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POVZETEK
V svojem diplomskem delu se bom posvetila družbeni odgovornosti ter njenem vplivu na
slovenska podjetja. Znanih je veliko definicij in opredelitev družbene odgovornosti, zato ne
moremo izpostaviti le ene. Družbeno odgovorno ravnanje postaja v današnjem svetu vse
bolj pomembno za podjetja, predvsem zaradi pritiska različnih zunanjih deležnikov. Javnost
vse bolj zaznava družbeno odgovorna dejanja in se tako tudi raje poslužuje izdelkov in
storitev podjetij, ki so družbena odgovorna.
Družbena odgovornost pripomore k boljšemu poslovanju podjetja, omogoča bolj učinkovito
in zadovoljno delovno silo ter pripomore k trajnostnem razvoju podjetja. V sklopu
diplomskega dela sem opravila raziskavo, s katero sem ugotavljala, kakšen vpliv ima
družbena odgovornost na uspešnost in prepoznavnost podjetij v Sloveniji in morebitne
negativne učinke.
Osredotočila sem se predvsem na mikro, majhna, srednja in velika podjetja ter primerjala
vpliv družbene odgovornosti med njimi, saj vsa podjetja ne morejo vključevati družbene
odgovornosti v poslovanje v taki meri kot druga podjetja. V diplomskem delu sem raziskala
področje družbene odgovornosti v Sloveniji, kot tudi, katera dimenzija družbene
odgovornosti je slovenskim podjetjem bolj pomembna. Prav tako me je zanimalo, kako se
meri družbena odgovornost in če je to merjenje sploh smiselno.
Med pregledovanjem različne literature sem ugotovila, da se podjetja vse bolj zavedajo
pomembnosti družbene odgovornosti. Predvsem zanimiva je ugotovitev, da se večini
podjetij zdi bolj pomembna notranja družbena odgovornost podjetja, saj menijo, da so
zadovoljni zaposleni ključ do uspeha – zunanja odgovornost je le posledica tega. Slovenska
podjetja, ki iz dneva v dan postajajo bolj družbeno odgovorna, na prvo mesto družbeno
odgovornega ravnanja uvrščajo skrb za okolje, zdravo in varno delovno mesto ter
plačevanje prispevkov.
Ključne besede: družbena odgovornost, prepoznavnost, uspešnost, majhna in srednja
podjetja, poročanje, notranja odgovornost, zunanja odgovornost.
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SUMMARY
Impact of corporate social responsibility
recognisability of Slovenian undertakings

on

the

success

and

This thesis deals with social responsibility and its influence on Slovenian companies. There
are many definitions and interpretations of social responsibility. Socially responsible
behaviour is becoming more and more important for companies these days, mostly due to
the pressure of various external factors. The public has increasingly been sensing socially
responsible acts and prefers to use products and services of socially responsible companies.
Social responsibility in itself contributes to a better company business, enables a more
efficient and content working force and contributes to the company's continual
development. Within this thesis I performed a research to find out what influence does the
social responsibility have on success and recognition of companies in Slovenia and if it has
any negative effects.
I focused mainly on micro, small, medium and large companies and compared the influence
of social responsibility among them, because not all companies can incorporate social
responsibility in such a way as other companies. I researched the area of social
responsibility in Slovenia, as well as what dimension of social responsibility is more
important to Slovenian companies and how to measure social responsibility or if this
measurement even has any sense.
The findings of this thesis show that the companies have been becoming more aware of
the importance of social responsibility. An interesting fact is that most companies find inner
social responsibility of the company more important, because they feel that satisfied
employees are the key to success. Slovenian companies that are becoming more and more
socially responsible, are putting on the first place of socially responsible behaviour
environmental concern, healthy and safe working place and payment of contributions.

Key words : corporate social responsibility, recognisability, success, medium and large
companies, social reporting, inners social responsibility, external social responsibility
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1 UVOD
Med prebiranjem različne literature na temo družbene odgovornosti, sem ugotovila, da
enotna definicija družbene odgovornosti niti ne obstaja, saj jo vsak avtor pojmuje drugače.
Številnim opredelitvam družbene odgovornosti pa je skupno to, da jo povezujejo ekonomski
in družbeni vidik poslovanja, preko razmerij z drugimi udeleženci, in to na prostovoljni
podlagi. Je prispevek podjetij k trajnostnem razvoju in se prav tako navezuje na etično in
okoljsko odgovornost.
Koncept trajnostnega razvoja je vključila že Evropska unija v Lizbonsko strategijo, v kateri
je družbena odgovornost eden od ključnih dejavnikov za dvig konkurenčnosti. Pri tem so
podjetja ključni udeleženci pri doseganju teh ciljev, saj zagotavljajo gospodarsko rast,
delovna mesta in spodbujajo inovacije. Evropska komisija spodbuja podjetja, naj vodijo
pravično zaposlitveno politiko in spoštujejo človekove pravice, zlasti kadar je njihova
proizvodnja zunaj Evropske unije. Hkrati Evropska komisija pravi, da Evropa ne potrebuje
samo podjetij, ampak družbeno odgovorne gospodarske družbe.
Sama družbena odgovornost pomeni, da je podjetje odgovorno za svoje aktivnosti, za svoje
zaposlene in njihovo (zunanje) okolje. Zato poznamo tudi dve dimenzije družbene
odgovornosti: notranja in zunanja dimenzija. Notranja dimenzija se nanaša predvsem na
ozračje znotraj podjetja, na ustvarjanje prijetne organizacijske klime med zaposlenimi,
zunanja pa se nanaša predvsem na zunanje deležnike, kot so okolje, organizacija ... Prav ti
dve dimenziji odločilno vplivata na samo uspešnost in prepoznavnost podjetja, zato je
potrebno dati poudarek obema.
V sami raziskavi diplomskega dela želim preučiti, kako družbena odgovornost vpliva na
uspešnost in prepoznavnost slovenskih podjetij. Ker je družbena odgovornost vse bolj
pomemben del današnjih podjetij, me zanima, koliko podjetij se obnaša družbeno
odgovorno in skrbi za zunanjo in notranjo družbeno odgovornost ter kateri dajejo več
pozornosti. Sprva bom preučila teorijo družbene odgovornosti, tako tuje kot slovenske, ter
z njeno pomočjo v nadaljevanju opravila raziskavo med slovenskimi podjetji. Z analizo
pridobljenih podatkov želim ugotoviti, ali dajo slovenska podjetja več pozornosti notranji ali
zunanji dimenziji družbene odgovornosti, če se njihov ugled zaradi družbene odgovornosti
poveča in če sami ljudje družbeno odgovornost vidijo kot nekaj pozitivnega ali le kot
marketing podjetja. Vzela bom nek vzorec podjetij in z njimi opravila anketni vprašalnik na
temo vpliva družbene odgovornosti ter analizirala pridobljene podatke. Anketo bom
opravila, ali osebno v podjetju ali jim jo bom posredovala po e-pošti. Sama anketa bo
sestavljena iz vprašanj, ki se bodo nanašala na družbeno odgovornost podjetja ter njen
vpliv na podjetja.
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V diplomskem delu bom preverila naslednje hipoteze.
•
•
•
•

H1 – Slovenska podjetja dajo več pozornosti zunanji kot notranji dimenziji družbene
odgovornosti.
H2 – Slovenska podjetja morajo vključevati družbeno odgovornost kot del podjetja,
da lahko uspešno poslujejo.
H3 – Družbena odgovornost ima velik vpliv na trajnostni razvoj podjetij.
H4 – Velika podjetja so bolj družbeno odgovorna, kot majhna in srednja podjetja.

V prvem delu diplome bom s pomočjo različne literature raziskala področje družbene
odgovornosti ter njenega vpliva na podjetja. Bolj natančno se bom posvetila notranji in
zunanji dimenziji družbene odgovornosti ter vplivu, ki ga ima družbena odgovornost na
uspešnost in prepoznavnost podjetij. Raziskala bom tudi standarde družbene odgovornosti,
ki jih je možno pridobiti, ter področje družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih. Drugi
del diplome je namenjen raziskovalnemu delu. Opravila bom raziskavo, s katero bom
ugotavljala vpliv družbene odgovornosti na uspešnost in prepoznavnost slovenskih podjetij.
Po zaključku raziskave bom z danimi rezultati potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze ter
podala sklepne misli.
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2 OPREDELITEV POJMA DRUŽBENA ODGOVORNOST
2.1 SPLOŠNO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
Samih definicij o družbeni odgovornosti je veliko, tako v strokovni literaturi kot na
svetovnem spletu. Ena sama definicija družbene odgovornosti ne obstaja. Nekateri avtorji
uporabljajo namesto izraza družbena odgovornost (angl. Corporate social responsibility) le
izraz odgovornost podjetja (Corporate responsibility). Definicija družbene odgovornosti, ki
bi jo izpostavila, je zapisana v Zeleni knjigi EU, kjer opredeljujejo družbeno odgovornost
kot: »Koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni osnovi in v sodelovanju z deležniki
v svoje poslovanje integrirajo družbene in okoljske vidike.« (Green paper, 2001). Torej to
pomeni, da poleg izpolnjevanja obveznosti po zakonodaji, skrbijo še za okolje, človeški
kapital in odnose z deležniki (Jernejčič Dolinar, 2009).
Bistvo odgovornosti podjetja, ki se sklada s predpostavkami teorije o družbeni odgovornosti
podjetja, naj bi bilo to, da podjetja ravnajo etično in skrbijo za družbene posledice, ki jih
povzročajo izpolnjeni cilji podjetja. Gre torej za različne načine, ki jih podjetja uporabljajo
in s katerimi ugotavljajo, kako intenzivnejše ukvarjanje z okoljem, družbo in zaposlenimi
povečajo uspešnost delovanja podjetja in tudi sam ugled podjetja. Cilji, ki jih podjetje
izpolnjuje in izvaja, lahko povzročajo škodo oz. nezaželene učinke drugim subjektom, okolju
ter tudi širši družbeni skupnosti. S tem pa nastanejo negativne eksternalije in obstoj
različnih tržnih nepopolnosti. Torej tu lahko družbeno odgovornost opredelimo bolj na
splošno, kot delovanje podjetja, ki poleg izpolnjevanja ciljev lastnikov in menedžerjev,
izpolnjuje tudi širše družbene cilje, čeprav so družbeni cilji v nasprotju s cilji lastnikov in
menedžerjem oz. z maksimiziranjem dobička (Pevcin, 2011, str. 51).
Podjetja lahko ponotranjijo družbene cilje in lahko uresničujejo tako notranje kot zunanje
interese in ne samo interese lastnikov in menedžerjev. Nekaj primerov izdatkov, ki izražajo
odgovorno ravnanje podjetja, so: sponzorstvo športnih in kulturnih dejavnosti, finančna in
materialna podpora pri družbenih projektih, izdatki za dobrodelne namene, okolju prijazno
podjetje (ločevanje odpadkov, zmanjševanje onesnaževanja okolja) (Pevcin, 2011, str. 51).
2.1.1 NAMEN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Družbena odgovornost podjetja je prostovoljna, podjetja se sama odločijo, če želijo
prispevati k čistejšemu okolju in boljši družbi. Sam namen družbene odgovornosti je, da
podjetja nekaj doprinesejo k boljši družbi in čistejšemu okolju, ter prav tako svojim
zaposlenim. Z družbeno odgovornim ravnanjem se povečuje zadovoljstvo zaposlenih v
podjetju in kot tudi zadovoljstvo njihovih strank in dobaviteljev. S tem se izboljša tudi javna
podoba podjetja, kar je dobro za podjetje in povečanje njihovega dobička. Torej kot pravi
Pevcin: »odgovorno podjetništvo pomeni, da podjetje zadovoljuje potrošnikove potrebe ob
sočasni skrbi za zaposlene, dobavitelje in širšo družbo.« (Pevcin, 2011, str. 52).
Koncept odgovornega ravnanja podjetja postaja vse pomembnejši, saj družba vse bolj
vpliva na njih, posamezniki se vse bolj zavedajo svojih pravic, podjetja pa so vse bolj pod
3

drobnogledom številnih družbenih skupin in prav zaradi tega morajo biti podjetja implicitno
odgovornejša pri svojem ravnanju (Pevcin, 2011, str. 52).
Glavni namen odgovornega podjetja je, da poleg maksimiziranja dobička in ekonomske
uspešnosti, upošteva interese okolja, zaposlenih in družbene skupnosti. S tem prispevajo k
splošni blaginji in si povečujejo konkurenčnost na trgu. Družbeno odgovorno ravnanje
podjetja pa prinaša določene koristi (Jernejčič Dolinar, 2009).
•
•

•

Večje zadovoljstvo zaposlenih se odraža v večji učinkovitosti in storilnosti.
Večji ugled podjetja, ki pripomore k boljšim poslovnim povezavam, pridobivanju
strank, k novim poslovnim priložnostim, boljšim poslovnim povezavam, večji
privlačnosti za vlagatelje kapitala ...
Povečevanje prihodka zaradi zvestobe strank, zaradi kakovosti izdelkov in okolju
prijaznih tehnologij.

2.1.2 DIMENZIJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Biti družbeno odgovoren ne pomeni samo izpolnjevanja veljavnih zakonskih obveznosti,
ampak pomeni tudi to, da narediš korak dlje od zahtev zakona in vlagaš več v človeški
kapital, v okolje in v odnose z zunanjimi poslovnimi partnerji. Same izkušnje kažejo, da z
vlaganjem v tehnologijo, ki je prijazna okolju, lahko podjetja izboljšajo svojo konkurenčnost
na trgu, kar pozitivno vpliva na njihovo produktivnost. Vendar se družbene odgovornosti ne
sme obravnavati kot neko nadomestilo za predpise oz. zakonodajo o socialnih pravicah ali
okoljskih standardov. Čeprav družbeno odgovornost večinoma spodbujajo velika podjetja,
pa je prav tako pomembna v srednjih, majhnih in mikro podjetjih in v vseh panogah (Green
paper, 2001).
Pod vse večjim pritiskom nevladnih organizacij, skupinami potrošnikov in tudi investitorjev,
podjetja vse bolj uvajajo kodekse ravnanja v organizaciji, ki opredeljujejo človekove pravice
in okoljske vidike. Raziskave so pokazale, da potrošniki nočejo kupovati le dobre in varne
proizvode, ampak želijo vedeti, če so le-ti proizvodi proizvedeni na družbeno odgovoren
način (Green paper, 2001).
Zeleni dokument (Green paper) opredeljuje dve dimenziji družbene odgovornosti: notranja
odgovornost podjetja in zunanja odgovornost podjetja. Notranja dimenzija družbene
odgovornosti se posveča predvsem upravljanju s človeškimi viri, z zdravjem in varnostjo pri
delu ter z upravljanjem z naravnimi viri in vplivi na okolje. Zunanja družbena odgovornost
podjetja pa se ukvarja predvsem z lokalnimi skupnostmi, z ohranjanjem dobrih odnosov z
dobavitelji, poslovnimi partnerji in potrošniki, s človekovimi pravicami in z globalnimi
okoljskimi vidiki. V samem podjetju pa je pomembno, da se posvetijo tako notranji kot
zunanji odgovornosti podjetja in ne le eni sami (Green paper, 2001).
2.1.2.1 Notranja dimenzija družbene odgovornosti podjetja
Notranja dimenzija odgovornosti podjetja predstavlja izvajanje družbene odgovornosti
znotraj samega podjetja, kjer se največ ukvarjajo s človeškimi viri, z zdravjem in varnostjo
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pri delu, s prilagajanjem spremembam ter z upravljanjem z naravnimi viri (Green paper,
2001, str. 9).
Ravnanje z ljudmi
Eden večjih izzivov za današnja podjetja je, kako pridobiti dober in usposobljen kader, ki je
ključen za uspešno poslovanje podjetja. Zelo pomembno je, da podjetje skrbi za dodatna
izobraževanja zaposlenih, da upoštevajo mnenja in predloge zaposlenih, da imajo dobro
komunikacijo in preprečujejo konflikte, ter da skrbijo za ravnovesje med družino, delom in
prostim časom. Prav tako je pomembno, da dobijo zaposleni pravično plačilo za svoje delo
(Green paper, 2001, str. 9–10). Veliko današnjih večjih podjetij je v sklopu družbene
odgovornosti pridobilo certifikat Družini prijazno podjetje, ki omogoča zaposlenim lažje
usklajevanje družinskega in poklicnega življenje, ter imajo tako pravico do koriščenja
dodatnih prostih dni.
Zdravje in varnost pri delu
To področje je obravnavano že s strani zakonodaje. Zagotavljanje zdravega in varnega
delovnega mesta v organizaciji je ena izmed glavnih skrbi odgovornega ravnanja. Vsa
podjetja morajo organizirati predavanja, ki se jih morajo udeležiti vsi zaposleni, da se jih
osvesti o zdravem in varnem delovnem okolju. Tako omogočijo zaposlenim uspešno in varno
opravljanje dela, brez ogrožanja lastnega zdravja. V nekaterih organizacijah, kjer so
zaposlenih bolj izpostavljeni nevarnostim, izvajajo tudi teste, s katerimi preverijo, kako
zaposleni poznajo pravila obnašanja na delovnem mestu ob nesreči ali drugih izrednih
primerih (Green paper, 2001, str. 10).
Prilagajanje spremembam
Prestrukturiranje organizacij, razne združitve ali prevzemi lahko povečajo strah zaposlenim
pred možnostjo zaprtja organizacije ali množičnim odpuščanjem. Zato se mora organizacija
prestrukturiranja lotiti na družbeno odgovoren način, kar pomeni, da mora upoštevati
interese vseh tistih, ki bodo te spremembe in odločitve občutili na lastni koži. Vsi ukrepi
morajo biti dobro premišljeni, s tem da se upošteva vse grožnje, ki lahko sledijo, ter vse
stroške, ki lahko s tem nastanejo. Organizacija mora prevzeti odgovornost za svoje odločitve
in za svoje zaposlene. Najbolje je, da poiščejo primerno alternativo, ki ne bo tako zelo
ogrozila poslovanja organizacije in zaposlenih (Green paper, 2001, str. 11).
Ravnanje z naravnimi viri in vplivi na okolje
Zadnja leta se vse več poudarja pazljivo in preudarno ravnanje z naravnimi viri in okoljem.
Same organizacije se vse bolj obnašajo ekološko in skrbijo za manjšo porabo virov.
Zmanjševanje odpadkov in onesnaženih emisij lahko vodi podjetje do dobičkonosnega
poslovanja. S tem, ko podjetje skrbi za okolje, znižuje svoje lastne stroške. Tu gre za »winwin« priložnosti oz. »daš-dobiš«, kar pomeni, da, kar je dobro za okolje, je dobro za
podjetje (Green paper, 2001, str. 12).
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2.1.2.2 Zunanja dimenzija družbene odgovornosti podjetja
Zunanja dimenzija je precej širši pojem kot notranja dimenzija. Zunanja dimenzija obsega
prostor, v katerem podjetje deluje in je v interakciji le s tem. Kot sem že omenila pri splošni
opredelitvi družbene dimenzije, se zunanja dimenzija družbene odgovornosti nanaša na
zunanje okolje, torej na lokalne skupnosti, na dobre odnose z dobavitelji, potrošniki in
poslovnimi partnerji, na okoljske vidike in na človekove pravice. Vsako izmed njih bom
podrobneje opredelila (Green paper, 2001, str. 12).
Lokalna skupnost
Podjetja so pomembna za lokalne skupnosti, saj zagotavljajo delo občanom, plače in davčne
prispevke. Družbeno odgovorna podjetja morajo skrbeti za potrebe in želje potrošnikov ter
tudi za potrebe in želje skupnosti, v kateri delujejo. Cilj podjetij je prizadevanje za
izboljšanje kakovosti življenja v skupnosti, kjer delujejo, in si s tem omogočiti boljše
medsebojne odnose z drugimi podjetji in potrošniki. Zelo pomemben je ugled podjetja v
dani skupnosti, saj to precej vpliva na samo konkurenčnost podjetja na trgu. Veliko težav
pa se pojavlja pri tem, ko podjetja onesnažujejo okolje, v katerem delujejo. Tu gre lahko
za več oblik onesnaževanja: zastrupljanje voda, razni izpusti, odlaganj odpadkov, zvočno
onesnaževanje itd. Prav zaradi tega se podjetja lahko odločijo za donatorstvo ali
sponzorstvo raznim dogodkom, s čimer si popravijo ugled (Green paper, 2001, str. 12–13).
Odnosi z dobavitelji, potrošniki in poslovnimi partnerji
Ni potrebno pojasnjevati, da je dober odnos s potrošniki nujen za dobro poslovanje. Kupci
morajo imeti točne in jasne informacije o izdelkih in storitvah, ki jih podjetje nudi. Podjetje
mora spoštovati poslovne običaje, ki večinoma temeljijo na poštenosti, lojalnosti,
korektnosti in predvsem varovanju podatkov. Spoštovati morajo sklenjene posle z
dobavitelji in skrbeti, da se le-ti izvajajo pravilno in izogibajo dodatnim konfliktom. Dobro
je, da podjetja vedo, s kom poslujejo, in se izogibajo dobaviteljev, za katere vedo, da ne
spoštujejo načel družbeno odgovornega obnašanja. Podjetje mora okrepiti odnose s
poslovnimi partnerji na dolgi rok, ne sme izbirati partnerjev na podlagi najcenejše ponudbe,
saj ga to ne bo pripeljalo do dobičkonosnega in konkurenčnega poslovanja. Podjetja, ki
zgradijo dolgoročne odnose s potrošniki, s tem da upoštevajo njihova mnenja in pritožbe,
ter jim nudijo kvalitetne in zanesljive storitve oz. proizvode, bodo bolj dobičkonosna. Prav
taka podjetja naj bi bila dober primer družbene odgovornosti (Green paper, 2001, str. 13).
Človekove pravice
Človekove pravice so opredeljene že v Ustavi Republike Slovenije. Zagotavljajo predvsem
enakost pred zakonom, nedotakljivost človekovega življenja, prepoved mučenja, varstvo
osebne svobode in še mnogo drugih pravic (Ustava, 14–19.člen). To področje je precej
kompleksno. V raziskavi, kjer je sodelovalo 20 vodilnih odvetniških družb z vsega sveta, so
ugotovili, da podjetja človekove pravice priznavajo le v omejenem obsegu. Predvsem zato,
ker imajo lahko človekove pravice škodljiv vpliv na kratkoročne in dolgoročne interese
podjetja, če le-te niso ustrezno opredeljene (Ekvilib, 2013). Podjetja zato v večini primerov
sprejmejo kodekse obnašanja, ki obravnavajo med drugimi tudi človekove pravice. S tem
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izboljšajo lastno podobo in zmanjšajo nevarnost slabih odzivov potrošnikov. Seveda pa te
kodeksi niso alternativa zakonodaji, ampak zagotavljajo le minimalne standarde, ki so
obvezni v vseh podjetjih.
Globalni okoljski vidiki
Sama odločitev podjetja, da se odloči, da bo poslovalo okolju prijazno, bo hitro prispevala
k boljši podobi podjetja. Podjetja ne smejo družbeno odgovorno ravnati samo v okolju, v
katerem delujejo, ampak si morajo prizadevati za takšno ravnanje tudi v Evropi in drugod
po svetu. Same aktivnosti, ki jih ima podjetje v drugih državah po svetu, vplivajo na socialni
in ekonomski razvoj trga v teh državah (Green paper, 2001, str. 16). S tem, ko podjetje
družbeno odgovorno posluje tudi v drugih državah, si povečuje konkurenčnost in sam ugled
podjetja.

2.3 DRUŽBENA ODGOVORNOST V SLOVENIJI
Družbena odgovornost naj bi se v Sloveniji pojavila dokaj pozno. Razumevanje družbene
odgovornosti v slovenskih podjetjih naj bi bilo predvsem implicitno – vse torej temelji na
pravilih in zakonih, ki zahtevajo, da se podjetja obnašajo družbeno odgovorno. Slovenska
podjetja sicer namenjajo nekaj sredstev družbeno odgovornim projektom, vendar se to še
zdaleč ne more primerjati s podjetji po svetu, predvsem tistimi v severni Ameriki. Prav zaradi
gospodarske krize večina podjetij v tem času črta družbeno odgovorne aktivnosti, da
prihranijo denar in čas, kar ni najbolje (Gorenak, 2014).
Še do nedavnega je bil pojem družbena odgovornost v Sloveniji dokaj neznan. Le redka
podjetja so k svojemu poslovanju vključevala tudi družbeno odgovornost. Samo področje
družbene odgovornosti se je zelo spremenilo, ko je Evropska unija sprejela Zeleno knjigo in
vzpodbudila vsa podjetja, da v poslovni proces vključijo družbeno odgovornost. S tem se je
ozaveščanje o družbeni odgovornosti širilo, današnji trendi pa kažejo na vse večje
vključevanje družbene odgovornosti podjetij v svoje poslovanje. Ko gledamo po spletnih
strani slovenskih podjetij, lahko opazimo, da ima skoraj vsaka spletna stran podjetja narejen
dodaten zavihek, ki je namenjen izključno družbeni odgovornosti. Vsako leto pa se v
Sloveniji tudi odvijajo različne konference na temo razvoja same družbene odgovornosti
(Hrast, 2014).
Vse od leta 2004 v Sloveniji dejavnosti družbene odgovornosti naraščajo po številu
udeležencev in akcij, ki jih izvajajo. Leta 2004 je bil tako v Sloveniji ustanovljen prvi inštitut
IRDO (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti), ki prireja različne konference na temo
družbene odgovornosti in pomaga podjetjem, da vpeljejo družbeno odgovornost v svoje
poslovanje. Takrat se je odvila prva konferenca na temo družbene odgovornosti, prvič so
začeli podeljevati certifikat SA8000 podjetjem, pojavila pa se je tudi prva pravična trgovina
(Fair Trade) v Ljubljani. Iz leta v leto se je in se še vedno pojavlja vse več dogodkov in
aktivnosti na področju družbene odgovornosti. Glavna dejavnost IRDO je, da pomagajo
podjetjem in tistim, ki so zainteresirani za družbeno odgovorno poslovanje ter samo
družbeno odgovornost. Pomaga tudi pri vzpostavljanju medijske podpore pri razvoju
družbene odgovornosti, saj se mediji od začetka za samo družbeno odgovornost niso
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zmenili. IRDO vsakoletno prireja konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«, katere
namen je, da se v Sloveniji krepi zavest o družbeni odgovornosti ter da podjetja začenjajo
vključevati družbeno odgovornost v svoje poslovanje. Sami družbeno odgovornost
predstavijo iz različnih vidikov, tako iz vladnega, podjetniškega, raziskovalnega vidika kot iz
vidika medijev in etičnosti. S to konferenco se tudi predstavi, kaj vse je Slovenija dosegla
pretekla leta v razvoju družbene odgovornosti in kaj bi bilo na tem področju še potrebno
storiti (IRDO, 2011).
V Sloveniji obstaja tudi Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, ki ima podobno
poslanstvo kot IRDO. Glavna dejavnost mreže je informiranje in osveščanje o družbeni
odgovornosti in njenemu pomenu. Z različnimi izobraževanji osveščajo o pomenu družbene
odgovornosti, prav tako pa tudi svetujejo, kako se uvaja koncept družbene odgovornosti v
podjetje. Odgovorni so predvsem za implementacijo ISO 26000 (Mreža za družbeno
odgovornost Slovenije, 2011).

2.4 DRUŽBENO IN OKOLJSKO ODGOVOREN MANAGEMENT
Alternativa za poslovno okolje bi lahko bila tudi okolje interesnih skupin. V sodobnem
razumevanju aktivnosti in položaja menedžerjev je potrebno upoštevati odnose med
interesnimi skupinami in menedžerji. Poznamo dva različna modela, ki obravnavata te
odnose (Jaklič, 2009, str. 41).
1. Model lastništva: ta model pravi, da mora menedžer zadovoljiti potrebe lastnikov.
Edini kriterij in vrednota pri tem modelu je denar, ker sam poslovni svet ni v stiku z
družbeno-političnem okoljem.
2. Model interesnih skupin: gre za to, da mora menedžer pravično in enakovredno
zadovoljevati vse interesne skupine, ki ga obdajajo.
Interesne skupine
Model interesnih skupin temelji na splošni sistemski teoriji. Vsi v sistemu vplivajo drug na
drugega, delovanje v takšnem okolju pa zahteva od posameznika sposobnost prilagajanja.
Ločimo primarne in sekundarne interesne skupine, možna pa je tudi delitev na zunanje in
notranje interesne skupine. »Primarne interesne skupine predstavljajo vse neposredne
povezave, ki so nujne za izvajanje osnovnega poslanstva podjetja. /.../ O sekundarnih
interesnih skupinah govorimo, ko tudi druge družbene skupine izrazijo interes ali
zaskrbljenost zaradi aktivnosti podjetja, ki nastajajo v osnovnem poslanstvu ali funkciji
podjetja.« (Jaklič, 2009, str. 43–43).
Primarne interesne skupine so: zaposleni (ki si želijo stabilno zaposlenost, varno
delovno okolje in primerno plačilo), delničarji in lastniki (ki želijo rast vrednosti delnic in
dividend), dobavitelji (ki želijo pravočasna plačila, možnost razvoja in ponovna naročila),
kupci (ki želijo predvsem dobre, kvalitetne izdelke), konkurenti (ki pričakujejo rast panoge
in dobičkonosnost), prodajalci (ki želijo kakovostne proizvode s primerno ceno) in
posojilodajalci (te želijo predvsem servisiranje posojil). Sekundarne interesne skupine pa
so: mediji (ki opazujejo aktivnosti podjetij in informirajo javnost), lokalne skupnosti (cilj je
predvsem zaposlitev lokalnega prebivalstva, zaščita okolja in razvoj tega okolja), tuje in
8

domače vlade (zaradi obdavčenja in razvoja), družbeni aktivisti (ki opazujejo podjetja z
namenom, da ugotovijo neetična ravnanja in nelegalne aktivnosti), poslovne interesne
skupine (zagotavljajo informacije za boljše poslovanje) in javnost (zaščita družbenih
vrednot, zagotavljanje napredka za družbo) (Jaklič, 2009, str. 42–44).
V »evrokapitalizmu« se ponavadi bolj poudarja model interesnih skupin, medtem ko se v
anglosaškem svetu bolj poudarja model lastništva. Potrebno je najti dobro ravnovesje med
obema modeloma, saj sta oba pomembna za uspešno delovanje podjetja.
2.4.1 KONCEPT DRUŽBENO ODGOVORNEGA MANAGEMENTA
Sodobna podjetja morajo biti organizirana tako, da so se sposobna odzivati na nenehne
spremembe. Vse bolj inovativne organizacije vplivajo na posameznika in organizacije, iz
tega pa izhaja tudi konflikt med interesnimi skupinami, katerega je primoran reševati
menedžer. Sama družbena odgovornost menedžerjev do vseh interesnih skupin postaja
čedalje pomembnejša za ekonomski uspeh podjetja. Kot pravi Marko Jaklič, pa naj bi
družbena odgovornost podjetja izhajala iz same moči podjetja. Poznamo tri moči (Jaklič,
2009, str. 44–45).
1. Ekonomska moč: tu gre za funkcije, ki so za vsako družbo odločilnega pomena.
Podjetja morajo torej zaposlovati ljudi, zagotavljati transport in energijo,
nadzorovati finance, se izobraževati, upravljati z mediji in zagotavljati gospodarski
razvoj.
2. Politična moč: večje je podjetje, večji vpliv ima na političnem področju. Skrbeti pa
morajo, da ne pride do prevlade nad posameznimi interesnimi skupinami, kar je v
praksi težko izvedljivo.

3. Družbena moč: poznamo zunanjo družbeno moč in notranjo družbeno moč. Pri
zunanji gre predvsem za zagotavljanje čistega zraka, redno plačevanje davkov
državi itd., medtem ko gre pri notranji moči predvsem za podjetje, ki deluje kot
družbena skupnost.
S samo močjo in nadzorom moči se ukvarja protimonopolna politika. Obstajala naj
bi podjetja, ki so po svoji ekonomski moči precej večja od marsikatere države, kar
je zaradi njihovega vpliva precej zaskrbljujoče.
Definicija družbene odgovornosti in družbeno odgovornega obnašanja ni točno
opredeljena, zato je v ospredje postavljena nekonfliktnost podjetja z okoljem, v
katerem deluje. Za podjetje je boljše, če pozitivno vpliva na okolje in prispeva k
boljšemu sobivanju. Sama javnost vse bolj zahteva od podjetij, da se obnašajo
družbeno odgovorno, čeprav naj to načeloma ne bi bila dolžnost podjetja. Znani
ekonomist Milton Friedman je leta 1970 zapisal: »da je edina družbena odgovornost
podjetja v povečevanju dobička v okviru določenih pravnih pravil in pravil
svobodnega trga.« (Jaklič, 2009, str. 42).
Odgovornost podjetja lahko delimo na naslednje štiri elemente (Pevcin, 2011, str. 53).
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Filantropska odgovornost – oz. človekoljubna odgovornost. To naj bi bila najvišja
raven odgovornosti podjetja. Tu gre za dejavnosti, ki so popolnoma prostovoljne in
neomejene.
Etična odgovornost – povezuje se s tistimi dejavnostmi, ki jih pričakuje širša družba
in okolica. Te dejavnosti niso določene z zakonom, zato to pomeni, da gre za neko
obliko samoregulacije.
Zakonska odgovornost – podjetja se morajo držati zakonov in delovati skladni z
njimi, vendar je to le del zahtev po odgovornem ravnanju.
Ekonomska odgovornost – je ena izmed pomembnejših odgovornosti podjetja, saj
predstavlja temelj za izvajanje vseh stopenj družbene odgovornosti. Podjetja imajo
dolgoročne dobičke in le z njimi je mogoče izvajati tudi druge oblike odgovornosti.
Slika 1: Piramida družbene odgovornosti

FILANTROPSKA
ODGOVORNOST
Bodi dober državljan
ETIČNA ODGOVORNOST
Bodi etičen.
ZAKONSKA ODGOVORNOST
Upoštevaj zakone
EKONOMSKA ODGOVORNOST
Dobičkonosnost
Temelj za vse ostale dimenzije družbene
odgovornosti
Vir: Jaklič (2009, str. 48)
Carrollova piramida družbene odgovornosti je ena izmed najbolj znanih. Piramida je
razdeljena na štiri sklope: ekonomska odgovornost, zakonska odgovornost, etična
odgovornost in filantropska odgovornost. Ta piramida razvršča odgovornost po
pomembnosti. Kot je razvidno iz slike 1, je najpomembnejša ekonomska odgovornost, saj
predstavlja temelje za izvajanje vseh drugih odgovornosti. Sledi ji zakonska odgovornost,
ki razlaga, da morajo podjetja spoštovati zakonodajo in pravila. Naslednja odgovornost je
etična – to so vse aktivnosti, ki jih ne določa zakonodaja, ampak jih podjetje izvaja samo v
skladu s pričakovanji družbe. Na koncu pa sledi še filantropska odgovornost. Tu se gre
predvsem za razne donacije in sponzorstva različnim dogodkom (Tabaković, 2012).
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Nekateri kritiki te piramide menijo, da samo odgovornost ne moremo predstavljati v
hierarhičnem redu. Lahko bi jo predstavili tudi kot vetrnico družbene odgovornosti, kjer so
si vse odgovornosti med seboj enakovredne.
Slika 2: Vetrnica družbene odgovornosti

Vir:Jaklič (2009, str. 49)
Do največjega konflikta v praksi prihaja med ekonomsko odgovornostjo in ostalimi
odgovornostmi. Najpogosteje se tu pojavi konflikt glede dobička in družbeno odgovornim
ravnanjem podjetja. Poznamo nekaj omejitev, zaradi katerih je družbene odgovornosti
manj, kot bi si jo želela javnost oz. različne interesne skupine (Jaklič, 2009, str. 49–50).
1. Stroški.
Vsaka aktivnost podjetja, ki je povezana z družbeno odgovornostjo, prinese tudi
določene stroške. Večji stroški pa pomenijo manjše dividende in seveda tudi manjše
plače. S tem podjetja ponavadi dvignejo cene svojih izdelkov in storitev, kar povzroči
nezadovoljstvo pri kupcih.
2. Učinkovitost.
Učinkovitost je lahko manjša, če se upošteva želja lokalne skupnosti, kot je npr., da
se zadrži neučinkovit obrat zaradi delovnih mest lokalnega prebivalstva.
3. Pomembnost in zapletenost.
Tu gre za vprašanje ali določeni družbeni problemi sploh zadevajo podjetje ali ne.
Nekateri problemi so lahko preveč zakomplicirani, da bi jih lahko podjetje samo
reševalo. Vendar prav zaradi te zapletenosti so podjetja primorana stopiti v skupno
akcijo z interesnimi skupinami.

2.3.2 STANDARDI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Podjetja velikokrat ne vedo, kako se družbeno odgovorno obnašati in kaj je potrebno za to
narediti. Zato so se številne mednarodne organizacije lotile snovanja različnih smernic in
standardov družbene odgovornosti, ki bodo usmerjale podjetja na poti k družbeno
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odgovornem ravnanju. Predstavila bom nekaj najpomembnejših smernic in standardov
družbene odgovornosti, ki so uveljavljene tako po svetu kot v Sloveniji (Tabaković, 2012).
SOCIAL ACCOUNTABILITY (SA8000)
SA 8000 je eden izmed prvih standardov, ki se je pojavil. Temelji na sestavi ISO 9000 in
ISO 14000. Ta standard opisuje različna načela, ki jih morajo organizacije upoštevati. Načela
pa se večinoma nanašajo na zaposlene in na sam odnos podjetja do zaposlenih. Med
opredeljenimi načeli so: delo otrok, prisilno delo, zdravo in varno delovno okolje, svoboda
združevanja, diskriminacija, delovni čas, razni disciplinski postopki, menedžerski sistem itd.
Ta standard se od drugih razlikuje predvsem v tem, da ocenjuje nefinančne elemente
poslovanja podjetij. SA 8000 postaja znak družbene odgovornosti organizacije (Tabaković,
2012).
SMERNICE GRI
Glavna značilnost teh smernic je, da pokrivajo ekonomski, okoljski in socialni vidik družbene
odgovornosti. Njihova glavna značilnost je, da so primerne za vse organizacije, ne glede na
velikost, strukturo in lokacijo, da so zelo pomembne za strategijo poslovanja in vedenja
organizacije, da so mednarodno priznane in se jih da primerjati, saj na jasen način podajajo
informacije. Leta 2013 so izšle že prenovljene smernice GRI G4 (Ekvilib, 2013).
ISO 26000
Namen tega standarda je, da pomaga podjetjem pri trajnostnem razvoju, da organizacijam
daje smernice glede družbeno odgovornega poslovanja in da pospeši razumevanje na
področju družbene odgovornosti. ISO 26000 ima sedem področij družbene odgovornosti:
naravno okolje, odnos do potrošnikov, lokalno okolje in razvoj, organizacijsko upravljanje,
sodelovanje z zaposlenimi, človekove pravice in poštene prakse delovanja. Podjetja morajo
vključiti v poslovanje vse deležnike, kar jim kasneje omogoči, da dosežejo večjo
konkurenčnost, pridobijo boljši ugled, lažje obdržijo dober kader in imajo pozitiven pogled
investitorjev, lastnikov (Ekvilib, 2013).
CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
Certifikat Družini prijazno podjetje je eden izmed najbolj znanih v Sloveniji, saj ga je
pridobilo že veliko podjetij. Certifikat je bil razvit z namenom, da podjetjem omogočijo
kvalitetnejše upravljanje s človeškimi viri. Gre predvsem za usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja zaposlenih. Ta certifikat prinaša predvsem dolgoročne učinke v
podjetju, s čimer podjetje sporoča zaposlenim, da jim ni vseeno zanje. S tem se poveča
samo zadovoljstvo zaposlenih in pa tudi produktivnost (Certifikat Družini prijazno podjetje,
2014).

2.4 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN USPEŠNOST PODJETIJ
Kot sem že prej omenila, ima družbena odgovornost velik vpliv na uspešno delovanje
podjetja. S tem ko se podjetje obnaša družbeno odgovorno, njihove stranke to opazijo in
se tako raje poslužujejo njihovih izdelkov ali storitev. Javnost vse bolj pritiska na podjetja,
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da se obnašajo družbeno odgovorno in na tak način tudi proizvajajo izdelke. V praksi je bilo
kar nekaj primerov, ko so različne interesne skupine sprožile kampanje, bojkote in celo
tožbe zaradi nezadovoljstva z določenimi potezami organizacij. Zato se organizacije vse bolj
zavedajo vpliva družbene odgovornosti na njihovo uspešno poslovanje, saj z družbeno
odgovornim poslovanjem obdržijo svoje stranke na dolgi rok, zagotovijo si trajnostni razvoj
podjetja in povečajo svoj ugled. Veliko deležnikov vpliva na poslovanje podjetja, zato je
potrebno, da podjetja na različne načine vključujejo te deležnike in sodelujejo z njimi. Te
načine sodelovanja in vključevanje pa lahko razdelimo na tri vidike (Zavašnik, 2012).
1. Ad-hoc sodelovanje – do takega sodelovanja pride zaradi zunanjih pritiskov na
organizacijo. Ta vidik je omejen na vprašanja, ki so vzpodbudila konflikt z deležniki.
2. Sistematični pristop - ta pristop podjetje vzpodbudi samo od sebe. Tu gre za hitrejše
in učinkovitejše reševanje konfliktov z deležniki, tako da se z njimi vzpostavi dialog.
3. Integrirano strateško sodelovanje – pri tem pristopu gre za sodelovanje z deležniki
na tak način, da usklajujejo socialne, ekonomske in okoljske učinke. Gre za
združevanje virov, ki pripomorejo vsem, ki so vključeni, da pridejo do boljše rešitve.
Za uspešno poslovanje podjetja vse bolj vključujejo v poslovanje različne standarde in
smernice družbene odgovornosti, ki jim omogočajo boljše in uspešnejše poslovanje.
Standardov je veliko in vsak se nanaša na določeno področje. Vsako podjetje si lahko pod
določenimi pogoji priskrbi določene certifikate, ki jih mora upoštevati in se po njih ravnati.
Podjetja morajo vedeti, kakšni so cilji sodelovanja z različnimi deležniki in kako le-ti
pripomorejo k doseganju določenih ciljev organizacije. Samo sodelovanje z deležniki je zelo
izčrpen proces, ki pa seveda lahko prinese določene pozitivne lastnosti, kot so boljši ugled
podjetja, boljše razumevanje samega trga, zaupanje deležnikov itd. Torej sodelovanje z
deležniki prinese podjetju bolj uspešno poslovanju in pa tudi možnost sistemskih sprememb,
ki vodijo v trajnostni razvoj (Zavašnik, 2012).
2.4.2 DONACIJE IN SPONZORSTVA KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
PODJETJA
Donatorstvo in sponzorstvo se uvrščata v filantropsko odgovornost, ki je v Carollovi piramidi
uvrščena na sam vrh. Filantropska odgovornost naj bi bila, po njegovi piramidi, najmanj
pomembna, predvsem zaradi tega, saj večinoma zaobjema prostovoljne prispevke podjetij.
V nadaljevanju bom podrobnejše predstavila pojma sponzorstvo in donatorstvo ter njun
namen.
Pri sponzorstvu gre za poslovni dogovor, kjer se ena poslovna stranka (sponzor) obveže
drugi stranki (sponzoriranec), da bo prva stranka, namenila nekaj finančnih sredstev drugi
stranki, v zameno za to pa dobi določene ugodnosti (kot so reklamiranje njihovega podjetja,
omemba sponzorja na prireditvah itd.). Največkrat za sponzorstvo zaprosijo, ko gre za
različne športne in kulturne dogodke, ki se jih udeleži več sto ljudi. Sponzor in sponzorirano
podjetje morajo vedno skleniti pogodbo o sponzorstvu, s katero se strinjata obe stranki. V
tej pogodbi se mora določiti, kako bo potekala promocija podjetja na dogodku, da ne pride
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do nezadovoljstva ali napak pri promociji podjetja. Če drugo podjetje ne oglašuje pravilno
sponzorja, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi, lahko le-ta zahteva vrnitev vseh sredstev.
Velikokrat se pojma sponzorstvo in donatorstvo zamenjujeta, vendar se to ne bi smelo, saj
gre za zelo različna pojma. Bistvena razlika je v tem, da pri donatorstvu podjetje ne zahteva
nobene protiusluge. Donacije so povsem prostovoljen prispevek podjetja različnim
dogodkom oziroma za darovanje premoženja podjetja. Razlika med sponzorstvom in
donacijam je tudi ta, da sponzorju znesek, ki ga nameni sponzoriranju, predstavlja davčno
priznan odhodek, medtem ko zneski pri donacijah niso davčno priznan odhodek (ZDDPO-2,
59. člen).
Sponzorstva in donacije naj bi predstavljala le majhen del družbene odgovornosti podjetja,
saj to ni nujno in ni pogojeno z zakonom, ampak se podjetje samo odloči ali bo to storilo
ali ne. Javnost pa sponzorstvo in donacije podjetij dojema na različne načine. Nekateri
menijo, da gre tu le za marketinške poteze podjetij, da si v javnosti pridobijo boljši ugled.
Spet drugi podpirajo družbeno odgovorno ravnanje podjetij in raje kupujejo izdelke, za
katere vedo, da bodo z nakupom prispevali tudi nekaj k boljši družbi. Odločitev glede
sponzoriranja in donatorstva mora podjetje sprejeti samo. Nekatera podjetja vključijo
filantropsko odgovornost že v njihov načrt poslovanja tako, da že vnaprej vedo, koliko
sredstev bodo namenili v dobrodelne namene (Sukič, 2011).

2.5 POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
Sodobne organizacije v svoj sistem vedno bolj vključujejo družbeno odgovornost, predvsem
zaradi tega, ker je družbeno odgovorno ravnanje v preteklih letih postalo osrednja tema
razvitejšega gospodarstva po svetu. Kot sem že prej omenila, je podjetje lahko dolgoročno
uspešno le v primeru upoštevanja različnih interesnih skupin. Te interesne skupine postajajo
vse bolj zahtevne in dejavnejše in prav zaradi tega samo družbeno odgovorno delovanje ni
več dovolj, ampak je potrebno o družbeni odgovornosti podjetja tudi poročati. S tem ko
podjetja poročajo o družbeni odgovornosti, si zagotovijo dolgoročna razmerja in določene
koristi.
Odkar je Slovenija članica Evropske unije, je vključena v vsako vprašanje, ki se pojavi v
institucijah. Eno izmed teh vprašanj je tudi družbeno odgovorno delovanje podjetij. Na
družbeno odgovorno delovanje podjetij ne vplivajo samo odločitve sprejete v Sloveniji,
ampak predvsem odločitve sprejete v evropskih institucijah. Slovenska podjetja morajo
letno izdajati družbena poročila, ki so opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah in v
Slovenskih računovodskih standardih. Ta določata, katere informacije morajo podjetja
objaviti v letnem poročilu (Slapničar, 2005, str. 44–45).
Samo poročanje o družbeni odgovornosti podjetja se je razvilo iz računovodstva. Danes vse
več podjetij objavlja družbena poročila, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Podjetja v
družbenem poročilu objavijo podatke, ki so določene z zakonom, lahko pa tudi sama
prostovoljno dodajo različne podatke o družbeni odgovornosti.
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Leta 2005 je Vlada Republike Slovenije ustanovila medresorsko delovno skupino za
spodbujanje družbene odgovornosti. To skupino sestavljajo predstavniki ministrstev, njene
naloge pa so pripraviti poročilo o dosedanjih aktivnostih in predložiti nove predloge za to
področje (Slapničar, 2005, str. 44–47).
Najbolj pogosto poročanje o družbeni odgovornosti je trajnostno poročanje po smernicah
GRI, ki so med podjetji tudi najbolj znane in uporabne. Trajnostno poročanje o družbeni
odgovornosti je za podjetje velikega pomena, saj s tem omogoči deležnikom zadostno mero
informacij o družbeno odgovornem ravnanju podjetja. Na podlagi tega poročila deležniki
lažje oblikujejo svoje odločitve in s tem dajo podjetju vedeti, kam jih družbeno odgovorno
delovanje vodi. Trajnostno poročilo podjetja nam podaja informacije o rezultatih delovanja
podjetja, o okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikih ter o upravljavskih vidikih (Ekvilib,
2013).
Osnovne značilnosti smernic GRI so naslednje (Ekvilib, 2013).
•
•
•

Primerne so za vse organizacije, ne glede na velikost, lokacijo ali dejavnost.
Poročila narejena po smernicah GRI so mednarodno priznana in jih je zato možno
primerjati.
So pomembno orodje za vključevanje družbene odgovornosti v strategijo delovanja
podjetja.

V Sloveniji lahko opravijo to poročilo po smernicah GRI s pomočjo neodvisnega ocenjevalca
ali s pomočjo različnih deležniških skupin. GRI (Global reporting intiative) je mednarodna
neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj podjetij v svetovnem merilu. Leta 2013 so
objavili novejše smernice GRI G4, ki so v svetu najbolj razširjen model trajnostnega
poročanja (Ekvilib, 2013).

2.6 DRUŽBENA ODGOVORNOST V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH
Družbena odgovornost se v večini primerov povezuje z velikimi podjetji, predvsem ker so
finančno sposobnejša in jim to ne predstavlja večjega stroška. Za vpeljavo družbene
odgovornosti se odločijo le nekatera srednja in mala podjetja. V Sloveniji in drugod po svetu
prevladujejo mala in srednje velika podjetja, zato vključevanje družbene odgovornosti samo
v velikih podjetjih ni dovolj. To poudarja tudi Evropska Komisija, ki daje velik poudarek
malim in srednjim podjetjem, v obliki raznih spodbud in drugih aktivnosti družbeno
odgovorne narave (Tominšek, 2008).
Poznamo veliko načinov kako spodbujati družbeno odgovornost, eden izmed takih načinov
je projekt »CSR – Code to Smart Reality«, ki je bil pripravljen v Sloveniji, in je le eden od
mnogih projektov. V projekt so bili vključeni štirje domači in en tuj partner. Glavni cilji
projekta pa so bili: postaviti spletni informacijski portal o družbeni odgovornosti podjetij,
promovirati pozitiven vpliv družbene odgovornosti na gospodarstvo, razviti instrumente za
ocenjevanje aktivnosti na področju družbene odgovornosti v malih in srednje velikih
podjetjih itd. Med samim projektom pa so se pojavile tudi določene težave, predvsem zaradi
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slabega poznavanja pojma družbena odgovornost v malih in srednje velikih podjetje, saj so
menili, da se družbena odgovornost tiče le velikih podjetij (Tominšek, 2008).
Mala in srednje velika podjetja se morajo v današnjem času spopasti s številnimi izzivi.
Vedno bolj je prisoten boj za obstoj na trgu, saj je konkurenca iz leto v leto hujša in ni
dovolj le dobra ideja. Velika podjetja še vedno veljajo kot tista, ki imajo večjo moč na trgu,
ampak misel, da je družbena odgovornost samo na strani velikih podjetij, ki so bolj finančno
sposobna in si to lahko privoščijo, je napačna. Kot sem omenila že prej, Evropska Komisija
namenja prav posebej pozornost malim in srednje velikim podjetjem in jim pomaga pri
vključevanju družbene odgovornosti v poslovanje. Menijo da, če želijo doseči vse prednosti
družbene odgovornosti podjetij, morajo mala in srednje velika podjetja nujno vključevati
družbeno odgovornost. Podpora in vzpodbujanje družbene odgovornosti v malih in srednje
velikih podjetjih, je ena izmed prioritetnih področij evropske politike (Tominšek, 2008).
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3 POJEM USPEŠNOSTI PODJETJA
3.1 USPEŠNOST PODJETJA
Uspešnost podjetja je eden izmed osnovnih ciljev lastnikov in menedžerjev kot tudi
zaposlenih v podjetju, saj je usoda podjetja pomembna tudi za zaposlene. Res pa je, da
zaposleni, lastniki ter menedžerji drugače gledajo na uspešnost podjetja. Menedžerji
ocenjujejo uspešnost predvsem na podlagi lastnega uspeha, samopotrjevanja in lastnih
sposobnosti pred lastniki organizacij, medtem ko zaposleni ocenjujejo uspešnost podjetja
predvsem glede na višino osebnega dohodka. Za lastnike pa, poleg kapitala in velikega
dobička, pomeni uspešnost tudi nek družbeni vpliv.
Ko govorimo o uspešnosti podjetij, imamo največkrat v mislih ekonomsko uspešnost.
Podjetje je uspešno, če je boljše od svojih konkurentov ali pa presega povprečje panoge,
kjer deluje. Za uspešnost niso dovolj le dobri in kvalitetni izdelki in storitve, ampak tudi
druge sestavine politike organizacije, ki se med seboj podpirajo (Biloslavo 2006, str. 182).
Uspešnost podjetja in njegovega poslovanja je rezultat več različnih faktorjev. Na nekatere
faktorje podjetje praktično nima vpliva, npr. na število konkurentov, na kupno moč
prebivalcev, na devizni tečaj, na razne predpise itd. Na vse druge faktorje pa podjetje lahko
vpliva in jih spreminja v svojo korist s pomočjo lastne strategije. Za ustrezno strategijo
podjetja je pomemben tudi vpliv zaposlenih. Če so zaposleni pravilno motivirani in seveda
izobraženi, bodo dosegali večjo učinkovitost. Tako je uspešnost podjetja lahko maksimalna.
Podjetje pa lahko definiramo kot uspešno, če posluje z dobičkom, če je v primerjavi s
preteklim letom povečalo dobiček, če v primerjavi s preteklim letom niso zmanjšali števila
zaposlenih, če je podjetje povečalo neto plačo na zaposlenega itd. Lahko bi se reklo, da je
uspešnost podjetja v bistvu preizkus uspešnosti poslovne strategije podjetja (Gomezelj
Omerzel, 2010, str. 31).

3.2 MERJENJE POSLOVNE USPEŠNOSTI PODJETIJ
Nekatere raziskave so pokazale, da se poslovno uspešnost lahko dobro oceni z subjektivnimi
merami, kot so rast plač, tržni delež, donosnost, učinkovitost poslovanja in kakovost
storitev. Med merami pa je najpogosteje uporabljena rast prihodkov. Rast prihodkov sodi
med splošne merilnike in velja za najbolj učinkovito merilo uspešnosti, predvsem zaradi
zanesljivosti, veljavnosti in dostopnosti podatkov. Vendar sama rast prihodkov premalo
pove o uspešnosti podjetja, za objektivno oceno je potrebno uporabiti še rast dobička in
rast števila zaposlenih (Gomezelj Omerzel, 2010, str. 32).
Za merjenje poslovne uspešnosti se je v preteklosti in se še danes največ uporablja analiza
finančnih rezultatov. To je tradicionalni pogled na uspešnost in izhaja iz ustvarjanja dobička.
Na podlagi te analize podjetje sestavi finančno poročilo. Za merjenje poslovne uspešnosti
pa poznamo tudi nekatera bolj sodobna menedžerska orodja, kot so uravnoteženi kazalniki
poslovanja in različni modeli odličnosti. Predvsem uravnoteženi kazalniki poslovanja so imeli
kar nekaj nasprotnikov, predvsem tistih, ki so bili še v vrstah tradicionalnih računovodij.
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Med prvimi je na prenovo orodij opozoril Peter Drucker, ki je v The Wall Street Journal
zapisal: »Sedanji organizacijski koncepti in orodja so neprimerni za obvladovanje in nadzor
poslovanja. Potrebujemo povsem nove načine merjenja poslovne uspešnosti organizacij –
recimo jim kar poslovni aduti!« (Peter Drucker, The Wall Street Journal).
S to trditvijo je Drucker opozoril na to, da so novi načini merjenja poslovne uspešnosti
stvarna potreba, ki bo omogočila ključne spremembe za organizacije. Slabosti tradicionalnih
meril poslovne uspešnosti so znane že dalj časa. Gre predvsem za njihovo zelo ozko
osredotočenost samo na pretekla dogajanja v podjetju. Prav zaradi tega so se kaj hitro
razvili novi modeli merjenja poslovne uspešnosti.

3.3 PREPOZNAVNOST PODJETJA
Podjetja si morajo biti med seboj konkurenčna in zato vseskozi tekmujejo med seboj, tako
v tržnem kot netržnem okolju. Oglaševanje, vse bolj zahtevni potrošniki, velika konkurenca
in mnogo med seboj podobnih produktov in storitev so le nekatere značilnosti današnjega
poslovnega okolja. Vse manj pa je prostora za uspešno pozicioniranje produktov in storitev,
zato je posledično prepoznavnost podjetij vse manjša. Oglaševanje je tako rekoč učinkovito
le še v določenih panogah (Dular, 2012).
Prepoznavnost podjetja pa je še kako pomembna, saj zaradi večje prepoznavnosti podjetja
lažje pridobivajo nove stranke. Poleg oglaševanja je potrebno imeti tudi dobro komunikacijo
z vsemi deležniki. Dobra prepoznavnost podjetja sama privablja nove stranke, s čimer se
zmanjšuje potreba po drugih oblikah trženja. Potrebno je investirati v komunikacijske
aktivnosti, saj to pripomore k boljšemu ugledu podjetja in omogoči, da se podjetje predstavi
kot privlačen zaposlovalec z najboljšim kadrom. Podjetja, ki več investirajo v komunikacijske
aktivnosti oz. PR (Public relationship), so glede na raziskave bolj uspešna in imajo na trgu
boljšo prepoznavnost (Dular, 2012).
Pomemben je tudi ugled podjetja. Že ugled podjetnika kot posameznika je zelo pomemben,
zato se lahko ob napačnem ravnanju to pozna podjetju in mu celo uniči posel. Ugled
podjetja torej lahko opredelimo kot različne zaznave s strani zunanjih deležnikov o
izstopajočih značilnostih podjetja. In če tako razumemo ugled podjetja, to pomeni, da sam
ugled močno vpliva na samo povezanost podjetij z okoljem, v katerem delujejo. In seveda,
boljši kot je ugled podjetja, boljše je finančno poslovanje podjetja. Se pravi dejavniki, kot
so družbena odgovornost, prepoznavnost in ugled podjetja, močno vplivajo na uspešno
poslovanje podjetja (Kline, 2012).
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4 RAZISKAVA VPLIVA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
USPEŠNOST IN PREPOZNANOST SLOVENSKIH PODJETIJ

NA

4.1 OPIS POTEKA RAZISKAVE
Podatke za ugotavljanje vpliva družbene odgovornosti na prepoznavnost in uspešnost
slovenskih podjetjih sem pridobila z anketnim vprašalnikom. Anketa je bila spletna in
narejena s pomočjo strani www.1ka.si. Anketo sem poslala 130 slovenskim podjetjem,
večinoma preko e-pošte, nekaj pa sem jih odnesla tudi osebno. Odgovorilo je le 35
slovenskih podjetij. Predvidevam, da je razlog časovna omejenost ter prednostne naloge
posameznikov in podjetij kot tudi to, da je bila anketa izvedena v času poletnih dopustov.
Podjetja sem izbirala glede na lestvico najbolj uspešnih podjetij, tako med malimi, srednjimi
in velikimi. Anketa je bila sestavljena iz 18 vprašanj, s katerimi sem želela ugotoviti vpliv
družbene odgovornosti na uspešnost in prepoznavnost podjetja, kateri dimenziji družbene
odgovornosti so podjetja bolj naklonjena ter predvsem kako različno na družbeno
odgovornost gledajo velika, srednja in mala podjetja. Prav tako me je zanimalo, če je
trditev, da so velika podjetja bolj družbeno odgovorna, resnična. Vprašanja so bila
sestavljena tako, da so anketiranci označili vnaprej pripravljene odgovore, ki so jim najbolj
ustrezali, nekje pa so tudi morali izbrati več odgovorov, ki veljajo za njihovo podjetje. Anketa
se je izvajala v času od začetka avgusta 2014 do 29. avgusta 2014.
Na anketo se je odzvalo 37 slovenskih podjetij. Vendar dva podjetja vprašalnika nista
izpolnila popolnoma pravilno, zato sem v raziskavo zajela le 35 pravilno izpolnjenih anket,
kar je služilo kot vzorec. Pridobljene podatke sem analizirala s pomočjo programa MS Excel.
Odgovore na vprašanja sem prikazala s pomočjo različnih grafov, ki najbolje prikazujejo
podatke za dano vprašanje. Osredotočila sem se na mikro, majhna, srednja in velika
podjetja ter primerjala njihove odgovore med seboj in jih prikazala v za to primernem grafu.
Rezultati so predstavljeni v odstotkih.
Zastavila sem si naslednje štiri hipoteze:
•
•
•
•

H1 - Slovenska podjetja dajo več pozornosti zunanji kot notranji dimenziji družbene
odgovornosti.
H2 - Slovenska podjetja morajo vključevati družbeno odgovornost kot del podjetja,
da lahko uspešno poslujejo.
H3 – Družbena odgovornost ima velik vpliv na trajnostni razvoj podjetij,
H4 – Velika podjetja so bolj družbeno odgovorna, kot majhna in srednja podjetja.

Z dano raziskavo, ki sem jo opravila v več različnih slovenskih podjetjih, bom potrdila ali
zavrgla te hipoteze in utemeljila razloge, zakaj je temu tako. Pri prvi hipotezi bom preverila,
kateri dimenziji družbene odgovornosti so podjetja bolj naklonjena in če se res namenja več
pozornosti zunanji dimenziji. Pri drugi hipotezi bom preverila ali morajo biti podjetja
družbeno odgovorna, da lahko uspešno poslujejo. S tretjo hipotezo bom preverila, kakšen
vpliv ima družbena odgovornost na trajnostni razvoj podjetij, s četrto hipotezo pa bom
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poskušala potrditi trditev, da so velika podjetja bolj družbeno odgovorna od malih in
srednjih podjetij, kot navaja tudi različna literatura.

4.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultate ankete bom predstavila s pomočjo različnih grafikonov. Osredotočila se bom na
to, kako so mi odgovarjala mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Nato bom naredila
primerjavo in potrdila ali ovrgla hipoteze.
1. Velikost podjetja po ZGD
V anketi je vsega skupaj sodelovalo 35 slovenskih podjetij, od tega sedem mikro podjetij,
devet majhnih podjetij, dvanajst srednjih podjetij in sedem velikih podjetij. Podjetja sem
opredelila po velikosti glede na Zakon o gospodarskih družbah. Kot je razvidno iz grafa 1,
se je na anketo odzvalo največ srednjih podjetij, kar je pričakovano, saj imamo v Sloveniji
največ srednjih in majhnih podjetij. Srednjim podjetjem sledijo majhna podjetja, v istem
številu pa so se odzvala velika in mikro podjetja. Najtežje je bilo pridobiti podatke od velikih
podjetij, saj so prav velika podjetja največkrat zavrnila sodelovanje v anketi – predvsem
zaradi pomanjkanja časa ali zaradi velikega obsega dela.

Grafikon 1: Velikost podjetja

7

7

Mikro podjetje
Majhno podjetje
9

12

Srednje podjetje
Veliko podjetje

Vir: Lasten

20

2. Panoge v katere se uvrščajo podjetja
Iz grafa 2 je razvidno, da mi je na anketo odgovorilo največ podjetij iz storitvene panoge in
podjetja, ki se ukvarjajo z izdelki široke porabe. Iz primarne dejavnosti (kmetijstvo,
gozdarstvo, rudarstvo) mi je odgovorilo le eno srednje podjetje, največ podjetij pa iz
storitvene panoge (transport, gradbeništvo, trgovina) in panoge z izdelki široke porabe
(avtomobilska industrija, maloprodaja, farmacevtska industrija). Na anketo so odgovarjala
majhna podjetja in pet od devetih spada v storitveno panogo, ostala pa se porazdelijo v
panogo izdelkov široke porabe (2 podjetja) in druge panoge (odgovorili so predvsem
odvetništvo in IT rešitve). Iz panoge izdelkov široke porabe so mi največ odgovarjala velika
podjetja (3 od 7 podjetij). Iz panoge finančnih storitev pa so mi odgovarjala le srednja in
velika podjetja, medtem ko so mi iz panoge energetike in komunale odgovorila le mikro
podjetja.
Grafikon 2: Panoge v katere se uvrščajo podjetja
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3. Razumevanje družbene odgovornosti v podjetjih
Preverjala sem tudi, kaj podjetja sploh razumejo pod pojmom družbena odgovornosti.
Vsako podjetje je moralo izbrati 5 odgovorov, s katerimi so podali mnenje, kaj njim
predstavlja družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Odgovori se glede na podjetja zelo
razlikujejo.
•

Mikro podjetja družbeno odgovornost podjetja razumejo kot redno izplačevanje plač,
skrb za okolje, zdravo in varno delovno mesto, plačevanje socialnih prispevkov in
redno plačevanje davkov.
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•

•

•

Majhna podjetja družbeno odgovornost podjetja razumejo kot skrb za okolje, redne
donacije, zdravo in varno delovno mesto, zagotavljanje dela ranljivejšim skupinam
ljudi in redno izplačevanje plač.
Srednja podjetja družbeno odgovornost podjetja razumejo kot skrb za okolje,
zmanjševanje porabe elektrike in vode, zdravo in varno delovno mesto, redno
izplačevanje plač in redno plačevanje davkov in socialnih prispevkov.
Velika podjetja družbeno odgovornost razumejo kot redno plačevanje davkov,
zdravo in varno delovno mesto, redno izplačevanje plač, skrb za okolje in plačevanje
socialnih prispevkov.

Glede na rezultate sem ugotovila, da je vsem podjetjem pomembno predvsem naslednjih
pet dejavnikov: redno plačevanje davkov, redno izplačevanje plač, skrb za okolje, zdravo in
varno delovno mesto ter plačevanje socialnih prispevkov. Zanimivo pa je, da so le mikro
podjetja odgovorila, da je pomembno tudi zagotavljanje dela ranljivejšim skupinam ljudi,
medtem ko ostalim podjetjem to ni eden izmed pomembnejših dejavnikov.
Grafikon 3: Razumevanje družbene odgovornosti
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4. Ali imate v podjetju izdelano strategijo družbene odgovornosti?
S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, koliko podjetij sploh ima izdelano strategijo
družbene odgovornosti. Iz grafa 4 je razvidno, da ima pet velikih podjetij razvito strategijo
družbene odgovornosti, medtem ko ostala dva velika podjetja niti ne vesta ali jo imajo ali
ne. Le pet srednjih podjetij, ki mi je odgovorilo na anketo, ima v podjetju razvito strategijo
družbene odgovornosti, štiri srednja podjetja te strategije sploh nima, medtem ko ostala tri
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podjetja niso opredeljena. V majhnih podjetjih imata strategijo družbene odgovornosti
razvito le dva podjetja, ostalih sedem majhnih podjetij te strategije sploh nima. Vsa mikro
podjetja, zajeta v raziskavi, so odgovorila, da te strategije v podjetju nimajo oz. le eno
podjetje od sedmih vprašanih sploh ne ve, če jo imajo. Glede na to, da strategijo družbene
odgovornosti komaj dobro uvajajo v podjetja, me rezultat tukaj ni presenetil. Kot sem
pričakovala ima večino velikih podjetij izdelano to strategijo, saj si jo lahko privoščijo. Sama
mikro podjetja si tega predvsem zaradi finančnih razlogov ne morejo privoščiti.

Grafikon 4: Strategija družbene odgovornosti
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5. Kateri dimenziji družbene odgovornosti ste v podjetju bolj naklonjeni?
Tu sem želela ugotoviti, kateri dimenziji (notranji ali zunanji) so podjetja bolj naklonjena.
Zanimivo je, da so v večini vsa podjetja naklonjena bolj notranji odgovornosti ali obema
dimenzijama. Kar šest velikih podjetij od sedmih je odgovorilo, da so bolj naklonjeni notranji
dimenziji družbene odgovornosti. Osem od dvanajstih srednjih podjetij je odgovorilo, da sta
pomembni obe dimenziji odgovornost, prav takšnega mnenja so tudi majhna podjetja (pet
od devetih). Samo naklonjenost zunanji dimenziji odgovornosti podjetja v večini niso
izpostavljala, razen enega mikro podjetja, ki je odgovorilo, da jim je pomembnejša zunanja
dimenzija družbene odgovornosti. Razlog, zakaj so podjetja bolj naklonjena notranji
dimenziji, je predvsem v tem, da so podjetja mnenja, da se vse začne znotraj podjetja in
samo zadovoljstvo zaposlenim prispeva k boljšemu poslovanju podjetij. Več o razlogih, zakaj
je notranja dimenzija pomembnejša, bom predstavila v naslednjem anketnem vprašanju.

Grafikon 5: Dimenzija družbene odgovornosti
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6. Razlogi zakaj je določena dimenzija pomembna
Pri tem vprašanju so podjetja morala napisati, zakaj se jim zdi izbrana dimenzija družbene
odgovornosti pomembnejša od druge.
•

•

•
•

•

Mikro podjetjem je notranja dimenzija pomembna predvsem zaradi tega, ker menijo,
da se vse začne znotraj in je »najprej potrebno pomesti pred svojim pragom« in
zaradi tega, ker menijo, da zadovoljstvo zaposlenih prispeva k boljšemu poslovanju
podjetja. Le eno mikro podjetje pa je bilo mnenja, da je pomembnejša zunanja
dimenzija z razlogom, da se s tem kaže slika podjetja.
Majhna podjetja so za razloge, zakaj je notranja odgovornost pomembnejša,
navedla predvsem to, da mora vsako podjetje skrbeti za svoje zaposlene in da
podjetje ne more uspešno izvajati zunanje odgovornosti, če nima prvo urejene
notranje odgovornosti podjetja. Ostala majhna podjetja pa se strinjajo s tem, da je
pomembno ravnovesje med obema vrstama odgovornosti.
Notranjo odgovornost srednja podjetja razumejo kot bolj pomembno predvsem
zaradi tega, ker želijo imeti zadovoljne zaposlene.
Razlogi, zakaj srednja podjetja poudarjajo obe dimenzije, so naslednji.
− Pomembnost obeh dimenzij.
− Obe dimenziji sta pomembni predvsem zaradi tega, ker so osnova njihovega
delovanja dobri odnosi z vsemi deležniki.
− Ker samo zadovoljni zaposleni lahko pomagajo tudi drugim.
− Zaradi enotne strategije.
Razlogi, da so velika podjetja bolj naklonjena notranji dimenziji, so predvsem, da
zadovoljni zaposleni delajo dobro, zaradi narave dejavnosti so bolj naklonjeni
notranji dimenziji, ker so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha in eden izmed
zanimivejših razlogov je, da notranja dimenzija sicer ni pomembnejša, ampak jo je
lažje in učinkovitejše upravljati.

7. Ali ste v podjetju pridobili kakšen standard družbene odgovornosti?
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Pri tem vprašanju so podjetja lahko označila več možnih odgovorov. Veliko podjetij mi je
tukaj odgovorilo z opcijo Drugo in napisalo, da ne vedo, če imajo kakšen standard v
njihovem podjetju, ali pa sploh nimajo nobenega pridobljenega standarda. Kot je razvidno
iz grafa 6, imajo štiri velika in srednja podjetja ter eno majhno in mikro podjetje pridobljen
standard ISO glede zagotavljanja kakovosti. Le eno veliko in eno majhno podjetje imata v
podjetju standard ISO glede varovanja okolja, medtem ko ima le eno mikro podjetje
pridobljene SA standarde o varovanju pravic delavcev in družbeno odgovornem ravnanju
podjetja. Drugi pomembnejši standard je certifikat družini prijazno podjetje, ki ga imajo tri
velika podjetja, štiri srednja podjetja in tri majhna podjetja, le zajeta mikro podjetja tega
certifikata nimajo. Prav tako pa ima le eno srednje podjetje pridobljen standard GRI o
poročanju družbene odgovornosti. Iz grafa je razvidno tudi to, da imajo največ pridobljenih
standardov velika podjetja, najmanj pa mikro podjetja.
Grafikon 6: Standardi družbene odgovornosti
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8. Kaj ste pridobili z vpeljavo družbene odgovornosti v podjetje?
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kaj so podjetja pridobila z vpeljavo družbene
odgovornosti. Možnih je bilo več odgovorov.
•

•

Velika podjetja so odgovorila, da so z vpeljavo družbene odgovornosti pridobila
predvsem večje zaupanje strank, večji ugled podjetja, večje zaupanje poslovnih
partnerjev, večje zaupanje zaposlenih in večjo konkurenčno prednost.
Srednja podjetja so s tem pridobila predvsem večje zaupanje zaposlenih, večje
zaupanje poslovnih partnerjev, večji ugled podjetja, konkurenčno prednost in večje
zaupanje strank.
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•

•

Majhna podjetja so pridobila predvsem večje zaupanje zaposlenih, večje
poslovnih partnerjev, večji ugled podjetja, konkurenčno prednost in večje
strank.
Mikro podjetja pa so z družbeno odgovornim ravnanjem pridobila večje
strank, večji ugled podjetja, večje zaupanje poslovnih partnerjev, večje
zaposlenih in konkurenčno prednost.

zaupanje
zaupanje
zaupanje
zaupanje

Zanimivo je, da sem samo pri enem mikro podjetju dobila odgovor, da jim je družbena
odgovornost prinesla tudi večji prihodek in pridobitev novih trgov. Rezultati so tukaj
pričakovani, saj sem že med prebiranje literature izvedela, da vse več strank in poslovnih
partnerjev gleda na to ali sodelujejo z družbeno odgovornim podjetjem. Z dotičnimi
pridobljenimi podatki lahko potrdim, da se z vpeljavo družbene odgovornosti poveča število
poslovnih partnerjev in strank.

Grafikon 7: Kaj so podjetja pridobila z družbeno odgovornostjo
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9. Ali vam je vpeljava družbene odgovornosti omogočila uspešnejše
poslovanje?
Vsa podjetja so tu večinoma odgovorila, da jim je vpeljava družbene odgovornosti
omogočila uspešnejše poslovanje. Nobeno podjetje se s tem ni strinjalo. V veliki večini se
podjetja strinjajo, da jim je to omogočilo uspešnejše poslovanje, vendar jih tudi kar nekaj
meni, da jim je uspešnejše poslovanje omogočilo le deloma. Na tem mestu lahko
predvidevam, da s tem, ko vpeljejo družbeno odgovornost v podjetje, pridobijo kar nekaj
pozitivnih stvari. Vendar več ko vlagajo v družbeno odgovornost, več stroškov imajo s tem,
zato ne morejo trditi, da jim družbena odgovornost prinese uspešnejše poslovanje. Vlaganje
v družbeno odgovornost lahko podjetju prinese veliko stroškov, zato je tudi logično, da so
velika podjetja bolj družbeno odgovorna, saj so bolj finančno sposobna in si to lahko
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privoščijo. Kar pet od sedmih velikih podjetij je odgovorilo, da je družbena odgovornost
omogočila uspešnejše poslovanje. Mnenja pri srednjih podjetjih so deljena, saj jih polovica
meni, da jim je to omogočilo uspešnejše poslovanje, polovica pa meni, da jim je to
omogočila le delno. Šest majhnih podjetij od devetih se strinja s tem, le tri podjetja pa
menijo, da to drži le delno. Pri mikro podjetjih se s tem strinja le pet od sedmih podjetij.

Grafikon 8: Družbena odgovornost in njen vpliv na uspešnost
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10. Ali vam je vpeljava družbene
prepoznavnost podjetja?

odgovornosti

omogočila

večjo

Kakor pri vprašanju o uspešnosti podjetja, je tudi tukaj večina podjetij odgovorila, da jim je
družbena odgovornost omogočila večjo prepoznavnost podjetja. S tem se strinjajo
predvsem velika podjetja, le dva velika podjetja menita, da jim to nikakor ni omogočilo
večje prepoznavnosti ali imajo drugačno mnenje glede tega. Štiri srednja podjetja se
strinjajo, da jim je družbena odgovornost omogočila večjo prepoznavnost podjetja, štiri
podjetja pa menijo, da je k temu pripomogla le deloma, medtem ko se tri podjetja s tem
ne strinjajo in menijo, da jim družbena odgovornost ni omogočila večje prepoznavnosti. Tri
majhna podjetja se s tem ne strinjajo in menijo, da to ni pripomoglo k večji prepoznavnosti,
medtem ko se le dva podjetja strinjata s tem, ali so drugačnega mnenja. Dva mikro podjetja
se strinjata s tem, medtem ko se v večini s tem ne strinjajo ali menijo, da je to le deloma
res (5 od 7 mikro podjetij).
Menim, da je razlog predvsem ta, da podjetja namenjajo več pozornosti notranji dimenziji
družbene odgovornosti, kar se ne vidi navzven, ampak to čutijo le zaposleni v podjetju. Prav
to je verjetno razlog, da družbena odgovornost ne vpliva prav veliko na prepoznavnost
podjetja. Zato pa imamo tukaj spet velika podjetja, ki lahko izvajajo obe dimenziji družbene
odgovornosti in si s tem lahko tudi pridobijo večjo prepoznavnost podjetja, saj so velikokrat
sponzorji različnim dogodkom ali pa donirajo v dobrodelne namene in so javno omenjeni.
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Grafikon 9: Družbena odgovornost in njen vpliv na prepoznavnost podjetja
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11. Ali je vpeljava družbene odgovornosti povzročila tudi negativne
posledice?
Pri temu vprašanju sem ugotovila, da družbena odgovornost ne povzroča negativnih
posledic v podjetjih. Le eno srednje in eno mikro podjetje je odgovorilo, da so se že soočili
z negativnimi posledicami. Pri mikro podjetju je bila ta negativna posledica predvsem
pomanjkanje časa, pri srednjem podjetju pa je bilo to neprimerno vodenje dobrodelnih
aktivnosti – napake v izvedbi. Sama družbena odgovornost naj že tako ne bi povzročala
negativnih posledic, je pa res, da lahko njena izvedba vzame veliko časa in zahteva tudi
podaljšanje delovnega časa. Vsa majhna in velika podjetja pa so zatrdila, da jim družbena
odgovornost ne prinaša negativnih posledic.
Grafikon 10: Družbena odgovornost in negativne posledice na podjetje
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12. Zaradi katerih družbeno odgovornih aktivnosti menite, da je vaše
podjetje v javnosti najbolj opaženo?
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Pri tem vprašanju me je zanimalo predvsem mnenje podjetij o tem, zakaj menijo, da je
njihovo podjetje v javnosti najbolj opaženo. Možnih je bilo več odgovorov, odgovori podjetij
so si bili tudi tokrat precej podobni.
•
•
•
•

Mikro podjetja so mnenja, da so opaženi predvsem zaradi razvoja in izobraževanj
zaposlenih, zaradi donacij in sponzorstev in zaradi različnih certifikatov.
Majhna podjetja menijo, da so opaženi zaradi razvoja in izobraževanj zaposlenih,
zaradi ekološkega obnašanja ter zaradi sponzorstva in donacij.
Srednja podjetja menijo, da so opaženi zaradi razvoja in izobraževanj zaposlenih,
zaradi ekološkega obnašanja, zaradi različnih certifikatov in donacij.
Velika podjetja pa menijo, da so najbolj opažena zaradi razvoja in izobraževanj
zaposlenih, zaradi ekološkega obnašanja ter donacij in sponzorstev.

Kot je razvidno iz rezultatov ankete, vsa podjetja menijo, da so opažena predvsem zaradi
razvoja in izobraževanja zaposlenih in zaradi različnih donacij in sponzorstev. Vsa podjetja,
razen mikro, pa menijo, da so opažena tudi zaradi ekološkega obnašanja, ki v tem času
postaja vse pomembnejši.
Grafikon 11: Družbeno odgovorne aktivnosti zaradi katerih ste opaženi
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13. Ali menite, da ima družbena odgovornost velik in pozitiven vpliv na
trajnostni razvoj podjetja?
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V večini se vsa podjetja strinjajo s tem, da ima družbena odgovornost velik vpliv na sam
trajnostni razvoj podjetja. Le eno mikro podjetja se s tem ne strinja, saj meni, da družbena
odgovornost lahko tudi negativno vpliva na trajnostni razvoj podjetja. Tri mikro podjetja pa
se s tem le delno strinjajo. Prav tako se dva majhna, dva srednja in dva velika podjetja le
delno strinjajo s to trditvijo. Razlog, da družbena odgovornost negativno vpliva na trajnostni
razvoj, je po mojem mnenju predvsem v tem, ker zahteva vpeljava družbene odgovornosti
finančna sredstva, ki so za mikro podjetja lahko velik strošek. Kljub temu, da je družbena
odgovornost dobra, pa ni nujno, da bo vedno prinesla pričakovane rezultate. Manj vložiš v
vpeljavo družbene odgovornosti v podjetje, manj boš pridobil nazaj. Zato menim, da se
mikro podjetja ne strinjajo s tem, da ima družbena odgovornost velik vpliv na trajnostni
razvoj, saj lahko oni sami poskrbijo s prodajo svojih izdelkov ali storitev dovolj za trajnostni
razvoj podjetja.
Grafikon 12: Družbena odgovornost in njen vpliv na trajnostni razvoj
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4.3 KLJUČNE UGOTOVITVE RAZISKAVE
Z raziskavo sem želela raziskati, kako podjetja gledajo na družbeno odgovornost in kako se
mnenje o družbeni odgovornosti razlikuje glede na velikost podjetij. Pridobila sem vzorec
mikro, majhnih, srednjih in velikih podjetij ter jih primerjala med seboj. Kot pričakovano, so
družbeno odgovornem ravnanju naklonjena velika podjetja, predvsem zaradi njihovega
vpliva in finančnih sposobnosti, ki jih ostala manjša podjetja nimajo. Vendar to ne pomeni,
da srednja in majhna podjetja ne morejo biti uspešna.
Moja prva hipoteza se je glasila: Slovenska podjetja dajo več pozornosti zunanji kot notranji
dimenziji družbene odgovornosti. To hipotezo lahko zavrnem, saj sem z raziskavo ugotovila,
da to sploh ne drži in da je večina slovenskih podjetij naklonjenih predvsem notranji
dimenziji družbene odgovornosti. Razlog je ta, da podjetja menijo, da so zadovoljni
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zaposleni ključ do uspeha in da se vse začne znotraj podjetja ter da, ko je to urejeno, se
lahko gleda še na zunanjo dimenzijo družbene odgovornosti.
Druga hipoteza: Slovenska podjetja morajo vključevati družbeno odgovornost kot del
podjetja, da lahko uspešno poslujejo. Glede na raziskavo in odgovore, ki sem jih pridobila,
bi to hipotezo lahko potrdila, saj so se tu podjetja v večini strinjala s to trditvijo, ali pa so
se tem le delno strinjali. Nobeno podjetje pa ni zatrdilo, da jim je to onemogočilo uspešnejše
poslovanje. Družbena odgovornost predstavlja le pozitivne učinke, zato verjetno tudi ni
možno, da bi onemogočila uspešnejše poslovanje, predvsem zaradi tega, ker postaja v
današnjem času vse pomembnejša. Vse več strank želi kupovati izdelke, ki so narejeni na
družbeno odgovoren način in so vse bolj pozorni na to. Prav tako poslovni partnerji, ki se
želijo povezovati le z družbeno odgovornimi podjetji.
Tretja hipotez je bila: Družbena odgovornost ima velik vpliv na trajnostni razvoj podjetij.
To hipotezo bi lahko v primeru velikih, srednjih in majhnih podjetij potrdila. Vendar le-te v
primeru mikro podjetij ne bi mogla v celoti potrditi, saj se s tem ne strinjajo. Trajnostni
razvoj je pomemben za vsako podjetje, saj jim to omogoča uspešno in dolgotrajno
poslovanje. Ker pa verjetno družbena odgovornost mikro podjetjem predstavlja velik
strošek, jim to ne pomaga pri trajnostnem razvoju.
Zadnja, četrta hipoteza, ki sem si jo zastavila ,je bila: Velika podjetja so bolj družbeno
odgovorna, kot majhna in srednja podjetja. To hipotezo lahko zagotovo potrdim, saj sem
to ugotovila že s prebiranjem različne literature na to temo kot tudi z lastno raziskavo.
Vendar trditev, da so samo velika podjetja odgovorna, ni povsem prava. Prav tako so
odgovorna srednja, majhna in mikro podjetja, le v manjši meri kot velika. Velika podjetja si
lahko to privoščijo zaradi svojega vpliva na trgu in finančne sposobnosti. Prav tako večja
podjetja veliko namenijo donacijam in sponzorstvom, ki jih v družbi prikažejo kot družbeno
odgovorna, in si s tem pridobijo dober ugled.
Iz celotne analize je razvidno, da se slovenska podjetja zavedajo, kako pomembno je
vključevanje družbene odgovornosti v njihovo poslovanje. Zavedajo se, da ni pomemben le
zunanji videz podjetja, ampak predvsem notranjost podjetja in zadovoljstvo zaposlenih. Že
s tem, ko se trudijo in skrbijo za svoje zaposlene, vidijo, da lahko uspešno poslujejo in
uživajo večje zaupanje strank ter poslovnih partnerjev.
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5 ZAKLJUČEK
Družbena odgovornost je prisotna že v skoraj vsakem podjetju. Podjetja so na nek način
prisiljena vključevati družbeno odgovornost v poslovanje, predvsem zaradi pritiska različnih
deležnikov. Družbena odgovornost se lahko izvaja na več različnih načinov, podjetje ima pri
temu proste roke in si izbere svoje načine, kako bo delovalo družbeno odgovorno. Res pa
je, da si nekatera podjetja, predvsem zaradi finančnih sredstev, ne morejo privoščiti, da bi
bila družbeno odgovorna. Predvsem velika podjetja, ki so bolj finančno sposobna,
namenjajo več finančnih sredstev donacijam in sponzorstvu različnih dogodkov, kar pa si
majhna podjetja v taki meri ne morejo privoščiti.
Pri izvajanju družbene odgovornosti v podjetjih se lahko pojavi vprašanje, če je družbena
odgovornost le marketinška poteza, ki izboljša poslovanje podjetja. Marsikdo bi se s tem
strinjal, vendar ni nujno, da je takšna praksa vseprisotna. Nekatera podjetja družbeno
odgovornost res izkoriščajo v svoj prid in si s tem dvigujejo prodajo, medtem ko pa nekatera
podjetja dejansko vidijo pozitivne učinke družbene odgovornosti. Zaradi številčnosti definicij
družbene odgovornosti se pojavlja vprašanje, kako podjetja sploh vedo, če oziroma da so
družbeno odgovorna? Družbeno odgovornost se lahko meri na več različnih načinov. Vendar
pa, za sam obstoj družbene odgovornosti v podjetju, naj ne bi potrebovali raznih metod
merjenja – to je opazno že, ko vstopamo v stik s podjetjem.
Z raziskavo sem ugotovila, da je vsem podjetjem na prvem mestu pomembna predvsem
notranja dimenzija družbene odgovornosti, torej skrb za zaposlene, da se počutijo varno na
delovnem mestu, da imajo ustrezne pogoje ter vse ostalo, kar zagotavlja zadovoljstvo in
učinkovitost zaposlenih.
Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala stališča slovenskih podjetij do družbene
odgovornosti in v kakšni meri se je poslužujejo. Opazna je bila razlika med velikimi in
majhnimi podjetji, kar niti ni tako pomembno, če se podjetja lotijo družbene odgovornosti
na pravi način. Menim, da se bo družbena odgovornost vse bolj razvijala in postajala vse
bolj nujen pripomoček za uspešno poslovanje podjetij.
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PRILOGE
Pozdravljeni,
sem študentka 3. letnika univerzitetnega programa Uprava na Fakulteti za Upravo. Pod
mentorstvom profesorja dr. Primož Pevcin pripravljam diplomsko delo: »Vpliv družbene
odgovornosti na uspešnost in prepoznavnost slovenskih podjetij«. Z anketnim vprašalnikom
želim ugotoviti kako družbena odgovornost podjetja vpliva na samo poslovanje in
prepoznavnost podjetja, ter kakšne so razlike v družbeni odgovornosti med majhnimi,
srednjimi in velikimi podjetji.
Anketa je kratka in sestavljena večinoma iz abc vprašanj. Nanaša se na celotno podjetje,
zato na njo odgovarja le en zaposlen v podjetju, ki je seznanjen s tem področjem. Podatki
so popolnoma anonimni in namenjeni izključno lastni raziskavi.
Anketo najdete na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/46029
Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
Lep pozdrav,
Kolar Katarina
ANKETA

1. Velikost podjetja po ZGD?
(označite z X)
a. Mikro podjetje (ne presega več kot 10 zaposlenih)
b. Majhno podjetje (ne presega več kot 50 zaposlenih)
c. Srednje podjetje (ne presega več kot 250 zaposlenih)
d. Veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih)
2. Število zaposlenih:
3. V katero panogo spada Vaše podjetje?
(označite s krepko pisavo ali barvo Vaš odgovor)
a. Primarna dejavnost : npr. kmetijstvo, gozdarstvo ter rudarstvo
b. Storitvena panoga : npr. neprofitna organizacija, transport, gradbeništvo,
trgovina
c. Izdelki široke porabe in industrijski izdelki: npr. avtomobilska industrija,
maloprodaja, farmacevtska industrija
d. Finančne storitve: npr. bančništvo, zavarovalništvo, nepremičnine
e. Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti: npr.
telekomunikacije, razvedrilo in mediji
f. Energetika in komunalne storitve: energija, nafta in plin, komunalne storitve
g. Drugo:
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4. Kaj razumete pod pojmom družbena odgovornost?
Označite z X največ 5 področij, ki se vam zdijo najbolj pomembna pri družbeno
odgovornem delovanju podjetij.

a. Redno plačevanje davkov državi

b.

Redno izplačevanje plač zaposlenim

c. Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja za
zaposlene
d.

Redno plačevanje socialnih in zdravstvenih prispevkov
zaposlenim

e.

Dobrodelno udejstvovanje podjetja/ donacije

f.

Sponzorstvo različnim dogodkom

g. Skrb za okolje (npr. ločevanje odpadkov)
h.
i.
j.

Zmanjševanje porabe elektrike in vode
Racionalnejša uporaba papirja pri poslovanju
Zagotavljanje dela ranljivejšim skupinam ljudi (invalidi, starejši ljudje)

5. Ali imate v podjetju izdelano strategijo družbene odgovornosti? (označite
z X)
a.
b.
c.
d.

Da
Ne
Ne vem
Drugo

6. Kateri dimenziji družbene odgovornosti ste v podjetju bolj naklonjeni?
(označite z X)
a. Notranja odgovornost podjetja
b. Zunanja odgovornost podjetja
c. Oboje
d. Drugo:

7. Glede na prejšnji odgovor, zakaj se vam ta dimenzija zdi bolj
pomembna?
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8. Ali ste v podjetju pridobili kakšen standard družbene
odgovornosti? (označite z X, možnih je več odgovorov)
a. SA standardi (SA - Social Acccountability - standard o
varovanju
pravic delavcev in družbeno odgovornem ravnanju podjetja)
b. Standard ISO glede varovanja okolja
c. Standard ISO glede zagotavljanja kakovosti
d. Standardi GRI (Global Reporting Incentive - standardi o
poročanju družbene odgovornosti)
e. Certifikat Družini prijazno podjetje
f. Drugo:
9. Kaj ste pridobili z vpeljavo družbene odgovornosti v
podjetje?
(označite z X največ 4 odgovore)

a. Konkurenčno prednost
b. Boljša medijska podoba
c. Večje zaupanje strank
d. Večji ugled podjetja
e. Večje zaupanje poslovnih partnerjev
f. Večje zaupanje zaposlenih v podjetju
g. Večji prihodek podjetja
h. Pridobitev novih trgov
i. Drugo:
10. Ali Vam je vpeljava družbene odgovornosti v podjetje omogočila
uspešnejše poslovanje? (označite z X)
a.
b.
c.
d.

Da
Ne
Le delno
Drugo:

11. Če ste odgovorili z Da ali Ne, zakaj je temu tako?

12. Ali Vam je vpeljava družbene odgovornosti v podjetje omogočila večjo
prepoznavnost podjetja? (označite z X)
a. Da
b. Ne
c. Le delno
d. Drugo:
13. Ali je vpeljava
družbene odgovornosti v podjetje povzročila
tudi negativne posledice? (označite z X)
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a.
b.
c.
d.

Da
Ne
Delno
Drugo

e. Če DA, kakšne:

14. Zaradi katerih družbeno odgovornih aktivnosti menite, da je Vaše
podjetje v javnosti najbolj opaženo? ( označite z X) Možnih je več odgovorov.
a. Zaradi razvoja in izobraževanja zaposlenih
b. Zaradi ekološkega obnašanja organizacije
c. Zaradi donacij
d. Zaradi sponzorstva različnim športnim in kulturnim
dogodkom
e. Zaradi priznanj in nagrad podjetja
f. Zaradi različnih certifikatov, ki jih je podjetje pridobilo
g. Drugo:
15. Ali menite, da ima družbena odgovornost v Vašem podjetju velik vpliv na
trajnostni razvoj Vašega podjetja? (označite z X)
a. Da
b. Ne
c. Le delno
d. Drugo
16. Ali menite, da ima družbena odgovornost v Vašem podjetju pozitiven
vpliv na trajnostni razvoj Vašega podjetja? (označite z X)
a. Da
b. Ne
c. Delno
d. Drugo:

17. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z Da ali Ne, zakaj menite, da je
temu tako?
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