki k zmanjševanju emisij, ostajala pa je težava širjenja deponij pepela,
rdečega blata in drugih odpadnih snovi,« je še zapisala Zupaničeva (prav tam).
4.3.1 PEST analiza tovarniškega mesta Kidričevo
Politično okolje
Tovarniško mesto Kidričevo se je začelo razvijati z ustanovitvijo Tovarne glinice in aluminija
leta 1954 (danes Talum). A če je v primeru avtorjev Zafire in Staussa vpliv podjetja izviral iz
zasebnega lastništva podjetja, je ta moč nad lokalno skupnostjo v primeru Kidričevega izvirala
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iz državnega lastništva podjetja, saj je bilo ustanovljeno na podlagi politične odločitve takratne
Zvezne vlade v Jugoslaviji. Ta vpliv se je z osamosvojitvijo in sprejetjem Ustave Republike
Slovenije (1991 in dop. 2016)28, ki je v 138. členu (prav tam) opredelila, da prebivalci Slovenije
lokalno samoupravo uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V 139. in 140. členu
(prav tam) pa je zapisano, da je občina samoupravna skupnost in da v pristojnost občine spadajo
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.
Dopuščeno je, da država z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti. S podeljenimi pristojnostmi občinam se je tudi v tovarniškem mestu Kidričevo
vzpostavilo vzajemno sodelovanjem med gospodarstvom in lokalno skupnostjo oziroma družbo
Talum in Občino Kidričevo.
To sodelovanje se kaže v projektih za dobrobit lokalne skupnosti in podjetja. Primer tvornega
sodelovanja je zagotovo sprejemanje prostorskega načrta oziroma umeščanja obvoznice za
namene Industrijske cone Talum v prostor. V pristojnosti občin je namreč pripravljanje
projektov in investicijskih programov ter nadzor nad investicijami, vodenje evidence posegov
v prostor in analiza stanja posegov v prostor, pripravljanje prostorskih izhodišč za sprejemanje
prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (Frank,
2010, str. 30). Partnerski način sodelovanja med Skupino Talum in Občino Kidričevo pa je
skladen tudi z ugotovitvami Zamfire in Strausa (2016, str. 218–219), da se dandanes podjetja
obnašajo kot partnerji in tudi na tak način posredno vplivajo na odločitve v skupnosti.
Ekonomsko okolje
Tovarniško mesto je, kot ugotavljata Zamfira in Straus (2016, str. 216–217), nekakšno ogledalo
podjetja. Če je nekdaj tovarniško mesto Kidričevo bilo podrejeno takratni Tovarni glinice in
aluminija, ki je temeljila na primarni predelavi aluminija z vidika zagotavljanja storitev in
pogojev bivanja za zaposlene, je dandanes partner pri ustvarjanju podobe Taluma, ki se s
prestrukturiranjem osredotoča na sekundarno predelavo aluminija ter skuša temeljiti na znanju
in odličnosti, lahkotnosti materialov, odgovornosti (Talum, spletna stran Vrednote). Za
doseganje teh vrednot je pomembno sodelovanje tovarniškega mesta oziroma sedaj občine
Kidričevo. »Mesto ima pomembno vlogo za zagotavljanje zaupanja v vrednote podjetja,« sta
ugotovila Zamfira in Straus (2016, str. 216–217). Če na eni strani Talum poudarja slogan
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"Lahkotna prihodnost", temu sledi tudi skupnost, in sicer s številnimi projekti: Urbani vrtički v
Kidričevem, Zapelji se z Zero C, Ekoregija …, kar pomeni, da je želja občine, da bo Kidričevo
(nekdaj mesto, obremenjeno s težko industrijo) sedaj kljub močnemu gospodarstvu razumljeno
kot območje, povezano z naravo, naprednim razmišljanjem na področju varovanja narave. To
podobo skuša ustvariti oziroma jo udejanjiti tudi s sodelovanjem industrije – z družbo Talum,
kot najvidnejšim predstavnikom v industrijski coni Talum.
Socialno okolje
Zgodovinska tovarniška mesta so bila odgovor na pomanjkanje socialne oskrbe v siceršnjih
industrijskih mestih. Tako so bila tovarniška mesta neke vrste pionirji na področju oskrbe
zaposlenih v zagotavljanju podpore na področju zdravstva, prostočasnih dejavnostih,
izobraževanja. To je vidno tudi v primeru Kidričevega, saj je podjetje ob ustanovitvi prevzelo
skrb za zaposlene in zagotavljalo zdravstveno oskrbo, restavracijo, šolsko in predšolsko vzgojo,
podpiralo je prostočasne dejavnosti. Podjetje je skrbelo tudi za splošni življenjski standard
zaposlenih z gradnjo stanovanj, ugodnimi posojili, gradnjo infrastrukturnih objektov v novem
naselju, ki je rastlo ob tovarni. A vloga podjetij v tovarniških mestih se je zmanjšala, tudi zaradi
socialne politike držav, ugotavljata Zamfira in Straus (2016). Tako danes podjetja vlagajo
predvsem v razvoj okolja, podporne aktivnosti, deležniki pa postajajo del podjetij (prav tam,
str. 214–215). Spremenila se je tudi vloga družbe Talum, ki ni več neposredno vključena v
izobraževalni sistem, sistem zdravstvene oskrbe ali reševanje stanovanjske problematike.
Usmerja se k skrbi za okolje, zaposlene in druge deležnike, z lokalno skupnostjo pa sodeluje v
okviru projektov, kot je Fundacija v objemu skupnosti, in nudi podporo lokalnim društvom z
različnih področij. »Zavedamo se namreč, da je naša odgovornost, da sodelujemo z okoljem,«
je dejala Danica Hrnčič, vodja službe za odnose z javnostmi v Talumu, ki je to funkcijo
opravljala do aprila 2019 (osebni intervju, 2018, 27. junij)29.
Tehnološko okolje
Če je tovarniško mesto Kidričevo nekdaj temeljilo le na Tovarni glinice in aluminija oziroma,
ki je zaposlovala večino delavcev iz neposredne bližine, se je to z leti korenito spremenilo.
Tovarni glinice in aluminija, kasneje preimenovani v Skupino Talum so se z leti pridružile še
druge večje gospodarske družbe – Silkem, d. o. o., Saubermacher, d. o. o., Boxmark Leather,
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d. o. o. Spremembo je doživela tudi osrednja dejavnost Skupine Talum. Vse do leta 2007 je bila
Skupina Talum, specializirana za proizvodnjo primarnega aluminija in aluminijastih izdelkov,
sedaj pa se v skladu s prestrukturiranjem proizvodnje v kidričevskem podjetju povečuje delež
proizvodnje sekundarnega aluminija, ki ima manjše vplive na okolje. Večji poudarek dajejo na
znanje, inovativnost, prilagodljivost končnemu kupcu, sodelujejo z manjšimi in srednjimi
podjetji iz okolice, ki so specializirana za določene procese, temeljijo na zaposlenih, ki so
večopravilni, na izdelkih z dodano vrednostjo, inovacijah, sposobnosti prilagajanja novim
potrebam in razmeram, tako kot sta zapisala Straus in Zamfira (2016, str. 36–38). Tudi v
Talumu se zavedajo, da je prav povezovanje in sodelovanje izredno koristno. Tako je
kidričevski predelovalec aluminija leta 2014 s podjetjem Boxmark Leather razvil ladijsko
pohištvo, sledilo je sodelovanje na področju oblikovanja in izdelave luksuznega alupohištva,
zaradi stagnacije trgov so poiskali nove možnosti na področju prodaje tehnološkega znanja in
storitev. Straus in Zamfira (2016, str. 39) menita, da je tovarniško mesto tudi prostor za
oblikovanje novih izdelkov, storitev in praks podjetja. Prav to velja za družbo Talum, le da je
nove storitve razširila tudi izven okvirjev Kidričevega. »Storitvene dejavnosti, ki niso
neposredno povezane z našo osrednjo dejavnostjo – to je proizvodnja aluminija in izdelkov iz
aluminija, smo oblikovali kot odvisne družbe, katerih cilj je, da večji delež prihodkov ustvarijo
na zunanjih trgih,« je povedala Nataša Vodušek Fras, vodja službe za odnose z javnostmi v
Skupini Talum (Vodušek Fras, osebni intervju, 2020, 5. februar)30. Taka odvisna družba je
podjetje Ekotal, čigar osrednja dejavnost je čiščenje delavniških in pisarniških prostorov ter
vzdrževanje okolja (tudi izven družbe Talum), pod okriljem podjetja Vital delujeta Gostilna
Ribič in Restavracija Pan. Slednja je leta 2014 55 % prihodkov ustvarila s prehrano zaposlenih
v Skupini Talum, preostalih 45 % pa je rezultat odprtosti restavracije za zunanje goste
(Ciglenečki, 2014, str. 57–65). Vodušek Frasova je dodala, da je delež prihodkov, ki jih družba
Vital ustvari na zunanjih trgih, v letu 2019 presegal več kot polovico (osebni intervju, 2020, 5.
februar). Ne le potrebam Skupine Talum, temveč tudi okolju, služi podjetje Vargas-Al, ki
opravlja dejavnost požarne varnosti in predvsem varovanja. Svoje storitve ponuja na trgu tudi
Talum Inštitut, ki opravlja raziskave in analize lastnosti materialov in surovin ter na področju
varstva okolja (Ciglenečki, 2014, str. 57–65).
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Še eno pomembno prelomnico z vidika tehnologije je zabeležilo tovarniško mesto Kidričevo –
to je leta 1991 zaprtje elektrolize A za pridelavo aluminija ter ukinitev proizvodnje glinice,
katere odpadek je bilo rdeče blato. Hkrati so začeli s prestrukturiranjem podjetja z gradnjo novih
temeljev – zmanjšujejo delež primarne proizvodnje aluminija in povečujejo sekundarno
proizvodnjo z recikliranjem aluminija. To pa pomeni 95-odstotni prihranek električne energije.
Zavedajo se, da so tehnične izboljšave in inovacije tisto, kar krepi njihovo konkurenčno
prednost na svetovnem aluminijskem parketu (Talum, d. d., 2019b, str. 5). Varstvo okolja je
vzporedno s tehnološko prenovo kompleksno področje aktivnosti v Talumu, ki vključuje vse
poslovne enote, družbe in službe skupine, enako pa zahtevamo od vseh drugih, ki delujejo
znotraj območja tovarne.
4.3.2 Tovarniško mesto Kidričevo v 21. stoletju
Ravninsko območje Dravskega polja, kjer so bile med prvo svetovno vojno bolnišnice in
taborišča, je bilo zelo primerno za gradnjo večjega industrijskega kompleksa, saj je bilo delno
že komunalno opremljeno, v bližini je tekla železniška proga, nerodovitna zemlja pa tudi ni
obetala pridelka. Z ustanovitvijo Tovarne glinice in aluminija, ki je bilo državno podjetje
zveznega pomena, je, kot omenjeno, na severni strani industrijskega kompleksa sredi borovega
gozda zrastlo naselje z vso infrastrukturo, s tem pa tudi prvo tovarniško mesto pri nas.
Tovarniško mesto Kidričevo v 60-ih letih prejšnjega stoletje sem že predstavila. Kje pa je
Kidričevo danes? Kako je Skupina Talum vpeta v dejavnosti, podobo kraja oziroma kakšen
vpliva še ima? Tovarniško mesto Kidričevo ni več odvisno samo od podjetja Talum, na nek
način se je osamosvojilo. V občini deluje več močnih gospodarskih družb – Silkem, Boxmark
Leather, Krovstvo Petrovič, Saubermacher … A kljub podjetjem, ki so se pridružila v zadnjih
desetletjih, Talum ostaja najvidnejši in najzanesljivejši partner lokalne skupnosti, kar priznava
tudi župan Občine Kidričevo Anton Leskovar (osebni intervju, 2020, 31. januar)31. Občina
spodbuja gospodarstvo v okolju, to je v njenem interesu – zaradi zaposlitvenih zmožnosti in
kot priznava tudi Leskovar (prav tam): »Gospodarstvo je motor občine.« Eden izmed pozitivnih
učinkov močnega gospodarstva je večji izplen nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki je
izvirni prihodek občin. Kot izhaja iz Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
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Občini Kidričevo (2003, 1. člen)32, se na območju občine za uporabo stavbnega zemljišča na
območjih, določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
zazidanega in nezazidanega. Vrednost točke za izračun nadomestila določa občinski svet s
sklepom na predlog župana (prav tam, 19. člen). Odbor za gospodarstvo Občine Kidričevo
namenja temu področju veliko pozornosti. Pomoči malemu gospodarstvu in samostojnim
podjetnikom je bilo v obdobju delovanja občine veliko. »Najprej je bila ta pomoč v obliki
ugodnih kreditov, v zadnjem obdobju pa občina namenja nepovratna sredstva za naložbe v
podjetništvo in obrt, za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, nastopov
podjetnikov na sejmih in razstavah ter za sofinanciranje stroškov izobraževanja podjetnikov in
njihovih zaposlenih,« je navedla Frankova (2010, str. 39). Letno so v proračunu za to namenjena
sredstva v različnih višinah, odvisno od zmožnosti občinskega proračuna. Spodbuda
gospodarstvu je bila izgradnja obrtne cone leta 2003. Sredstva za izgradnjo obrtne cone so bila
pridobljena tudi iz evropskih skladov.
Gospodarstvo je, kot je pokazala tudi raziskava Mažgon in drugi (2012), ena izmed
konkurenčnih prednosti Občine Kidričevo in s tem tovarniškega mesta Kidričevo, a na drugi
strani je ravno gospodarstvo vir okoljskih težav, ki so prisotne v Kidričevem, in posledično
skrbi Kidričanov. Župan Občine Kidričevo Anton Leskovar (osebni intervju, 2020, 31. januar)
je dejal, da občina Kidričevo želi med drugim postati občina, ki bo zagotavljala dobro kakovost
življenja za domačine, ki bo privabljala mlade družine, ki bo beležila pozitiven trend
priseljevanja in rojstev. Zato v ospredje postavljajo okolju in zdravju ljudem prijaznejše oblike
gospodarstva, med drugim turizem, lokalno samooskrbo, okolju prijazen transport. Seveda te
podobe ne morejo doseči brez sodelovanja družbe Talum, ki je eden najbolj prepoznavnih
elementov Kidričevega (Mažgon in drugi, 2012, str. 17). Na podlagi izvedenih ukrepov v družbi
Talum in prestrukturiranja iz primarne predelave aluminija v sekundarno, je mogoče sklepati,
da tudi kidričevski steber gospodarstva gre v smeri okolju prijaznejšega delovanja, s poudarkom
na kreativnosti, tehnoloških rešitvah, raziskovanju. To dokazuje prilagoditev dejavnosti
zahtevam standarda ISO 14001 konec leta 2000, okoljski certifikat ISO 14001 je Skupina
Talum prejela avgusta leta 2001. Zadnja uspešna recertifikacijska presoja pa je bila v juniju
2019, ki je bila opravljena s strani Bureau Veritas Certification. Ob tem za aluminijsko
industrijo veljajo v Evropski uniji smernice za integralno preprečevanje onesnaževanja in
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nadzor (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). Skupina Talum je integralno
okoljevarstveno dovoljenje pridobila leta 2007. Glede na filozofijo, podprto z ISO
14001/EMAS, so morale industrijske gospodarske družbe članic EU (v Sloveniji Talum) slediti
nenehnim izboljšavam na področju okolja in dosegati celo višje standarde, kot jih je zahtevala
smernica IPPC ali katerikoli drug standard oziroma smernica, je povedala vodja službe za
odnose z javnostmi Vodušek Frasova (osebni intervju, 2020, 5. februar). Dodala je, da ima
Skupina Talum s strani Agencije RS za okolje pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za
opravljanje svoje dejavnosti. »Dokazali smo, da ja naša dejavnost skladna z vso evropsko in
slovensko zakonodajo. Okoljevarstveno dovoljenje za dejavnost proizvodnje aluminija pokriva
vsa področja okolja: emisije v zrak, vode, odpadke, kemikalije, učinkovito rabo energije, hrup,
podzemne vode in tla, svetlobno onesnaženje ter elektromagnetsko sevanje. Redni in pogosti
inšpekcijskih pregledov izkazujejo skladnost z izdanimi okoljevarstvenim dovoljenjem,« je
pojasnila Vodušek Frasova (prav tam).
Če je bila skrb za šolstvo, zdravstvo in socialne storitve ob ustanovitvi tovarniškega mesta na
plečih podjetja Tovarne glinice in aluminija, je z osamosvojitvijo in opredelitvijo Slovenije kot
socialne države te naloge prevzela država oziroma občina. Tako v Kidričevem deluje dom
starejših pod okriljem javnega zavoda Dom upokojencev Ptuj, Osnovna šola Kidričevo z
vrtcem, dve ambulanti družinske medicine in zobna ambulanta v okviru Zdravstvenega doma
Ptuj, vzpostavljen je tudi Družinski in dnevni center Kidričevo, ki je prostor medgeneracijskega
sožitja za vse občane. Bogato je tudi društveno življenje, ki ga še vedno pomembno sofinancira
podjetje Talum. »V skupini Talum se čutimo odgovorne za prebivalce, ki živijo na širšem
območju naše tovarne. Zato podpiramo kulturo, umetnost, šport in še vrsto drugih dejavnosti,«
je poudarila Ciglenečki (2014, str. 81).
Težave tovarniškega mesta Kidričevo
Čeprav je bilo že v načrtih predvideno, da bo naselje Kidričevo več kot samo naselje delavcev,
pa je, kot ugotavlja Ferlinčeva (2010, str. 283), Kidričevo ostalo le naselje. »Kidričevo je sicer
sedež občine, ima devetletko, vrtec, dom upokojencev ter številna kulturna društva, ki se trudijo
popestriti dogajanje. Vendar pa ni nikdar premoglo kulturnega dogajanja na višji ravni, kljub
vsemu je predstavljalo le dom delavcem tovarne,« je dodala. Da je apatičnost prebivalcev (bila)
težava naselja Kidričevo, ki je v teh letih doživelo tudi menjavo generacij, priznava tudi župan
Občine Kidričevo Anton Leskovar (osebni intervju, 2020, 31. januar): »Z nastopom funkcije
sem želel vzpostaviti večjo povezanost krajanov, občanov z občino, večjo pripadnost lokalni
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skupnosti.« To je občina skušala in še skuša uresničiti s številnimi projekti in dogodki, ki jih
podpira tudi podjetje Talum. Med večjimi projekti in dogodki je treba izpostaviti Park pod
tisočerimi zvezdami, ki ves december skrbi za pestro dogajanje v naselju Kidričevo,
martinovanje, prireditev ob občinskem prazniku … Občina s pomočjo gospodarstva pa ne
nagovarja le težave apatičnosti prebivalstva, z delovanjem na področju turizma in ekološke
osveščenosti in prehoda na obnovljive vire energije želi postati tudi privlačna za mladino, mlade
družine. Po sedanjih statističnih podatkih velja, da se povprečna starost prebivalcev
Kidričevega dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji (Republika Slovenija, Statistični
urad). Seveda pa lahko občina zdravo okolje ustvari le ob podpori gospodarstva.

4.4 Deležniki Skupine Talum
Spoznali smo, da je upoštevanje deležnikov postalo že poslovna nuja uspešnega poslovanja in
ne stvar dobre volje menedžerjev (Gostiša 1997, str. 3). Ob tem pa se z modelom deležnikov
zmanjšuje absolutna vloga delničarjev in povečuje moč drugih déležnikov: zaposlenih,
upnikov, dobaviteljev, kupcev in družbene skupnosti (Kanjuo Mrčela, 2007, str. 2).
V teoretičnem delu je s pomočjo strokovne literature izpostavljen vpliv deležnikov na delovanje
podjetja. Čeprav bi bilo pričakovati, da ima družba Talum, ki se uvršča med 15 največjih
slovenskih izvoznih podjetij in zaposluje okoli 1500 ljudi ter deluje že več kot 65 let, skrbno
pripravljen razrez deležnikov in njihovih pričakovanj, groženj oziroma priložnosti, temu ni
tako. Kot je leta 2018 povedala takratna vodja službe za odnose z javnostmi, ki se je ukvarjala
s tem področjem, Danica Hrnčič (osebni intervju, 2018, 27. junij), je Talum identificiral
deležnike podjetja, vendar ne na podlagi strategij, temveč na podlagi izkušenj. To razmišljanje
potrjuje ugotovitve Boessa in Kumarja (2009), ki pravita, da menedžerji ne obravnavajo vseh
deležnikov enakovredno ter da posvečajo več pozornosti tistim deležnikom, ki jih ocenijo za
bolj pomembne, in da tovrstno razvrščanje pogosto ne temelji na objektivnih dejstvih, ampak
na dosedanjih izkušnjah menedžmenta. V Talumu so v letih delovanja prepoznali, po besedah
Hrnčičeve, kdo so njihovi najpomembnejši deležniki. »Zaposleni so seveda na prvem mestu,
nato pa sledijo (ne po pomembnosti) lokalna skupnost, lastniki, dobavitelji, kupci, ministrstva
s političnim vplivom.« Ovrednotenje zaposlenih za najpomembnejšega deležnika se sicer
sklada tudi s teorijo. Lastniki kapitala so namreč zaradi omejene odgovornosti in možnosti
diverzifikacije lastništva v bistveno manjši meri nosilci tveganja od zaposlenih, ki so vsi bolj
kot delničarji vezani na določeno podjetje. Deležniki pa so torej tiste skupine ali posamezniki,
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ki lahko vplivajo na doseganje organizacijskih ciljev oziroma lahko cilji/podjetje vpliva nanje.
(Freeman, 1984). Nekdanja vodja službe za odnose z javnostmi je še dodala (osebni intervju,
2018, 27. junij), da ima Talum delovni dokument, v katerem je zapisano, da so zaposleni
njihova največja vrednota in da so v tem dokumentu evidentirani še ostali deležniki, vendar
niso razporejeni ali opredeljeni po moči. Temu pritrjuje tudi Nataša Vodušek Fras, ki sedaj
vodi službo za odnose z javnostmi v Skupini Talum (osebni intervju, 2020, 5. februar).
Deležnike imajo tudi sicer opredeljene, saj to od njih zahtevajo organizacijski predpisi. »V
okviru okoljevarstvenega dovoljenja moramo imeti izdelan komunikacijski načrt, tako smo
pripravili načrte s področja ravnanja z okoljem ter zaščite in reševanja, pa načrt ukrepanja v
izrednih razmerah« (prav tam). V dokumentih so kot notranje stranke opredeljeni: uprava,
poslovni odbor (direktorji družb in poslovnih enot, vodje služb), zaposleni, svet delavcev in
svet zaposlenih ter sindikat. Nadalje imajo opredeljeno, da je podjetje vključeno v dinamično
poslovanje in kontaktiranje z različnimi zainteresiranimi skupinami ali posamezniki, ki želijo v
okviru svojega delovanja razpolagati z določenimi informacijami. Zainteresirane zunanje
stranke so lahko: investitorji, lastniki/delničarji, dobavitelji, vladne in nevladne organizacije,
inšpekcijske službe, občinska in lokalna skupnost, sosedje, kupci, mediji, obiskovalci, članstvo
v mednarodnih in domačih združenjih. »Vse notranje in zunanje deležnike ter načine
komunikacije imamo torej določene, vendar pa nam manjka krovni dokument, kjer bi bili
deležniki zavedeni in opredeljeni na enem mestu,« je dodala Vodušek Frasova (prav tam).
Podjetje torej ne delujejo v vakuumu, temveč je njegov obstoj in delovanje pomembno
povezano z deležniki. Ta povezanost oziroma (so)odvisnost se kaže tudi na primeru Skupine
Talum, česar se, glede na opravljena intervjuja, zavedajo. Ustanovitev podjetja leta 1954,
poimenovanega Tovarna glinice in aluminija, je bila, kot izhaja iz Zbornika Občine Kidričevo,
politična odločitev, ki sta jo zastopala Boris Kidrič in Franc Leskošek – Luka, lastništvo
tovarne pa je še sedaj v državnih rokah (lastnik – deležnik). Nadalje je zgodovino podjetja
močno kreirala tudi skrb za okolje (deležnik – okolje). Tako so v kidričevskem podjetju leta
1991 zaradi varovanja okolja in previsokih stroškov ukinili proizvodnjo glinice. Podjetje je v
letih obstoja imelo v obziru tudi svoje zaposlene (deležnik – zaposleni) in kraj (deležnik –
lokalna skupnost), in sicer z gradnjo stanovanj, ostale javne infrastrukture ter s sodelovanjem v
projektih lokalne skupnosti. Na sliki 4.1. Delitev deležnikov v Skupini Talum smo glede na
pomen za Skupino Talum oblikovali piramido in razdelili deležnike. Pri tem so na prvem mestu
zaposleni, sledijo kupci, dobavitelji, lastniki in okolje, na tretjem mestu so mediji in nevladne
organizacije. Na tej ravni smo ločili okoljevarstvene organizacije od nevladnih, saj je Skupina
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Talum velik energetski potrošnik in spada med obrate, kje so prepoznana večja tveganja za
okolje.
Slika 4.1: Delitev deležnikov v skupini Talum

Zaposleni
Kupci, dobavitelji,
lokalna skupnost, lastniki
in okolje
Mediji, nevladne organizacije in
okoljevarstvene organizacije
4.4.1 Odnos Skupine Talum z deležniki
Kot je zapisala Vial (2011, str. 46), so v francoskem podjetju Armor Lux (ki zaposluje okrog
600 delavcev) dejali, da se lahko s težavami z deležniki, ki se lahko pojavijo, učinkovito
spoprimemo le, če imamo identificirane deležnike in smo torej na preteče nevarnosti
pripravljeni. Nadaljnje delo z deležniki je, kot sta zapisala Boesso in Kumar (2009, str. 65–67),
skupek različnih nalog, ki vključujejo identifikacijo, ocenjevanje, določanje prioritet,
upravljanje z razmerji, komunikacijo, pogajanje in soočanje z različnimi skupinami, ki so
pomembne za ekonomski interes podjetja.
V Skupini Talum razdelanega sistema, kot ga predvideva teorija ravnanja z deležniki, nimajo.
Glede na zahteve standardov kakovosti, v skladu s katerimi delujejo, imajo različne dokumente,
kjer so navedeni deležniki oziroma notranje in zunanje javnosti ter izdelani komunikacijski
načrti, nimajo pa krovnega dokumenta, ki bi definiral delo z deležniki ali ki bi vseboval
kategorizacijo deležnikov glede na moč deležnikov, preteče nevarnosti, kjer bi bile zavedene
vse aktivnosti, ki jih izvajajo z deležniki oziroma za deležnike. »Zakaj krovnega dokumenta še
nimamo? Ker pred samostojnim vstopom na trg in s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja
tovrstnih potreb ni bilo. Skupina Talum se zaveda, da je komuniciranje z zainteresiranimi
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strankami pomembno področje, zato temu namenja posebno pozornost. Od leta 2001 smo
zastavili triletne preglede napredka v obliki tiskane brošure na področju okolja v sklopu
skladnosti s sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001,« je odgovorila Vodušek
Frasova (osebni intervju, 2020, 5. februar). Dodatno pa je pojasnila: »Služba za odnose z
javnostmi je dokaj nova, tudi zato, ker se je Skupina Talum preoblikovala iz podjetja, ki je
temeljilo na enem izdelku, v tržno podjetje. Skupina je delovala zaprto, interni komunikacijski
kanali z zaposlenimi in lastniki so delovali, navzven pa je podjetje z deležniki sodelovalo le
preko donacij in sponzorstev,« je pojasnila Vodušek Frasova (osebni intervju, 2020, 5. februar).
Iz intervjuja, ki sem ga opravila v Talumu z Vodušek Frasovo tako izhaja, da Talum vendarle
ima izdelan seznam deležnikov, pomanjkljiva je le opredelitev aktivnosti z njimi, razen v okviru
omenjenih dokumentov, h katerim jih zavezujejo ostali predpisi s področja varovanja zdravja,
okolja, zaščite in reševanja. Nimajo prepoznanih hotenj deležnikov ali nevarnosti, ki morebiti
pretijo, sodelovanje družbe z deležniki tako poteka glede na dozdajšnjo prakso in občutek. Iz
njihovih načel politike delovanja pa izhaja (Talum, b.d.), da sodelovanje s kupci kot deležniki
krepijo in gradijo z zadovoljevanjem njihovih zahtev in pričakovanj ter z znanjem in
inovativnostjo, s čimer povečujejo tudi poslovno uspešnost kupcev. Ob tem so izpostavili še
zaposlene in poudarili, da veliko naporov in sredstev vlagajo v pridobivanje zaposlenih ter
njihovo informiranje, izobraževanje in motiviranje, da jih spodbujajo k zdravemu načinu
življenja in tudi na ta način skrbijo za njihovo psihofizično in socialno stanje ter se zavezujejo
k skupnemu posvetovanju in sodelovanju z zaposlenimi. Tretji deležnik, ki so ga izpostavili, pa
je okolje. V Talumu zagotavljajo, da do okolja, varnosti in porabe energije izkazujejo ustrezen
odnos v najširšem pomenu besede. To pomeni, da preprečujejo in obvladujejo vplive svoje
dejavnosti, proizvodov in storitev na delovno in širše okolje, preprečujejo večje nesreče in
onesnaževanje ter ustrezno ukrepajo za zmanjšanje njihovih morebitnih posledic. Zavezujejo
se k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, s katerimi so se strinjali. Drugih deležnikov v
teh načelih niso posebej izpostavili, zapisano je zgolj, da se zavezujejo za ustvarjanje trajnostne
vrednosti za delničarje, kupce, dobavitelje, zaposlene in druge zainteresirane strani in
skupnosti, v katerih delujejo (Talum, b.d.).
V tabeli 4.1 so zbrani deležniki družbe Talum, ki smo jih identificirali na podlagi pogovora s
sedanjo (N. Vodušek Fras) in nekdanjo (D. Hrnčič) vodjo službe za odnose z javnostmi ter
poročila: Ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum (Talum, d. d.,
2019c). Iz pogovorov smo razbrali tudi aktivnosti Skupine Talum, ki jih izvajajo v odnosu do
deležnikov.
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Tabela 4.1: Deležniki družbe Talum in aktivnosti z deležniki
Deležniki družbe Talum
Deležnik

Aktivnosti

Zaposleni

Obveščanje zaposlenih o novostih, projektih, aktivnostih družbe
Talum v okviru Novic, tiskane publikacije Aluminij, spletne
strani, intraneta, z delavskim soupravljanjem – vključitev
predstavnikov

zaposlenih

v

nadzorne

organe

družbe,

izobraževanje zaposlenih (skupaj cca. 40.000 ur usposabljanj
letno), motiviranje, spodbujanje zdravega načina življenja
Zdravo Talum in inovativnosti – Dan inovativnosti, skrb za
delovno okolje in osebno varovalno opremo, ohranjanje
odnosov z upokojenimi sodelavci (letno druženje v okviru
Tovarniškega praznika) …
Dobavitelji

Aktivnosti s strani strateških tržnikov, sejmi, poslovna srečanja,
obiski.

Kupci

Aktivnosti s strani strateških tržnikov, zagotavljanje kakovosti
z znanjem in inovativnostjo, sejmi, poslovna srečanja, obiski.

Lastniki, regulatorji

Srečevanje v okviru strokovnih združenj, posvetov, strokovnih
konferenc, sodelovanje in dajanje pripomb, predlogov pri
pripravi predpisov, ki vplivajo na proizvodne procese in
delovanje Skupine Talum.

Lokalna skupnost

Skupni projekti – Fundacija v objemu skupnosti, Park pod
tisočerimi zvezdami, sodelovanje pri načrtovanju prostora,
posredovanje načrta zaščite in reševanja, organizacija Dneva
odprtih vrat ob tovarniškem prazniku, organizirani ogledi
tovarne, donacije in sponzorstva.
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Okolje

Racionalna in skrbna raba naravnih virov, nadzor emisij snovi
v zrak in vodo, spremljanje hrupa, obvladovanje vplivov na
okolje, delovanje v okviru pridobljenih certifikatov varovanja
okolja in okoljevarstvenega dovoljenja. Talum je svojo
dejavnost prilagodil zahtevam standarda ISO 14001 konec leta
2000, okoljski certifikat ISO 14001 pa je prejel avgusta leta
2001.

Mediji

Obveščanje o novostih, projektih, aktivnostih družbe Talum;
sodelovanje v projektih.

Šole in univerze

Prizadevajo si za ohranitev izobraževalnih programov v regiji,
izobražujejo o prednostih aluminija kot 100 % reciklabilnega
materiala prihodnosti in osveščajo mlade o pomenu tehničnega
izobraževanja. Izvajajo aktivnosti: Praktični prikaz poklicev,
Učne dneve, omogočajo obvezno prakso in podeljujejo
kadrovske štipendije. So podporniki mednarodnega
tekmovanja osnovnošolcev Go-Car-Go. Za otroke osnovnih
šol v neposredni bližini redno pripravljajo delavnice za
spodbujanje inovativnosti v okviru Dneva inovativnosti, v že
tretji knjižni projekt Talumova ugankarska dogodivščina so v
šolskem letu 2018/2019 vključili 9000 učencev iz 31 osnovnih
šol regije. Druge aktivnosti so še: knjižno-izobraževalni
projekt Lahkotni svet, Raketa v garaži, vodeni ogledi tovarne,
predstavitev poklicev in zaposlitvenih priložnosti v Talumu v
vzgojno-izobraževalnih institucijah in pomoč pri pripravi
nalog (doktorati, magistrske in diplomske naloge, seminarske
naloge).

Nevladne

Podpora pri financiranju programov društev s področja

organizacije

gasilstva, kulture in športa. Pomemben del tradicije Skupine
Talum je podpora Prostovoljnemu gasilskemu društvu Talum
Kidričevo in podpora drugim prostovoljnim gasilskim društvom
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v regiji, so generalni pokrovitelj Nogometnega kluba Aluminij,
srebrni sponzor Atletske zveze Slovenije, finančno podporo
nudijo tudi Rokometnemu klubu Drava Ptuj, Ženskemu
odbojkarskemu klubu Ptuj, Košarkarskemu klubu Drava Ptuj,
Košarkarskemu klubu Zlatorog, podpirajo Javni zavod za šport
Ptuj, različna športna društva in zveze v regiji. Podpirajo
izjemne posameznike na športnem in tudi kulturnem področju
(kipar Tomaž Plavec, mojster fotografije Stojan Kerbler,
ultramaratonska kolesarka Bernarda Jurič, stunt voznik Rok
Bagoroš, …). Skupina Talum podpira tudi Kurentovanje
(obhodi kurentov so vpisani na Unescov seznam nesnovne
kulturne dediščine) in druga etnografska društva. Podpirajo
turistično, kulturno in glasbeno ustvarjanje, saj sodelujemo z
Mestnim gledališčem Ptuj, Društvom za glasbeno ustvarjanje
Arsansa Ptuj, podpirajo dogodke, kot so Kino brez stropa,
Festival Poezije in vina, Salon Sauvignon, …

4.4.2 Ujemanje pričakovanj lokalne skupnosti in aktivnosti podjetja Talum
»Dobro poznavanje deležnikov omogoča organizaciji relevantno razlago njihovih aktivnosti, ki
ima podlago v njihovih ciljih, interesih, zaznanih negotovostih ali grožnjah in drugih
predstavah,« meni Podnar (2011, str. 85) in dodaja, da ne glede na stopnjo vključenosti
deležnikov, jih organizacija ne sme prezreti. »Organizacija mora določiti, kakšne cilje v odnosu
do vsakega deležnika želi zasledovati in kako ravnati, da bo zastavljene cilje dosegla,« dodaja
Podnar (prav tam, str. 86). Preverili smo, kaj o Skupini Talum meni župan kot predstavnik
lokalne samouprave (občine), predstavnik civilnega gibanja na področju okoljevarstva in kaj
meni občanka33, ki živi v središču Kidričevega, torej v tovarniškem mestu Kidričevo. Iz
odgovorov (slika 4.2) lahko sklepamo, da se najbolj ujemajo pričakovanja Občine Kidričevo z
mnenjem Taluma, kaj okolje pričakuje od skupine. Tovrstno ujemanje potrjujejo besede župana
Antona Leskovarja (osebni intervju, 2020, 31. januar), da je odnos med občino in podjetjem
partnerski, vzajemen: »Sodelujemo v številnih projektih, osebno se redno udeležujem tudi
33

Transkript intervjuja z občanko in krajanko Kidričevega M. I. (2020, 3. februar), priloga D.
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dogodkov podjetja, saj je podpora skupnosti Talumu pozitiven znak za partnerje podjetja.«
Tako skupina Talum kot občina soglašajo, da je Skupina Talum zanesljiv gospodarski subjekt
v okolju, pripravljen sodelovati v projektih lokalne skupnosti. Da je Talum pomemben tudi in
predvsem zaradi zaposlovanja, pa so izpostavili tako na občini kot občanka Kidričevega. Na
drugi strani pa se opazne razlike med podobo, za katero Talum meni, da jo v javnosti ima –
odgovoren odnos do okolja, ter podobo, ki jo imajo o tej temi občanka in civilna iniciativa
(osebni intervju, 2020, 31. januar). Oba intervjuvanca sta izpostavila, da Talum predstavlja
nevarnost za okolje in s tem za zdravje ljudi. Ob tem je predstavnik civilne iniciative svoje
mnenje podkrepil z ugotovitvami Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer je v poročilu raziskave
(2019, str. 10) zapisano: »V raziskavi ne ugotavljamo povečanega tveganja za nastanek
proučevanih vrst raka v 40 območjih na področju Dravskega polja. Izjema je naselje Kidričevo,
kjer smo ugotovili statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka v primerjavi
s Podravsko regijo v zadnjem opazovanem obdobju (2005–2014).« Da Talum (je) negativno
vpliva(l) na okolje, dokazujejo tudi analize tal leta 2005 v naseljih Kidričevo in Lovrenc,
zabeležene so bile namreč visoke vrednosti fosforja, ki naj bi bile posledica povečanih emisij
iz industrijskega kompleksa Kidričevo, kjer proizvodno podjetje Talum, ki je specializirano za
proizvodnjo aluminija in aluminijastih izdelkov, predstavlja največjo enoto v industrijski coni
Kidričevo. Prav tako je bila v neposredni bližini industrijske cone presežena mejna vrednost
policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Talum ima oziroma je imel tudi vpliv na kakovost
zraka. Kot izhaja iz poročila, je Agencija RS za varstvo okolja ugotovila, da so se emisije SO2
in delci PM10 od leta 2006 do 2008 spremenile, predvsem zaradi opustitve dela proizvodnje
Skupine Talum, kar je bil torej korak Skupine Talum k čistejšemu okolju. Še vedno pa med
največje onesnaževalce v Kidričevem sodi Talum ter tudi Silkem (prav tam, 19). Da je skrb za
zdravo okolje visoko na lestvici prioritet ljudi, je pokazala tudi raziskava, ki je bila opravljena
v okviru oblikovanja vizije Občine Kidričevo (Mažgon in drugi, 2012), ki je izpostavila, da je
okolje v Kidričevem ogroženo. V Skupini Talum sicer negativen vpliv na okolje zanikajo, ob
tem se opirajo na meritve, ki jih opravljajo, na pridobljene certifikate in pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje. Kljub vsem prizadevanjem Skupine Talum na področju varovanja
okolja je percepcija vsaj določenih deležnikov glede čistosti proizvodnje še vedno negativna
oziroma dojemajo Talum kot grožnjo okolju.
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Slika 4.2: Ujemanje pričakovanj lokalne skupnosti in aktivnosti podjetja Talum

4.4.3 Identifikacija normativnih, regulativnih in kognitivnih elementov
Kidričevo je, kot ugotovljeno, tovarniško mesto, tako da je soodvisnost podjetja Talum in
lokalne skupnosti zapisana že v njihovi biti. Zatorej je še toliko bolj relevantno za kidričevsko
podjetje, da (s)pozna pričakovanja deležnika – lokalne skupnosti. Organizacija doseže
legitimnost skozi obnašanje/posnemanje/konstrukcijo, ki je v skladu z družbena realnostjo. To
doseže na podlagi upoštevanja regulativnih, normativnih in kognitivnih elementov, ki veljajo v
določenem okolju (Palthe, 2014, str. 60).
Tako kot so avtorji (Lang, Fink, Kibler, 2014, str. 206) preverili pri različnih sogovornikih, kaj
menijo o podjetju, smo vprašanje glede pričakovanega obnašanja naslovili na župana,
predstavnika družbenega gibanja in občanko. Vsi si želijo tvornega sodelovanja. Pričakujejo,
da podjetje spoštuje standarde in predpise na področju varovanja okolja in je odgovoren partner
lokalni skupnosti. To so normativni elementi, torej podjetje bi moralo biti odgovorno do
deležnikov in predvsem do okolja, k čemur jih delno že zavezujejo tudi regulativni elementi, to
so predpisi s področja varovanja narave in omejevanja izpustov. Obenem pa se oboje sklada
tudi s kognitivnimi elementi, ki jih pridobimo z vprašanjem, kaj si želimo postati. Talum tukaj
ponuja odgovor že s svojim geslom »Lahkotna prihodnost«, ki temelji na kreativnosti in skrbi
za okolje. Slogan, kot je pojasnila Vodušek Frasova (osebni intervju, 2020, 5. februar), izhaja
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iz značilnosti materiala, s katerim rokujejo. »Aluminij je lahek material, ki omogoča neizmerne
možnosti preoblikovanja in recikliranja, pri čemer se njegova kakovost ne zmanjša. Zaradi vseh
teh značilnosti je material prihodnosti,« je povedala.
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5

Ugotovitve in predlogi

V magistrski nalogi smo odgovorili na vprašanja, ki smo si jih zadali. Na podlagi poglobljenega
intervjuja smo identificirali deležnike podjetja Talum (to so zaposleni, kupci, dobavitelji,
lastniki, lokalna skupnost (občina kot samoupravna skupnost in prebivalci – sosedje), vzgojnoizobraževalni zavodi, mediji, nevladne organizacije s področja kulture, športa in gasilstva, tudi
okolja) ter ugotovili, da jih po pomembnosti zavestno ne razvrščajo, izpostavili so le, da so
najpomembnejši deležniki zaposleni. Podjetje ima z deležniki, ki jih je navedlo, vzpostavljen
odnos. Načrtno delujejo v odnosu do zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, z nevladnimi
organizacijami sodelujejo na podlagi izkušenj preteklih let. Z društvi, ki delujejo v lokalnem
okolju, sodelujejo tako, da jim pomagajo pri uresničevanju programov z donacijami, na drugi
strani pa jih vključujejo tudi v prireditve v okviru projektov Skupine Talum (Pihani orkester
Talum Kidričevo, Moški pevski zbor Talum Kidričevo), pomembno podporo pa dajejo tudi
športu, pri tem je treba izpostaviti sponzorstvo Nogometnega kluba Aluminij. Skupina Talum
bi morala, kot je že ugotovila vodja službe za odnose z javnostmi Vodušek Frasova (2020),
pripraviti krovni dokument, kjer bi bili opredeljeni deležniki, aktivnosti, ki potekajo v odnosih
z deležniki, moč deležnikov. Primerna oblika za tovrstno razvrščanje bi bila uporaba tako
imenovanih identifikacijskih izkaznic deležnikov, ki jih je navedla Vial (2011, str. 44) in jo
navajamo v primeru v tabeli 5.1, kjer predstavljamo Gibanje za Kidričevo, ki ga vodi Branko
Štrucl (osebni intervju, 2020, 31. januar)34.
Tabela 5.1: Identifikacijska izkaznica deležnika Skupine Talum
Identifikacijska izkaznica deležnika
Organizacija

Ime

Predstavnik

Ime: Gibanje za Kidričevo, Branko Štrucl

Zunanji oziroma notranji deležnik

Zunanji deležnik

(Ne)prepoznan s strani podjetja

Zaznan s strani podjetja

Odnos deležnika z mojo organizacijo

Nasprotnik

Zanimanje deležnika za težave oziroma temo Okoljski vplivi Taluma

Transkript intervjuja z vodjo civilnoinicitivnega gibanja Za Kidričevo Brankom Štruclom (2020, 31. januar),
priloga B.
34
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Znanje deležnika o težavi oziroma temi

Znanje deležnik ima, saj je vrsto let bil
zaposlen v Skupini Talum, številne aktivnosti
v zvezi z varstvom okolja

Potenciali

za

zavezništvo

deležnika

z Potencialni partnerji so mediji

ostalimi deležniki
Moč deležnika (glede na prejšnje ugotovitve) Srednja moč
Urgentnost hotenj deležnika (glede na Stopnja urgentnosti odziva na deležnika je
prejšnje ugotovitve)
Legitimnost

pričakovanj

srednja
deležnika

v Pričakovanja deležnika so legitimna le z

odvisnosti z legitimnostjo na podlagi pravnih vidika normativnih pričakovanj, sicer pa
predpisov, norm, etike oz. ostalih regulacij

Talum izpolnjuje vse z zakoni in različnimi
drugimi pravnimi akti določene zaveze glede
varovanja okolja in zdravja ljudi

Z lokalno skupnostjo oziroma z njeno upravno obliko (občino) sodeluje Skupina Talum v
okviru projektov. Z nevladno organizacijo s področja varovanja okolja, ki deluje na območju
Kidričevega, pa nimajo vzpostavljenega odnosa, vendar pa bi bilo glede na dejavnost podjetja,
ki sodi med družbe, ki lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega, to priporočljivo
oziroma nujno. Še posebej ker je varovanje okolja ena izmed prioritet lokalnega prebivalstva,
kar je pokazala raziskava (Mažgon in drugi, 2012) v okviru določitve strategije Občine
Kidričevo, to pa je potrdila tudi intervjuvanka – občanka in krajanka Kidričevega. Pritiski na
Talum glede varovanja okolja so tudi s strani državnih inštitucij – Agencije RS za varovanje
okolja, inšpekcijskih služb, nenazadnje pa se za delovanje v okviru dovoljenj in pridobljenih
certifikatov zavzemajo v sami Skupini Talum. A kljub vsem naporom in prizadevanjem za
varovanje okolja, zdravja in zaščito ljudi Skupino Talum, še vedno bremeni težka industrija
izpred treh desetletij. Tega negativnega slovesa se skušajo otresti z dnevi odprtih vrat, ko vabijo
lokalno skupnost in druge, da si ogledajo proizvodnjo, da se prepričajo o čistosti proizvodnje,
vendar bi se morali glede na zbrane informacije bolj ciljno usmeriti na lokalno skupnost, na
sosede, ki jih imajo opredeljene kot deležnike. Pri tem jim je lahko v pomoč, s svojimi
informacijskimi kanali, tudi občina, ki zagotavlja, da ima s Talumom vzpostavljen dober
partnerski odnos. Večjo težo bi morali dati vključevanju deležnikov, ne le kupcev in
dobaviteljev ter zaposlenih. Vključevanje deležnikov se lahko doseže in uresničuje na različne
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načine. Te oblike so (Beierle, 1998; Fiorino, 1990 v Uran in Juvan 2009, str. 175)35

36

javne

predstavitve, javne razprave, posvetovalne komisije, ankete, fokusne skupine, javna
posvetovanja, panelne razprave občanov in zbiranje pisnih pripomb na osnutke. V kolikor
Talum ni osrednji onesnaževalec in je težava tudi v ostalih podjetjih v coni in izven nje, pa bi
se morala Skupina Talum jasno distancirati od njih. Morda bi bil prvi korak preimenovanje
cone, kot je že pomislila Hrnčičeva (osebni intervju, 2018, 27. junij), sedaj namreč vsa
negativna konotacija zaradi imena cone – Industrijska cona Talum – pritiče Skupini Talum.
Slika 5.1: Predlogi Skupini Talum

Velike spremembe doživlja tudi tovarniško mesto Kidričevo. Generacije nekdanjih delavcev v
blokovskih naseljih so nasledile nove, ki niso tako navezane/zavezane Skupini Talum, kar je
poudaril tudi župan Občine Kidričevo Anton Leskovar (osebni intervju, 2020, 31. januar). V
interesu prebivalcev sta zdravo okolje, delovna mesta (Mažgon in drugi, 2012), za oboje si
Občina Kidričevo prizadeva, saj želi biti prepoznana tudi zaradi projektov na področju
varovanja okolja, prizadevanja za lokalno samooskrbo in turističnih potencialov. Na občini

35

Beierle, T. C. (1998). Public participation in environmental decisions: An evaluatio framework using social
goals. Washington: Resources for the Future.
36
Fiorino, D. J. (2003). Citizen participation and environmental risk: a survey of institutional mechanisms.
Sicernce, Technology & Human Values, 15(2), 226-243.
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menijo (prav tam), da je ravno Skupina Talum eden izmed teh potencialov, izpostavljajo pa še
športno-rekreacijski center Pleterje, kjer v nekdanji gramoznici urejajo kopališče in drugo
infrastrukturo. Občina tako želi zaradi gospodarstva degradirano območje predstaviti v novi
luči, zato pa je nujno sodelovanje Skupine Talum, kar pomeni, da je soodvisnost in vpetost
Taluma vsaj tako močna (slika 5.2), kot je bila ob ustanovitvi, le da se je vloga spremenila.

Slika 5.2: Ključni elementi tovarniškega mesta Kidričevo 21. stoletja

Kidričevo je in bo ostalo tovarniško mesto s Skupino Talum v ospredju, ki pa tovarniškim
meščanom v prvi vrsti ne pomeni socialne varnosti, temveč nekaj več. Ta nekaj več se kaže v
pestrosti in številčnosti projektov in prireditev v občini ter v podpori lokalni skupnosti,
nevladnim organizacijam – društvom ter prizadevanju za čistejše okolje. »V Skupini Talum, se
čutimo odgovorne za prebivalce, ki živijo na širšem območju naše tovarne,« je poudarila
Ciglenečki (2014, str. 81).
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Priloge
Priloga A: Transkript intervjuja z županom Občine Kidričevo Antonom Leskovarjem
(2020, 31. januar)
Kakšno je po vaši oceni sodelovanje gospodarstva z lokalnim okoljem?
Sodelovanje je na zelo visokem nivoju, kot povsod pa so tudi tukaj možnosti za nadgradnjo teh
odnosov. Sodelujemo na področju družbenih dejavnosti, kjer gospodarstvo podpira dejavnosti
društev, dogodkov, predsednik uprave Družbe Talum je npr. vodilni pri Fundaciji v objemu
skupnosti. Resnično si pomagamo in skupaj skušamo nagovoriti težave, ki se pojavijo, ne gre
zanikati, da je gospodarstvo motor razvoja neke skupnosti. Zato si tudi mi prizadevamo, da
gremo nasproti gospodarstvenikom, še posebej na področju prostorskega načrtovanja. Trenutno
se z državo pripravljamo na začetek gradnje obvoznice, ki bo rešila pereč problem tovornega
prometa in na drugi strani zagotovila še boljšo dostopnost do družbe Talum in industrijske cone
Talum, obenem pa smo pristopili tudi k projektom izgradnje novega vhoda v industrijsko cono
Talum.
Kako se spreminja vloga Taluma v lokalni skupnosti Kidričevo?
Kraj oziroma stanovanjski bloki so se zgradili zaradi Taluma. Žal je bilo v prejšnjem stoletju
zgrajenega le del naselja, uresničila se je morda le četrtina urbanističnega načrta, ki ga je
pripravil slovenski arhitekt Danilo Fürst. Deloma tudi zato, ker je bilo okolje zaradi delovanja
podjetja izjemno obremenjeno. Prvotno je bilo naselje namenjeno le delavcem Taluma. Podjetje
je skrbelo za ogrevanje, družbene dejavnosti, izrednega pomena je bila izgradnja bazena z
ogrevano vodo … Z leti se je generacija spremenila, postarala in v stanovanjih, predvidenih za
družine delavcev, so ostali starejši, restavracija pod okriljem Taluma je skorajda zamrla,
družbeno dogajanje je bilo na najnižji točki. Z nastopom funkcije župana, torej pred dobrim
desetletjem, sem si zadal cilj, da vzpostavim večjo povezanost krajanov, občanov z občino,
večjo pripadnost lokalni skupnosti. Tako smo aktivno začeli s ponovnim povezovanjem kraja
in gospodarstva, s kreiranjem dogodkov, ki bi povezali prebivalce, ter se lotili projektov, ki bi
spremenili podobo Kidričevega v glavah ljudi. Pred desetletjem smo namreč opravili analizo,
kako ljudje (domačini in ostali) vidijo Kidričevo. Vsi so nas povezali z nečim grdim,
obremenjenim, umazanim, dojemali so nas kot Jesenice, torej neko umazano industrijsko
mesto. To nas je spodbudilo, da smo se povezali s Talumom in sklenili, da to predstavo o našem
kraju spremenimo, navsezadnje tudi zaradi privlačnosti za priseljevanje in stanovanjsko
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gradnjo. Tega pa občina brez vzajemnega delovanja s podjetjem ne more storiti. Tako je Talum,
tudi zaradi nerentabilnosti, a v prvi vrsti zaradi vplivov na okolje, leta 2007 dokončno zaprl
vrata elektrolize B, nadalje se preusmerja iz pridelave primarnega aluminija v predelavo, torej
vpeljuje za okolje prijaznejše delovne procese. Tudi občina je že veliko postorila na področju
okolja. Po avstrijskem vzoru smo pri nas uvedli Ekoregijo, ki spodbuja ekološko pridelovanje
hrane, varčevanje z energijo, prehod na čistejšo mobilnost. Ob tem smo uredili medgeneracijsko
učilnico v naravi in obenem revitalizirali degradirano gramoznico, urejamo wake park oziroma
športno rekreacijski center Pleterje, med pomembnejšimi projekti pa je projekt Visit Ravno
polje. S tem projektom dokazujemo, da je naša občina lahko tudi turistično zanimiva. Vključili
smo tudi podjetje Talum, kar pomeni, da si lahko obiskovalci ogledajo tudi gospodarsko družbo,
njeno edinstveno arhitekturno zasnovo in se prepričajo o čistosti proizvodnih procesov.
Kako bi označili sodelovanje Taluma in lokalne skupnosti ter kako vidite Talum – ali kot
grožnjo, partnerja, nebodigatreba?
Pri družbi Talum in Občini Kidričevo gre za vzajemno sodelovanje s skupnim ciljem – čistejše
in prijaznejše okolje za prebivalce, spoštljiv in odkrit odnos. Dobri odnosi se kažejo tudi z
udeležbo mene kot župana na njihovih prireditvah. To je namreč pozitiven signal vsem, tudi
partnerjem Taluma, da družba dobro sodeluje z okoljem. To pa na drugi strani daje družbi
kredibilnost in v očeh partnerjev manjše tveganje za nastanek civilnih iniciativ ali drugih
aktivnosti lokalne skupnosti, ki bi ogrozile delovni proces. Oboji pa si prizadevamo, da kraj
poživimo in oživimo, da privabimo mlade. Tudi mi kot občina želimo postati sidrišče tistih, ki
so kreativni, razmišljujoči, aktivni, obenem pa želimo (p)ostati mladim in starejšim prijazna
občina.
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Priloga B: Transkript intervjuja z vodjo civilnoinicitivnega gibanja Za Kidričevo
Brankom Štruclom (2020, 31. januar)
Kakšno je po vaši oceni sodelovanje gospodarstva z lokalnim okoljem?
Lokalna politika in gospodarstvo sta v Kidričevem zelo povezana, žal pa je manj posluha za
nevladne organizacije, ki delujejo na področju varovanja okolja, kot je naša.
Kako se spreminja vloga Taluma v lokalni skupnosti Kidričevo?
Nekdaj je podjetje v polni meri skrbelo za prebivalce Kidričevega in s tem seveda za svoje
zaposlene, na različnih področjih, na tej točki je treba omeniti bazen, ki je bil ponos
Kidričevega. Sedaj že vrsto let propada izključno zaradi odločitve Taluma, da ga zapre. Sicer
pa je "neminorno", da prebivalci Kidričevega močno čutijo posledice delovanja družbe, to
kažejo tudi podatki Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je nedavno izvedel raziskavo o
pojavnosti raka na Dravskem polju. Poudarek je sicer bil na občini Rače-Fram in okoliških
naseljih, kjer pa ni ugotovil povečanega tveganja za nastanek te bolezni. Edina izjema pa ni bila
občina, temveč naselje Kidričevo, kjer so ugotovili statistično značilno večje tveganje za
nastanek pljučnega raka. Menim, da bi moral Talum ljudem dati odškodnino za življenje na tem
degradiranem območju. Ob tem smo pred leti izvedli šest analiz zemljine v okolici, izbrali smo
vrtce in šole, kjer smo sicer pričakovali rezultate, ki so v okviru mejnih vrednosti, nismo pa
analizirali zemljine na območju odlagališč tovarniških odpadkov, čeprav bi jo lahko.
Kako bi označili sodelovanje Taluma z vašo nevladno organizacijo?
Sodelovanja z našo organizacijo oziroma gibanjem praktično ni. Ne vabijo nas na sestanke, na
predstavitve novosti, projektov, prav tako ni nobenega uradnega odziva na pisanje v medijih.
Deloma gre neodzivnost pripisati tudi naši nemoči, saj smo od leta 2011, ko smo se ustanovili
z namenom proti zbirališču nevarnih odpadkov podjetja Saubermacher v industrijski coni
Talum, precej izgubili na članstvu. Ljudi v Kidričevem glede na neodzivnost ta problematika
ne bega.
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Priloga C: Transkript intervjuja z vodjo službe za odnose z javnostmi Skupine Talum,
Danico Hrnčič (leta 2018, 27. junij)
Kdo so deležniki družbe Talum?
Služba za odnose z javnostmi je bila ustanovljena konec leta 2014, da poveže vse aktivnosti,
ki jih družba Talum pelje, da zaokrožimo vse aktivnosti, področja, ki povezujejo odnose z
deležniki. Na prvem mestu so zaposleni, ki so za vsako podjetje najpomembnejši, zagotovo so
med deležniki naše družbe tudi lokalna skupnost, lastniki, dobavitelji, kupci, država oziroma
ministrstva, ki imajo na nas velik vpliv preko lastniškega deleža. Pomemben deležnik so
dobavitelji, ne le surovin, temveč tudi virov energije.
Na podlagi katere teorije oziroma modela ste določili in razvrstili deležnike?
Posebej opredeljenih deležnikov nimamo, kar pomeni, da nimamo krovnega dokumenta,
imamo pa delovnega. Naša dejanja in rokovanja sledijo izkušnjam iz prakse. V dolgih letih
delovanja smo uspeli prepoznati, kdo so naši najpomembnejši deležniki. Omenila sem že
zaposlene, ki imajo predstavnike v nadzornem svetu družbe, lokalno skupnost, s katero zadnja
leta intenzivno sodelujemo. Lastniki so znani, tako da tukaj odnosi niso tako intenzivni, več
aktivnosti naši komercialisti izvajajo z dobavitelji in kupci, kjer je ohranjanje dobrih odnosov
še toliko pomembnejše. Prav tako imamo na področju kupcev in dobaviteljev poseben sistem
ocenjevanja. Sicer pa kontakte in navezave sklepamo na sejmih, drugih dogodkih, kjer
promoviramo tudi storitve, ki niso neposredno vezane z našo osnovno panogo. Nimamo pa
sistematičnega pristopa.
Kako družba Talum sodeluje z lokalno skupnostjo in drugimi deležniki?
Z Občino Kidričevo sodelujemo v več projektih, tudi humanitarnih, naj izpostavim le Fundacijo
v objemu skupnosti, kjer je ravno družba Talum ena izmed soustanoviteljev. Ne gre spregledati
niti našega vložka pri decembrskih prireditvah, ki so presegle meje Kidričevega, nadalje
omogočamo letovanje otrok v Pacugu, pomagamo gasilskim, športnim in kulturnim društvom.
Zavedamo se namreč, da je naša odgovornost, da sodelujemo z okoljem. Ena izmed večjih in
odmevnejših akcij, ki smo jih izvedli, je tudi zbiranje sredstev za izgradnjo urgentnega centra
na Ptuju. Ves čas delovanja podjetja pa sponzoriramo in spodbujamo Nogometni klub Aluminij,
ponosni smo na naš Pihalni orkester Talum in Moški pevski zbor Talum. Veliko pozornosti
namenjamo tudi svojim zaposlenim s številnimi projekti, dogodki in brezplačnimi aktivnostmi.
Naj omenim samo pomembnejše – Zdravo Talum, prireditve ob tovarniškem prazniku, Dan
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družin, Dan inovativnosti. Skrbimo, preko najrazličnejših kanalov, da so naši zaposleni o vseh
dogodkih in aktivnostih podjetja tudi obveščeni. Sodelujemo še z osnovnimi šolami in vrtci iz
okolice in Slovenije, tako da je naša tovarna resnično odprta za širšo okolico, za vse generacije.
Posebnih dejavnosti z regulatorji in lastniki ne vodimo, smo pa z njimi, kakor tudi z nekaterimi
drugimi deležniki, povezani preko številnih strokovnih združenj. Na področju sodelovanja z
nevladnimi organizacijami pa smo proaktivni v smislu, da da imamo vzpostavljen sistem
monitoringa in vpliva na ozračja in okolje. Resnično nadzorujemo vse v okviru našega sistema.
Imamo vse potrebne certifikate in dovoljenja, navsezadnje to kupci tudi pričakujejo od nas.
Morda smo zaznali le posamične akcije iskalcev pozornosti. Pod črto pa lahko rečem, da
aktivnosti z deležniki prilagajamo glede na zaznane potrebe.
Kaj po vašem mnenju pričakuje lokalna skupnost od družbe Talum in kaj okoljske organizacije?
Lokalna skupnost pričakuje od družbe Talum, po moji oceni, predvsem stabilnost podjetja,
zaposlitvene možnosti in družbeno odgovornost do okolja. Glede podobe v očeh nevladnih
organizacij sem previdna, zagotovo pa naš inštitut na področju varovanja okolja aktivno deluje.
Več pozornosti pa bomo morali nameniti dojemanju industrijske cone Talum, namreč v tej coni
ne deluje le družba Talum, temveč še druga podjetja, zaradi katerih se neupravičeno negativna
konotacija pripiše Talumu.
Kako se odraža sodelovanje z deležniki?
Konkretnih rezultatov nimamo, zavedamo se, da je to področje, ki nekoliko šepa. Na drugi
strani pa je pokazatelj, da z deležniki dobro sodelujemo, pozitiven odnos lokalne skupnosti do
naše družbe, ki ga zaznavamo v skupnih projektih, medijskih objavah in tudi na družbenih
omrežjih. Imamo zaupanje kupcev in dobaviteljev, število bolniških odsotnosti zaposlenih se
zmanjšuje.
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Priloga Č: Transkript intervjuja z vodjo službe za odnose z javnostmi Skupine Talum,
Natašo Vodušek Fras (2020, 5. februar)
Leto 1991 je bilo za Skupino Talum prelomno. Ukinjena je bila elektroliza A, ki je bila temelj
industrializacije v Podravju. Kako se je od takrat spremenila Skupina Talum v odnosu do okolja,
v načinu delovanja?
V zadnjih 30 letih smo resnično zabeležili veliko sprememb. Z ukinitvijo elektrolize A in
pridobivanja glinice smo naredili velik korak k varovanju okolja, zdravja ljudi, zaposlenih. To
smo dokazali s pridobljenim integralnim okoljevarstvenim dovoljenjem 2007 s čimer smo
postali okolju prijazno podjetje. Za aluminijsko industrijo namreč veljajo v Evropski uniji
smernice za integralno preprečevanje onesnaževanja in nadzor (IPPC – Integrated Pollution
Prevention and Control), ki so povezane z referenčnim dokumentom Best available techniques
in Non Ferrous Metals industries. Glede na filozofijo, podprto z ISO 14001/EMAS, so morale
industrijske gospodarske družbe članic EU (v Sloveniji Talum) slediti nenehnim izboljšavam
na področju okolja in dosegati celo višje standarde, kot jih je zahtevala smernica IPPC ali kateri
koli drug standard oziroma smernica. Talum je svojo dejavnost prilagodil zahtevam standarda
ISO 14001 konec leta 2000, okoljski certifikat ISO 14001 pa je prejel avgusta leta 2001.
Talum je svojo okoljsko podobo dogradil z izgradnjo celovitega sistema za obvladovanje
vplivov na okolje. V ta namen je bil izdelan popis vseh pomembnih vidikov ravnanja z okoljem,
ki ga tudi danes stalno dopolnjujemo. Z ocenitvijo tveganja okoljskih vidikov so bili določeni
pomembni in bistveni vidiki, za katere so bili določeni okvirni in izvedbeni cilji. Ciljem so
sledili Programi za ravnanje z okoljem in varnost in zdravje pri delu z definiranimi konkretnimi
cilji in aktivnostmi, nosilci in roki. Varstvo okolja je vzporedno s tehnološko prenovo
kompleksno področje aktivnosti v Talumu, ki vključuje vse poslovne enote, družbe in službe
skupine, enako pa zahtevamo od vseh drugih, ki delujejo znotraj območja tovarne.
Komuniciranje z zainteresiranimi strankami je pomembno področje in družba Talum se tega
zaveda, zato temu namenja posebno pozornost. Od leta 2001 smo zastavili triletne preglede
napredka v obliki tiskane brošure na področju okolja v sklopu skladnosti s sistemom ravnanja
z okoljem po standardu ISO 14001. Kot smo že dejali, smo v avgustu 2001 pridobili certifikat,
zadnja uspešna recertifikacijska presoja pa je bila v juniju 2019 s strani Bureau Veritas
Certification.
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Skupina Talum ima torej s strani Agencije RS za okolje pridobljena okoljevarstvena dovoljenja
(OVD) za opravljanje svoje dejavnosti, kjer smo preko postopka uspešno dokazali, da ja naša
dejavnost skladna z vso EU in slovensko zakonodajo. OVD za dejavnost proizvodnje aluminija
pokriva vsa področja okolja: emisije v zrak, vode, odpadke, kemikalije, učinkovito rabo
energije, hrup, podzemne vode in tla, svetlobno onesnaženje ter elektromagnetsko sevanje.
Redni in pogosti inšpekcijskih pregledov izkazujejo skladnost z izdanimi OVD.
Znotraj ograje industrijske cone Kidričevo poslujejo različna podjetja (naj navedimo le nekaj
večjih: Silkem, Saubermacher Slovenija, Tovarna asfalta Kidričevo), ki imajo glede na svojo
dejavnost svoja okoljevarstvena dovoljenja, navezujejo pa se na skupno infrastrukturo družbe
Talum (varnostno, energetsko, logistično, kanalizacijsko).
Ta naš dolgoletni trud je bil nazadnje prepoznan na zadnjem razpisu Časnika Finance in Eko
sklada, kjer smo prejeli nagrado Okolju prijazno podjetje 2019. Komisija je predvsem nagradila
naša dolgoletna načrtna prizadevanja za zmanjšanje okoljskih vplivov in učinkovite rabe
energije za našo proizvodno dejavnost. Iz obrazložitve komisije lahko za družbo Talum beremo:
»Razogljičenje Taluma poteka tako rekoč od ustanovitve podjetja in je del stalnih tehnoloških
in organizacijskih sprememb in novih izdelkov. Talum sodi po učinkoviti rabi energije na enoto
primarnega aluminija v vrh najučinkovitejših elektroliz v EU. Emisije so znižali s
spremembami v tehnologiji proizvodnje, prehodom kotlarne na zemeljski plin, z energetsko
varčnostjo, namestitvijo malih kurilnih naprav za ogrevanje in z uporabo energije odpadnih
plinov. Za poslovanje je vse bolj pomemben pretaljeni aluminij. Pri pretapljanju aluminija
porabijo samo pet odstotkov energije, ki je potrebujejo za proizvodnjo primarnega aluminija.«
Skupina temelji na trajnostnem razvoju, nenehnih izboljšavah, stavimo na raziskovanje, razvoj
in inovativnost. Menimo, da je naša konkurenčna prednost, ko skušamo skupaj s kupci iskati
rešitve ali odgovore na izzive. Delujemo skladno s smernico o industrijskih emisijah in
upoštevanjem najboljših razpoložljivih tehnik, s smernico Seveso in pridobljenim
okoljevarstvenim dovoljenjem za Skupino Talum. Zavezani smo izvajati meritve vplivov na
okolje in dnevno, mesečno ter letno poročati o izmerjenih rezultatih.
Z mislijo na okolje se je začelo tudi prestrukturiranje podjetja, ki se iz proizvodnje primarnega
aluminija preusmerja na proizvodnjo sekundarnega. Aluminij je kovina oziroma surovina, ki jo
je mogoče neštetokrat reciklirati in ohrani svoje lastnosti, ob tem pa se za recikliranje porabi le
pet odstotkov energije, ki je potrebna za proizvodnjo v elektroliznem procesu. Treba pa se je
zavedati, da zgolj s predelavo in reciklažo ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov ne bomo
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mogli zapolniti globalne bilance potreb po aluminiju, ki raste iz leta v leto. Poleg naše temeljne
dejavnosti, to je proizvodnja aluminija in izdelkov iz aluminija, pa ves čas razvijamo tudi
storitvene dejavnosti v okviru naših odvisnih družb: Ekotal – urejanje in čiščenje okolja, Vital
pokriva področje gostinstva, Vargas-Al – varovanje in gasilske storitve ter Talum Inštitut –
raziskovanje in analize. Cilj je, da te družbe večji delež prihodkov ustvarijo na zunanjih trgih.
Kako se je v teh treh desetletjih spremenil vaš odnos do deležnikov?
Skupina Talum je tudi na tem področju primorana narediti veliko spremembo v načinu
delovanja. Od podjetja, ki je prodajalo (80 %) pretežno preko trgovcev oziroma posrednikov,
se je v času gospodarske krize, to je leta 2008, preoblikovalo v podjetje, ki je nastopilo na trgu.
Pred gospodarsko krizo so namreč trgovci zakupili proizvode in jih prodali naprej ter si seveda
prilastili določen delež prihodka, v času krize pa je Skupina Talum sklenila, da se s kupci
neposredno poveže. Ob tem se je skupina iz proizvajalca primarnega aluminija preoblikovala v
proizvajalca aluminija z višjo dodano vrednostjo. V izdelke vlagamo vedno več znanja, saj
kupci zahtevajo vedno bolj specifične, izboljšane, oplemenitene izdelke. Sprostil se je tudi trg
električne energije, cena energije je namreč ob dejstvu, da je Talum zaradi narave proizvodnje
velik porabnik električne energije, pomemben faktor pri doseganju poslovne uspešnosti.
Omenjene aktivnosti so od skupine zahtevale intenzivnejše odnose s kupci, zaposlenimi in tudi
dobavitelji.
Deležnike pa imamo tudi sicer opredeljene, saj to od nas zahtevajo organizacijski predpisi. V
okviru okoljevarstvenega dovoljenja moramo imeti izdelan komunikacijski načrt, tako smo
pripravili načrte s področja ravnanja z okoljem ter zaščite in reševanja, pa načrt ukrepanja v
izrednih razmerah. V dokumentih so kot notranje stranke opredeljeni: uprava, zaposleni,
sindikat ter svet delavcev. Nadalje imamo zapisano, da je podjetje vključeno v dinamično
poslovanje in kontaktiranje z različnimi zainteresiranimi skupinami ali posamezniki, ki želijo v
okviru svojega delovanja razpolagati z določenimi informacijami. Zainteresirane zunanje
stranke so lahko: investitorji, lastniki/delničarji, dobavitelji, vladne in nevladne organizacije,
inšpekcijske službe, občinska in lokalna skupnost, sosedje, kupci, mediji, obiskovalci, članstvo
v mednarodnih in domačih združenjih. Vse notranje in zunanje deležnike, načine komunikacije
imamo torej določene, vendar pa nam manjka krovni dokument, kjer bi bili deležniki zavedeni
in opredeljeni na enem mestu. Sedaj bi morali zbrati to, kar imamo urejano in že zapisano preko
organizacijskih predpisov. Imamo sistematičen pristop, vendar je razdrobljen po posameznih
službah. Zakaj tega dokumenta še nimamo? Ker pred samostojnim vstopom na trg in
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okoljevarstvenim dovoljenjem tovrstnih potreb ni bilo. Služba za odnose z javnostmi je namreč
dokaj nova, tudi zato, ker se je družba preoblikovala iz podjetja, ki je temeljilo na enem izdelku,
v tržno podjetje. Podjetje je bilo zaprto, interni komunikacijski kanali z zaposlenimi in lastniki
so delovali, navzven pa je podjetje z deležniki sodelovalo le preko donacij in sponzorstev. Sedaj
torej komuniciramo z javnostmi, jih obveščamo o svojih aktivnostih, jih vabimo na oglede
Skupine Talum in jim tako skušamo dokazati, tudi z rezultati meritev, da je Talum okolju
prijazno podjetje.
Skupina Talum podpira številne nevladne organizacije in dejavnosti v okolju, bi lahko katere
izpostavili?
V Skupini Talum se zavezujemo k ustvarjanju trajnostne vrednosti za naše delničarje, kupce,
dobavitelje, zaposlene in druge zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo. Družbena
odgovornost je obveza, ki jo jemljemo zelo resno, saj se zavedamo, da organizacija ni ločena
od prostora, v katerem deluje. Z donacijami in sponzorstvi vseskozi podpiramo različne
dejavnosti mnogih ustanov, društev in posameznikov v lokalnem in tudi širšem okolju.
Najdaljšo tradicijo podpore beležita Pihalni orkester Talum Kidričevo in Moški pevski zbor
Talum Kidričevo. Pomemben del naše tradicije je Prostovoljno gasilsko društvo Talum
Kidričevo in podpora drugim prostovoljnim gasilskim društvom v regiji, smo generalni
pokrovitelj Nogometnega kluba Aluminij. Podpora športnim aktivnostim v širšem lokalnem
okolju in na nacionalni ravni (smo srebrni sponzor Atletske zveze Slovenije) med drugim izhaja
iz našega programa Zdravo Talum, v okviru katerega svoje sodelavce spodbujamo k lastni skrbi
za zdravje. Med drugim podpiramo Rokometni klub Drava Ptuj, Ženski odbojkarski klub Ptuj,
Košarkarski klub Drava Ptuj, Košarkarski klub Zlatorog, Javni zavod za šport Ptuj, različna
športna društva in zveze v regiji. Talumovci smo tradicionalno tudi najbolj množični udeleženci
kolesarskega Poli maratona, naš ambasador športa je najboljši slovenski boksar vseh časov
Dejan Zavec. Podpiramo izjemne posameznike tako na športnem kot tudi kulturnem področju
(kipar Tomaž Plavec, mojster fotografije Stojan Kerbler, ultramaratonska kolesarka Bernarda
Jurič, stunt voznik Rok Bagoroš …).
Smo med podporniki največjega domačega festivala, ki je vpisan na Unescov seznam nesnovne
kulturne dediščine Kurentovanja, in drugih etnografskih društev, ki ohranjajo bogato
etnografsko tradicijo. Podpiramo turistično, kulturno in glasbeno ustvarjanje, saj sodelujemo z
Mestnim gledališčem Ptuj, Društvom za glasbeno ustvarjanje "Arsana" Ptuj, podpiramo
dogodke kot so Kino brez stropa, Festival Poezije in vina, Salon Sauvignon.
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Veliko pozornosti namenjamo sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, od vrtec
do fakultet. Prizadevamo si za ohranitev izobraževalnih programov v regiji, izobražujemo o
prednostih aluminija kot 100 % reciklabilnega materiala prihodnosti in osveščamo mlade o
pomenu tehničnega izobraževanja. Izvajamo aktivnosti Praktični prikaz poklicev, Učne dneve,
omogočamo obvezno prakso in podeljujemo kadrovske štipendije. Smo podporniki
mednarodnega tekmovanja osnovnošolcev Go-Car-Go ter teka mladih Unesco tek. Za otroke
osnovnih šol v neposredni bližini redno pripravljamo delavnice za spodbujanje inovativnosti v
okviru Dneva inovativnosti, v že tretji knjižni projekt Talumova ugankarska dogodivščina smo
v šolskem letu 2018/2019 vključili 9000 učencev iz 31 osnovnih šol regije.
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Priloga D: Transkript intervjuja z občanko in krajanko Kidričevega M. I. (2020, 3.
februar)
Kakšna je vloga Skupine Talum v lokalni skupnosti, kakšno obnašanje pričakujete od podjetja?
Menim, da ima Skupina Talum v lokalnem okolju tako pozitivno kot negativno vlogo. Pozitivno
delovanje družbe Talum se odraža v podpori lokalni skupnosti, neprofitnim organizacijam pri
projektih, dogodkih v občini in kraju. Prednosti za našo občino, ki izhajajo iz delovanja družbe,
so tudi prepoznavnost kraja, delovna mesta za občane. Negativne posledice delovanja Taluma
v Kidričevem pa se odražajo na okoljskem vplivu. Naj izpostavim le neprijeten vonj, ki se
pogosto širi iz Taluma po naselju Kidričevo, zato dvomim v pridobljene certifikate podjetja in
trditve o varovanju okolja. Od Taluma pričakujem odgovorno ravnanje do okolja, na drugi
strani pa pričakujem odgovorno ravnanje tudi do zaposlenih.
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