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1. Uvodno

Družbena odgovornost podjetja v širšem smislu je ena od novejših komponent
poslovanja podjetij, ki razširja njihovo osnovno ekonomsko usmerjenost na širšo vpetost
podjetja v spremljajoče družbene in okoljske dejavnike. V praksi to pomeni, da podjetje
pri svojem poslovanju upošteva poleg individualnih ekonomskih tudi širše
splošnokoristne rezultate, dosežene z vlaganji in spodbujajočim odnosom do zaposlenih,
investitorjev, do varstva okolja ter do sponzorskih in donatorskih dejavnosti na različnih
področjih družbenega življenja. Dejavnosti sponzorstva in donatorstva imenujemo tudi
družbena odgovornost v ožjem smislu.
Bistveno je poudariti, da naj bi bilo to širše zavedanje pomena uspešnega poslovanja
prostovoljno in odgovorno, ne pa izvedeno le navidezno z izključnim ciljem izkoriščanja
davčnih ugodnosti. Davčni predpisi so seveda lahko ustrezna spodbuda podjetju, da
posreduje svoj morebitni prispevek širši družbi in okolju, vendar pa je pomemben
predvsem nadaljen miselni razvoj, da je družbena odgovornost nepogrešljiv del
poslovanja uspešnega modernega podjetja.
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2. Družbena odgovornost največjih podjetij v Sloveniji

METODOLOGIJA, UPORABLJENA V RAZISKAVI
V raziskavi družbene odgovornosti največjih podjetij smo upoštevali navodila in
smernice, dane s strani CIVICUSa1, kot koordinatorja projekta.
Oblikovali smo listo 10 podjetij v Republiki Sloveniji glede na njihove prihodke v letu
2003 po podatkih iz revije Gospodarski vestnik2. Po vrsti si tako sledijo: Petrol d.d.,
Revoz d.d., Nova Ljubljanska banka, Poslovni sistem Mercator, Lek d.d., Gorenje d.d.,
Merkur d.d., Prevent d.d., OMW-Istrabenz d.o.o. in Krka d.d.
Ta podjetja se hkrati uvrščajo na lestvico največjih podjetij v novih članicah Evropske
Unije v letu 2003, ki je bila pripravljena v sodelovanju s Central European Capital3, in
sicer na mesta od 40. (Petrol d.d.) do 189. (Krka d.d.). Hkrati jih je bilo kar osem že v
letu 2002 na lestvici največjih podjetij glede na prihodke.
Pri oblikovanju lestvice niso bili uporabljeni morebitni podatki Ministrstva RS za
gospodarstvo ali Gospodarske zbornice Slovenije, saj nam le-ti niso bili dosegljivi oz.
nismo izvedeli, ali takšne lestvice podjetij sploh oblikujejo.
Za izbrana podjetja smo opravili raziskavo njihovih spletnih strani, pridobili letna poročila
o poslovanju podjetij, poročila o varstvu okolja in druge podatke, ki zadevajo družbeno
odgovornost teh podjetij. Vse zbrane podatke smo obdelali, primerjali in prišli do
rezultatov, ki jih sicer ne gre posploševati na celotni gospodarski sektor, temveč je
potrebno pri tem vseskozi upoštevati, da gre za največja in tudi najuspešnejša podjetja
v Republiki Sloveniji.
Velja poudariti, da je bilo večino informacij (kot so letna poročila) pridobljenih in
oblikovanih s strani podjetij.

1

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation je mednarodna organizacija, ki združuje več kot 1000 organizacij iz 105
držav sveta; http://www.civicus.org
2
http://www.gvin.com/Lestvice
3
http://www.mladina.si/dnevnik/55868/
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LETNA POROČILA O POSLOVANJU PODJETIJ
Kar v 9 od 10 primerov so na spletni strani objavljena letna poročila za leto 2003, katerih
del je v vseh primerih tudi poglavje o družbeni odgovornosti. Letna poročila so si po
vsebinskih sklopih zelo podobna in pokrivajo tematiko družbene odgovornosti v ožjem
smislu (večkrat opisano kot donatorstvo in sponzorstvo ali socialna odgovornost), odnos
do okolja, ter odnos do zaposlenih in pogodbenih partnerjev. V dveh primerih letno
poročilo ne obravnava odnosa do okolja, v štirih primerih pa so podjetja poleg letnega
poročila izdala še posebna poročila o družbeni odgovornosti (v dveh primerih okoljsko
poročilo, v enem primeru okoljsko poročilo in poročilo o trajnostnem razvoju, v enem
primeru pa poročilo o trajnostnem razvoju).

POSEBNE SPLETNE STRANI
Vsa izbrana podjetja imajo izdelane spletne strani, kjer se pojavlja tematika družbene
odgovornosti vsaj v eni obliki.
Večina podjetij svojo pozornost pri obravnavanju družbene odgovornosti na spletnih
straneh usmerja na odnos do okolja in trajnostni razvoj; poleg vsebinsko večjega obsega
letnega poročila v tem delu oz. posebnih poročil priča k temu tudi dejstvo, da imajo
podjetja (7 od 10) oblikovane posebne spletne strani o tem, 5 od 10 podjetij pa podpira
ekološke projekte, pri čemer imajo za to dejavnost poseben sektor ali vsaj zaposleno
odgovorno osebo. Dve podjetji niti v letnem poročilu niti na sami spletni strani ne
obravnavata okoljske tematike.
Na spletnih straneh je pogosto (v 8 od 10 primerov) prisotno poglavje o družbeni
odgovornosti v ožjem smislu. Ponavadi gre za krajše sestavke o področjih, katerim
podjetja namenjajo največ sponzorskih in donatorskih sredstev, ter o medijsko
odmevnih akcijah s teh področij.
Le v 2 od 10 primerov pa imajo podjetja posebne spletne strani o odnosu do zaposlenih,
je pa to reden del letnih poročil o poslovanju podjetij.

DRUŽBENA ODGOVORNOST V OŽJEM SMISLU
Pri družbeni odgovornosti v ožjem smislu gre razlikovati več področij, kamor podjetja
usmerjajo svoja sredstva: v kulturne dejavnosti, turizem, zdravstvo, socialno pomoč,
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izobraževanje, raziskave in razvoj, šport, ipd., pri čemer lahko ločimo tudi širino okolja, v
katerega vlagajo (lokalna skupnost, območje RS, območje izven meja RS).
Iz zbranih podatkov je razvidno, da vseh 10 podjetij podpira kulturne dejavnosti, kot so
npr. glasbeni festivali, gledališke predstave, likovne razstave, izdaja knjig, ipd., ter
športne dejavnosti (sponzorstvo smučarskih disciplin, rokometa, košarke, nogometa,
tenisa, kolesarstva, avtomobilizma, ipd.).
8 od 10 podjetij namenja donatorska sredstva socialno ogroženim skupinam, največkrat
otrokom in invalidom, v 50% pa reagirajo tudi na individualne nesreče posameznikov.
Pri tem je velika večina namenjena otrokom, katerim se omogoča npr. počitnice,
obšolske dejavnosti, štipendiranje ali materialna pomoč. Pomoč otrokom poteka v obliki
medijsko zelo odmevnih akcij (»Vsi smo bili otroci«, »Pomežik soncu«, »Otroci v
gibanju«, »Za pot iz slepe ulice«,…), pogosto pa tudi s sodelovanjem mednarodnih
organizacij kot je UNICEF.
Tudi izobraževanje je reden cilj donatorskih sredstev (8 od 10 primerov). Pri tem je
vključena finančna podpora osnovnim in srednjim šolam, univerzam, raznim študentskim
in poklicnim skupinam ter strokovnjakom. 3 podjetja razpisujejo lastne štipendije, 2 pa
izvajata tudi lastne podporne projekte za razvoj podjetnosti, znanstvenih dejavnosti, itd.
Podjetji iz seznama, ki se ukvarjata s farmacijsko dejavnostjo, večinski podporo nudita
zdravstvu, predvsem z nakupi medicinske opreme, vozil in drugih pripomočkov. Skupaj
kar 7 od 10 podjetij prispeva sredstva za zdravstveno dejavnost, pri čemer je zopet
največji del namenjen otrokom.
Skoraj vsa podjetja dajejo svoj splošnokoristni prispevek predvsem lokalni skupnosti, v
kateri poslujejo. Tako npr. podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino (Mercator d.d., Merkur
d.d, OMW-Istrabenz d.o.o.), ob odprtju novih trgovskih centrov prirejajo številne lokalne
dobrodelne akcije, preostala pa podpirajo lokalno značilne dejavnosti, ki hkrati sledijo
poslovni politiki podjetja (npr. Petrol d.d. in Revoz d.d. podpirata avtomobilizem, OMWIstrabenz d.o.o. in Revoz d.d. podpirata lokalni turizem, izkazujeta podpora lokalnim
športnim ekipam,…).
6 od 10 podjetij je s sponzorstvom in donatorstvom prisotnih tudi izven meja RS, čeprav
gre za manjši del sredstev. Ponavadi gre za območja, kjer so podjetja prisotna s svojim
poslovanjem; v 50% so to področja naših bližnjih držav Hrvaške, Bosne in Hercegovine
ter Italije.
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ODNOS DO ZAPOSLENIH, POSLOVNIH PARTNERJEV, STRANK IN MEDIJEV
Informacije o politki podjetja do zaposlenih smo dobili v 9 od 10 primerov in prav v vseh
primerih se je izkazalo, da je skrb za kadre po zatrjevanju samih podjetij eno njihovih
najpomembnejših področij delovanja. V to področje lahko uvrstimo tako možnost
nadaljnega izobraževanja oz. izboljšanje izobrazbene strukture delavcev, kot tudi skrb za
varno in zdravo delovno okolje ter za kakovostno preživljanje prostega časa.
Vsa podjetja, od katerih smo pridobili podatke, si prizadevajo za izboljšanje izobrazbene
strukture delavcev. To dosegajo največkrat s pomočjo internega strokovnega
izobraževanja, jezikovnih tečajev, ali preko izobraževanja v tujini, kjer je podpora
redkejša in gre predvsem mlajšemu kadru.
Pri 4 podjetjih smo zasledili veliko naklonjenost k temu, da omogočajo zaposlenim
kvalitetno preživljanje prostega časa (npr. lastne kulturne in športne dejavnosti za
zaposlene, podpora zdravemu načinu življenja in prehranjevanja). S tem nameravajo
doseči zmanjšanje bolezenskih tveganj in hkrati zmanjšanje števila dni odsotnosti
delavcev zaradi bolezni. Temu namenu sledi tudi skrb za varne in zdrave pogoje za delo,
katerim namenja pozornost kar 8 od 10 podjetij, pri čemer nekatera omenjajo tudi
standarde sistema varnosti in zdravja pri delu (npr. OHSAS 18001).
Manj pozornosti podjetja namenjajo opredeljevanju odnosa do dobaviteljev in drugih
poslovnih partnerjev. Samo 3 podjetja so v svoja letna poročila vključila takšno
poglavje, 2 podjetji pa sta to tematiko na kratko opisale na spletnih straneh. Načeloma
gre za splošne opredelitve kot so npr. spoštovanje poslovnih dogovorov, dolgoročno
aktivno sodelovanje, preverjanje kakovosti poslovanja poslovnih partnerjev, zaupanje in
pospeševanje sodelovanja, ipd.
Podjetje Mercator d.d. pa glede na zbrane podatke kot edino izmed izbranih podjetij
tradicionalno organizira tudi Trženjske dneve, kjer svojim poslovnim partnerjem
predstavi strategijo razvoja in uvedene novosti.
Odnos do kupcev je izrecno definiran le v 2 primerih podjetij (Petrol d.d. in Mercator
d.d.). Ti dve podjetji organizirata raziskave o zadovoljstvu potrošnikov z izdelki, o
njihovih kupnih navadah in o učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti podjetja. Mercator
d.d. organizira tudi klubska srečanja svojih zvestih kupcev (imetnikov Mercator Pika
kartice).
Česar v letnih poročilih o poslovanju skoraj ne gre najti, pa je pogosta tematika spletnih
strani, je komunikacija podjetja z mediji. 5 od 10 podjetij posveča medijem veliko
pozornosti, kar je očitno že iz same vsebine spletnih strani (npr. posebno poglavje
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»medijsko središče«, »informacije za medije«, »sporočila za javnost«, »marketing«,
ipd.).

ODNOS DO OKOLJA
Odnos do okolja je temeljito razdelan pri 8 od 10 podjetij. Ta tematika je skoraj vedno
sestavina letnih poročil, v kolikor podjetje ne izda posebnega okoljskega poročila oz.
poročila o trajnostnem razvoju (4 podjetja).
Pri tem velja omeniti, da je v povezavi z okoljem kot cilj oz. vrednota večkrat omenjen
trajnostni razvoj, kar nekako zaobjema različne kategorije skrbnega odnosa do okolja
(energetsko varčna tehnologija, gospodarno ravnanje s surovinami, meritve kakovosti
zraka in voda, zmanjšanje porabe vode, uporaba čistilnih naprav, zmanjšanje količine
odpadkov, njihovo ločevanje in reciklaža, zmanjšanje uporabe nevarnih snovi, okolju
prijazni proizvodni postopki, ipd.).
Podjetja imajo oblikovano politiko odnosa do okolja predvsem v odvisnosti od
dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Tako npr. Petrol in OMW Istrabenz, ki se ukvarjata s
prodajo naftnih derivatov, veliko pozornosti posvečata zmanjšanju odpadnih goriv,
gradnji ekološko neoporečnih podzemnih skladiščnih rezervoarjev in ekoloških točk za
ločevanje odpadkov, monitoringu emisij, ipd. Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
(Gorenje d.d., Revoz d.d.) se trudijo predvsem v smeri gospodarjenja z energetskimi
viri, z uvedbo novih ekoloških tehnoloških procesov in z oblikovanjem okolju čim bolj
prijaznih izdelkov (to potrjujejo tudi nagrade za »okoljski izdelek leta«, »Evropsko
okoljsko priznanje« in priznanje »Čista proizvodnja«), medtem ko farmacevtski podjetji
Krka d.d. in Lek d.d. poudarjata bolj skrb za zdravje in dobrobit ljudi in živali (npr. da
izdelki niso bili preizkušeni na živalih).
Kar 5 podjetij je v letu 2003 že doseglo mednarodni standard odnosa do okolja ISO
14001, navajajo pa tudi druge standarde, kot npr. ISO 9001/2000, ISO 17025, vpis v
register EMAS.
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III.

Družbena odgovornost malih in srednjih podjetij v Sloveniji

V Sloveniji zaenkrat še ne obstaja organizacija, ki bi se sistematično ukvarjala s
spremljanjem družbeno odgovornostjo podjetij, potekajo pa na to temo seminarji in
druga izobraževanja v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico
Slovenije in Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo, ki so namenjeni predvsem
osveščanju malih in srednjih podjetij o družbeni odgovornosti. Pri tem prihaja pobuda s
strani Združenja evropskih zbornic Eurochambers in Združenja obrtnih zbornic UEAMPE,
finančna pomoč pa s strani Evropske komisije.
V Sloveniji je bila leta 2002 s pomočjo Inštituta za podjetništvo in management malih
podjetij izvedena posebna raziskava o družbeni odgovornosti malih in srednjih podjetij
do zunanjih skupnosti4.
Iz rezultatov je razvidno, da je v družbeno odgovorne aktivnosti vključenih 66,7% od
zajetih podjetij (pri raziskavi jih je sodelovalo 1153). Med vrstami področij, kamor
podjetja največ prispevajo, prevladujeta šport (46%) in kultura (36%) – do enakih
rezultatov smo prišli tudi v tej študiji. Kot največjo oviro pri družbeno odgovornem
ravnanju pa navajajo pomanjkanje denarnih sredstev in zunanje vzpodbude.

4

Knez-Riedl Jožica: Družbena odgovornost malih in srednjevelikih podjetij, Slovenski podjetniški observatorij 2002, 2. del,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, Maribor, 2002
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IV.

Povzetek

Pri ugotavljanju družbene odgovornosti največjih podjetij smo sestavili listo 10 največjih
podjetij v Republiki Sloveniji glede na njihove prihodke v letu 2003, pridobili njihova
letna poročila in analizirali spletne strani.
Pri tem je bilo ugotovljeno, da je 9 od 10 podjetij svoja letna poročila za leto 2003
objavilo na spletni strani, večji del le-teh pa je v vseh primerih imelo tudi poglavje o
družbeni odgovornosti, v vsaj eni obliki.
Družbeno odgovornosti v ožjem smislu (donatorstvo in sponzorstvo) izvaja vseh 10
podjetij in sicer podpira kulturne ter športne dejavnosti. 8 od 10 podjetij namenja
donatorska sredstva tudi socialno ogroženim skupinam, od tega največkrat za otroke,
redno pa podpirajo tudi izobraževanje. Nekatera podpirajo tudi lokalne skupnosti, v
katerih poslujejo.
Glede na svojo dejavnost ta podjetja tudi izkazujejo tudi svojo politiko odnosa do okolja,
5 podjetij pa je v letu 2003 že doseglo mednarodni standard odnosa do okolja ISO. Pri
tem podjetja izkoristijo tudi nekatere davčne predpise, ki favorizirajo uporabo okolju
prijaznih tehnoloških in proizvodnih rešitev ter vlaganje finančnih sredstev za širše
družbeno-koristne namene.
Iz raziskave spletnih strani izhaja, da je družbena odgovornost od leta 2003 v porastu
glede svoje popularnosti. Podjetja se z njo namreč čedalje raje medijsko izpostavljajo,
kar je očitno uspešna formula za povečevanje ugleda in uspeha tako pri potrošnikih kot
pri poslovnih partnerjih.
Povesem ločeno je bila o družbeni odgovornosti malih in srednjih podjetij izvedena
posebna raziskava. Med vrstami področij, kamor ta največ prispevajo, prevladujeta šport
(46%) in kultura (36%), kot največjo oviro pri družbeno odgovornem ravnanju pa
navajajo pomanjkanje denarnih sredstev in zunanje vzpodbude.
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