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Povzetek 
Na 12. konferenci IRDO imamo priložnost spoznati preko 20 prispevkov. Izmed njih bom tu 
razmišljal o najobsežnejših štirih – knjigah Živka Berganta, Rada Bohinca, Mata Gostiše in 
Črta Poglajena – z vidika stičnih točk med njimi. 
 
Ključne besede 
knjige, books, Živko Bergant, Rado Bohinc, Mato Gostiša, Črt Poglajen, družbene 
odgovornost, celovitost, soodvisnost 
 
 

Contemporary practice misses holism, interdependence,  
and responsibility for human influences 

Abstract 

The 12th IRDO conference offer beyond 20 contributions. Out of them I will be thinking 
about the four biggest - books by Živko Bergant, Rado Bohinc, Mato Gostiša and Črt 
Poglajen - from the viewpoint of their connecting points. 

Key words: books, Živko Bergant, Rado Bohinc, Mato Gostiša, Črt Poglajen, social 
responsibility, holism, interdependence 
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Živko Bergant v knjigi DODANA VREDNOST IZ NOVEGA ZORNEGA KOTA (2017) 
izhaja iz praktičnega spoznanja, da omejitev ciljev podjetja na dobiček, ki pripada samo 
lastnikom finančnega kapitala, marsikaj bistvenega izloča iz informacijskih podlag za 
odločitev. Zato je tak cilj preveč enostranski, da bi vodil k uspehu. Zlasti ne daje informacij o 
dosežkih vseh deležnikov. Dodana vrednost izraža celovitejši izid poslovanja in je sestavni 
del družbeno odgovornega računovodstva. Zato daje pomembne informacije z vidika 
trajnostnega razvoja, brez katerega – v sodelovanju z drugimi avtorji – tudi sam ne vidim 
veliko možnosti za obstoj sedanje civilizacije človeštva. 
 
Kot Bergant pove v predgovoru, v mednarodnih krogih zanimanje za dodano vrednost raste 
kot posledica družbenih sprememb, ki se kažejo zlasti v: 

- zmanjšanju vpliva delničarjev, 
- povečanju vpliva države, 
- povečanju vpliva zaposlencev in sindikata, 
- večjem poudarjanju pomena družbene odgovornosti podjetij, 
- večjem poudarjanju pomembnosti trajnostnega razvoja podjetij (in vse družbe, bi 

dodal). 
 
Odkril je splošni zakon dodane vrednosti in dodal pojem presežna dodana vrednost. 
 
Pokazalo se mu je, da je dodana vrednost kategorija, katere vsebine ne moremo izčrpati samo 
z računovodskim, finančnim in ekonomskim vidikom. Razteza se tudi v druge družbene vede, 
kot so sociologija, psihologija, filozofija, antropologija in ekologija. Dodano vrednost je torej 
treba obravnavati interdisciplinarno. 
 
Zato avtor ocenjuje, da so spremembe tolikšne, da bi lahko pomembno spremenile obstoječi 
družbeno ekonomski sistem. Ne bi bil niti kapitalistični niti komunistični niti socialistični, kot 
jih poznamo do zdaj. Lahko bi mu rekli 'socializem s človeškim obrazom', saj bi bil usmerjen 
na človeka ob sočasni uveljavitvi ekonomske demokracije in družbene odgovornosti v 
najširšem smislu, in sicer s ciljem trajnostnega razvoja. Skratka, »gre za neosocializem« in bi 
lahko postal ciljna usmeritev vseh potrebnih sprememb. 
 
Odpore vidi v ideologiji, moči in prevladi, katerih nosilci spregledujejo, da je alternativa 
propad. Zato je, da bi se izvedle nujne družbeno-ekonomske inovacije, ki jih koncept dodane 
vrednosti vsebuje, nujen premislek vsaj v naslednjih smereh: 

- zagotovitev ustreznega vzdušja  in pripravljenosti za spremembe, 
- opredelitev področij sprememb, 
- opredelitev nosilcev sprememb, 
- opredelitev vrstnega reda sprememb, 
- zagotovitev ustrezne dinamike oziroma postopnosti sprememb. 

 
To zajema vrednote, znanje, politiko, pravni red, ne pa negacije privatne lastnine in trga. 
 
V okviru izobraževanja in teorije so potrebne zlasti inovacije v teoriji poslovodenja, 
upoštevanja intelektualnega kapitala in zmožnosti zaposlencev, ne samo ravnanja z njimi, v 
računovodskem informacijskem sistemu v smislu trojnega poslovnega izida. To je zapleteno, 
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a posledice sedanje prakse grozijo s še mnogo bolj zapletenimi – potjo za lastnim pogrebom. 
Če je ta svet ustvarjen za prebrisance, le-ti potrebujejo nabrisance, a tudi oni postajajo 
prebrisani. 
 
Spoznanja, tu povzeta skrajno kratko kot uvodna provokacija, ne kot odgovor, se torej zelo 
ujemajo s tem, kar so globalni organi človeštva zapisali v ISO 26000 in podobne globalne 
listine: družbena odgovornost je pogoj za trajnostni razvoj, ki je pogoj, da človeštvo sedanje 
civilizacije preživi. V teku desetletij od prvih spoznanj Rimskega kluba se to spoznanje krepi 
premalo, zato se sprejeli ISO 26000 s tremi osnovnimi postulati, ki so (glejte sliko ISO 
26000): 

- odgovornost za vplive na družbo, tj. na ljudi in ostalo naravo, namesto brezskrbnosti, 
- soodvisnost vseh vidikov življenja, namesto odvisnosti podrejenih – nabrisancev – in 

neodvisnosti nadrejenih – prebrisancev, kot da drugi ne obstajajo, 
- celovit pristop, namesto enostranskosti in pristranskosti, ki vodita v spreglede 

marsičesa bistvenega in zato v težave vse do svetovnih vojn. 
Uveljavljanje zakona dodane vrednosti se s temi postulati povsem ujema. 
 
Mato Gostiša razmišlja v podobni smeri pod naslovom EKONOMSKA DEMOKRACIJA V 
21. STOLETJU (2017), a z drugih – podobno bistvenih – vidikov. Temeljnih lastnosti 
kapitalizma ne vidi v privatni lastnini, ki jo šteje za stvarnopravni pojem, ne ekonomski, niti v 
trgu, ki tudi obstaja tisočletja, ampak v mezdnem odnosu. Zaradi slednjega gre za totalno 
krizo obstoječega kapitalizma kot družbeno-ekonomskega sistema, ki nujno potrebuje 
temeljito rekonstrukcijo, ne za krizo politik znotraj sistema. Predlaga dejansko sistemsko 
izenačitev nosilcev dela in kapitala, tj. »pravo« ekonomsko demokracijo. 

Ta pa seveda niti teoretično ni možna, dokler bo obstajal »mezdni«, to je navaden 
kupoprodajni odnos med nosilci dela in kapitala kot tisti »temeljni« produkcijski odnos, na 
katerem sicer stoji (ali pa pade) celotna zgradba aktualnega kapitalizma. Prav ta, že v osnovi 
izrazito neenakopraven in izkoriščevalski odnos pa je kajpak tudi osnovni izvor vseh glavnih 
ekonomskih neravnovesij in družbenih protislovij, ki jih povzroča ta sistem. To spremeniti pa 
ob sedanji pravni zasnovi podjetja preprosto ni uresničljivo. Šele to bi po mnenju avtorja 
lahko vzpostavilo tudi pogoje za samodejno in zares kompleksno družbeno odgovorno 
delovanje kapitalizma kot družbenoekonomskega sistema oz. za t. i. »sistemsko družbeno 
odgovornost«, ki ne bo več odvisna le od moralne in etične ozaveščenosti posameznikov, 
zlasti ključnih odločevalcev. Nihče ne more (in tudi ne bi smel), tako kot sedaj, imeti 
»sistemskega pooblastila« za - bolj ali manj odgovorno ali pa neodgovorno - odločanje o 
ekonomskih pravicah in interesih drugih po svoji prosti presoji, a v njihovem imenu. 
Uresničevanje koncepta družbene odgovornosti torej po mnenju avtorja načeloma ne bi smelo 
biti odvisno (le in predvsem) od osebnostnih lastnosti odločujočih posameznikov, tj. na ravni 
podjetij zlasti menedžmenta in lastnikov kapitala.  

Jasno je torej, pravi Gostiša, da je mogoče sedanji kapitalizem zares v temelju preobraziti 
izključno z odpravo mezdnega odnosa in njegovo nadomestitvijo z asociativnim, partnerskim 
temeljnim produkcijskim odnosom. Vse ostalo, vključno z raznimi oblikami delavske 
participacije (soupravljanje, finančna participacija), zlasti pa brezzobimi aktualnimi 
»strukturnimi reformami«, so v bistvu lahko le kozmetični popravki sistema, ki pa v ničemer 
ne posegajo v njegove temelje. Ključno dolgoročno družbenoekonomsko razvojno vprašanje 
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je in ostaja, kako delavce sistemsko spraviti iz sedanjega mezdnega v položaj lastnikom 
kapitala dejansko povsem enakovrednih družbenoekonomskih subjektov.  

Za takojšnjo rekonstrukcijo mezdnega kapitalizma v omenjenem smislu bi pravzaprav moralo 
povsem zadostovati že zgolj dejstvo, da je delo pač neločljivo od človeka in da torej kot 
produkcijski faktor v resnici sploh ne more biti tržno blago (če prodaš delo, prodaš človeka!), 
kar seveda še zdaleč ni le nekakšno »filozofsko« vprašanje. Noben ekonomistični nesmisel, 
češ da je to pač logična samodejna posledica in neizogibna sestavina tržnega sistema 
gospodarjenja, ne more prikriti in opravičiti te neverjetne sistemske norosti. A ta sistem tudi 
sicer nima več popolnoma nobene podlage v objektivni realnosti 21. stoletja in je nesporno že 
začel - predvsem zaradi svojih evidentno demotivacijskih učinkov na nosilce človeškega 
kapitala - tudi ekonomsko delovati izrazito retrogradno.  

Sodobno delo vse bolj postaja sinonim za »človeški kapital« (znanje in ustvarjalnost ter 
motivacija in pripadnost zaposlenih), kajti gole fizične komponente dela so danes že skoraj 
povsem irelevantne. Ta kapital pa - skupaj s strukturnim, ki je prav tako rezultat dela - danes 
predstavlja že glavnino (okoli 85 %) tržne vrednosti in s tem dejanske produkcijske moči 
podjetij. Čemu naj bi se torej njegovi lastniki morali še naprej preprosto »prodajati« v (osebno 
in ekonomsko) odvisno delovno razmerje lastnikom preostalih borih 15 odstotkov 
»dejanskega« kapitala podjetij? In to za mezdo/plačo, ki predstavlja zgolj tržno protivrednost 
njegovega inputa, ne pa dejanskega outputa. 

Produkcija je namreč že po definiciji proces ustvarjanja nove vrednosti v odnosih »popolne 
vzajemne soodvisnosti« (ne pa menjave, ki ničesar ne ustvarja in tudi ničesar ne razdeli!), s 
tem pa tudi popolne ekonomske enakopravnosti med kapitalom in delom oz. človeškim 
kapitalom, pri čemer se načeloma ne ve (kako naj bi potem to vedel trg?), koliko je kateri 
dejansko prispeval k produktu. Torej bi morali biti skladno s to logiko proizvodnje tudi 
produkcijski odnosi med njunimi lastniki pravno zasnovani kot asociativni, partnerski, ne pa 
kot »kupoprodajni«. In če je človeški kapital res kapital, kar nedvomno je, potem bi morale 
biti po izvirnih načelih kapitalizma njegovim lastnikom logično priznane tudi sorazmerne 
korporacijske pravice (upravljanje, udeležba pri poslovnih rezultatih).  

Po kakšni logiki neki so torej danes te lahko še vedno izključno v rokah lastnikov 
»finančnega« kapitala? Očitno samo zato, ker jih pač pravni sistem a priori obravnava kot 
domnevno samoumevne in edine »podjetnike« (?) in s tem »delodajalce«. In to kljub dejstvu, 
da tveganje s finančnim kapitalom v resnici ni prav nič večje in ekonomsko pomembnejše od 
tveganja s človeškim kapitalom. 

Tudi Mato Gostiša zahteva torej družbeno odgovornost s prej povzetimi tremi postulati kot 
pot iz dane krize. Ne predlaga novih oznak namesto pojma kapitalizem, a inovacijo le-tega z 
ukinitvijo mezdnega odnosa, torej njegovega bistva. 

Rado Bohinc v knjigi DRUŽBENA ODGOVORNOST (2016) raziskuje kot pravnik, ki se 
poglablja v pravo menedžmenta in podjetij, tudi v luči krize kapitalizma kot družbeno-
ekonomskega sistema, ki ga mnogi štejejo za edinega možnega, ne da bi upoštevali, kako 
raznolike so prakse in koliko kriz je že preživel in jih povzroča vedno znova, vse do sedanje 
globalne neenakomernosti razporeditve bogastva. Problem je rešljiv z vzvodi družbeno 
odgovornega upravljanja podjetij, ekonomsko demokracijo in socialno ekonomijo. Za kaj 
takega, pravi Bohinc, je potrebna osveščenost in predanost političnega razreda za resnično 
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udejanjanje vrednot sodobnega humanizma, človekovih pravic, demokracije in pravne države, 
ki se potrdi v učinkoviti zakonodajni funkciji države. Visoko stopnjo tovrstne zrelosti že 
kažejo nekatere skandinavske države, vendar so ti uspehi lahko uspešni le, če postanejo 
globalni. Kritično analizira tudi slovensko prakso po osamosvojitvi in nudi izhodišča novega 
razvojnega modela v Sloveniji in EU: 

1. Gospodarska rast, od katere bodo imeli korist vsi ljudje; 
2. Razmerja med delom in kapitalom; 
3. Korporacijske (korporativne) lastninske pravice; 
4. Nove korporacijske oblike; 
5. Uveljaviti je treba korporacijske oblike, pri katerih se delo utrjuje kot temelj 

prilaščanja in upravljanja; 
6. Družbeno odgovorno korporativno upravljanje; 
7. Družbeno odgovorno javno upravljanje; 
8. Uskladitev zakonodaje; 
9. Inovativnejši in avtonomnejši pristop k načrtovanju novega razvojnega modela 

Slovenije. 

Rešitev vidi – vedno znova po vseh številnih analizah, vključenih v obsežno Bohinčevo 
knjigo – v uravnovešenju koristi za lastnike kapitala in za lastnike strokovnih sposobnosti 
(imenovanih pogosto kar delovna sila in personificiranih, kot da je to edina lastnost), ki jo 
soustvarjajo s proizvodnjo. Toda politično najbolj vplivni ljudje se takim inovacijskim 
zamislim izogibajo. Evropska unija, npr., je l. 2011 sprejela dokument, s katerim je podprla 
ISO 26000 o družbeni odgovornosti in spodbudila države članice k vzorni uporabi ISO 26000, 
a v Strategiji 2020 družbene odgovornosti ne omenja razen morda posredno v ciljnih pojmih, 
kot so pamet, zelenost in vključevanje (ne pa s pojmi ekonomska demokracija, solidarnost, 
socialna pravičnost). Toda: tvegajo tudi zaposlenci in drugi sodelavci, ne samo lastniki 
kapitala. Ravno tako investirajo obojni – prvi v sposobnosti in njihovo uporabo v korist 
organizacije, drugi v delovna sredstva. Brez soodvisnosti ne morejo uspeti niti eni niti drugi. 
Nujen je torej pravni in ekonomski prehod od delničarskega na deležniški koncept, ki so ga 
svetovno globalne organizacije zapisale med načela v ISO 26000. 

Knjiga Črta Poglajena (2017) SKOZI OČI PREKARIATA: BREZ KONSENZA, dodatno 
podkrepi spoznanja omenjenih treh avtorjev. S 56 intervjuji je pridobil spoznanja ljudi z zelo 
različnimi poklici, družbenimi vlogami, izkušnjami in pogledi na vprašanje, kako kar 
polovico vseh zaposlenih in potencialno zaposlenih spraviti iz neznosne negotovosti položaja 
sodobnih dninarjev. Kmet pač nima vse leto toliko zaposlenih, kot jih potrebuje samo pri 
žetvi. Enako ravnajo sodobni monopolni podjetniki, da poslujejo s kar se da nizkimi stroški. 
Delujejo v nasprotju z mednarodnimi dokumenti, ki prepovedujejo, da bi ljudi obravnavali kot 
blago, kot predmete. Avtor s svojimi intervjuvanimi soavtorji opozarja, da ima dninarski 
odnos, ki bi ga Mato Gostiša najbrž imenoval skrajni mezdni odnos, hudo slabe dolgoročne 
posledice za zdravje (in s tem za družbene stroške zdravljenja), za motiviranost za ustvarjalno 
delo in inovativnost, za etiko soodvisnosti zaposlenih lastnikov delovnih sposobnosti z 
izkoriščevalskimi lastniki kapitala, in druge prakse, ki se jih je človeštvo z globalnimi 
listinami odločilo izkoreniniti. A jih odpravlja zelo počasi in z odpori vplivnih, ki dajejo 
kratkoročnim in ozkim merilom optimuma poslovanja prednost pred bolj dolgoročnimi 
posledicami, ker ne upoštevajo, da je dolgoročni odnos medsebojnega zaupanja bistvo 
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Smithove nevidne roke in najbolj donosen za lastnike kapitala in lastnike delovnih 
sposobnosti.   

SKRATKA: vse štiri knjige zelo utemeljeno dokazujejo, da je dana praksa monopoliziranega 
(!) neoliberalnega kapitalizma nasprotnik Smithove liberalne teorije prostega trga in privatne 
lastnine, tj. enakih možnosti za vse; premalo upošteva odgovornost za posledice odločitev, 
vsaj posredne, premalo upošteva soodvisnost in premalo deluje s celovitim pristopom, četudi 
tisočletja prakse dokazujejo, da so prav te tri lastnosti podlaga za uspeh pri čemer koli. Z ISO 
26000 človeštvo zahteva posodobitev prakse, da bi se človeštvo rešilo iz sedanje nevarnosti 3. 
svetovne vojne. 

 

 


