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Povzetek
Evropska komisija predstavlja novo opredelitev DOP kot „odgovornost podjetij za njihove
vplive na družbo“. Pogoj za prevzemanje te odgovornosti je spoštovanje veljavne zakonodaje
in kolektivnih pogodb med socialnimi partnerji. Podjetja bi morala imeti za dosledno
izpolnjevanje družbene odgovornosti vzpostavljen postopek za vključevanje socialnih,
okoljskih in etičnih vprašanj ter vprašanj človekovih pravic in potrošniških vprašanj v
svoje poslovanje in osrednjo strategijo v tesnem sodelovanju z deležniki, z namenom čim
večjega ustvarjanja skupnih vrednot za lastnike/delničarje ter deležnike in družbo nasploh; in
da ugotovijo, preprečijo in ublažijo možne negativne učinke.
Evropska unija ima med svojimi usmeritvami zapisano, da naj bi v duhu strategije 2020 imela
vsaka država članica sprejeto Nacionalno strategijo razvoja družbene odgovornosti podjetij, ki
jo moramo pripraviti tudi v Republiki Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij (DOP) je
pomembna ker je: (1) v interesu podjetja ‒ DOP omogoča pomembne koristi podjetjem pri
upravljanju tveganj, prihranke, dostop do kapitala, odnose s strankami, upravljanje človeških
virov in njihovo sposobnost za inoviranje; (2) v interesu gospodarstva ‒ DOP naredi
podjetja bolj trajnostna in inovativna, kar prispeva k bolj trajnostnim gospodarstvom; (3) v
interesu družbe ‒ DOP ponuja nabor vrednosti, pri katerih lahko gradimo tesneje povezano
družbo in osnoven prehod na trajnostni gospodarski sistem.
V Sloveniji sta gospodarstvo in civilna družba družbeno odgovornost že pred leti prepoznala
kot koristen instrument konkurenčnosti in kot pomembno orodje za dosego trajnostnega
razvoja. Slovenija se zato zavezuje, da bo v tem duhu pripravila nacionalno strategijo na tem
področju, če bo le mogoče, najkasneje do konca tega leta. V ta namen je Vlada RS že začela
večdeležniško razpravo na temo priprave strategije, oblikovala medsektorsko delovno skupino
(predstavniki vlade, gospodarstva in civilne družbe), ki pripravlja osnove za to strategijo. Z
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razpravo ter dokončnim oblikovanjem strategije bodo vključeni deležniki nadaljevali vse do
decembra 2017, ko naj bi bila ta strategija tudi potrjena.
Ključne besede: nacionalna strategija, družbena odgovornost, trajnostni razvoj, EU,
Slovenija, deležniki, podjetja

National strategy on Social Responsibility
in Slovenia – a first draft
Abstract
The European Commission presents a new definition of CSR as "corporate responsibility for
their impact on society". The condition for assuming this responsibility is to respect the
existing legislation and collective agreements between the social partners. Companies should
have, in order to consistently fulfil social responsibility, a procedure for integrating social,
environmental and ethical issues, human rights and consumer issues into their business and a
central strategy, in close co-operation with stakeholders, in order to maximize the creation of
common values for owners / shareholders and stakeholders and society in general; and to
identify, prevent and mitigate possible negative effects.
The European Union stated that, in the spirit of the 2020 Strategy, each Member State should
adopt a National Strategy for the Development of Corporate Social Responsibility, which
should be prepared in the Republic of Slovenia too. Corporate Social Responsibility (CSR) is
important because it: (1) is in the interest of the company - CSR provides significant benefits
for companies in risk management, savings, access to capital, customer relationships, human
resource management and ability to innovate; (2) is in the interest of the economy - CSR
makes businesses more sustainable and innovative, which contributes to more sustainable
economies; (3) is in the interest of society - CSR offers a set of values with which we can
build a more closely integrated society and a fundamental transition to a sustainable economic
system.
In Slovenia, the corporate and civil society recognized social responsibility as a useful
instrument of competitiveness and as an important tool for achieving sustainable development
already years ago. Therefore, Slovenia undertakes to prepare in this spirit a national strategy
in this area, if possible, at the latest by the end of this year. For this purpose, the Government
of the Republic of Slovenia has already started a multi-stakeholder debate on the topic of
drafting the strategy, and has created a cross-sectoral working group (representatives of the
government, the economy and civil society) that prepares the basics for this strategy. By
discussing and finalizing the strategy, the stakeholders involved will continue their work until
December 2017, when this strategy should also be confirmed.
Key words: national strategy, social responsibility, sustainable development, EU, Slovenia,
stakeholders, companies
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1. Izhodišča za pripravo Nacionalne strategije družbene odgovornosti
(podjetij) v Sloveniji
1.1.Definicija družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
Družbena odgovornost je tema, ki se razteza čez več področij politike. Ima temeljno
vlogo pri zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti, medtem ko hkrati ublaži socialne in
okoljske vplive podjetij v Evropski uniji in po svetu.
Zakaj je vse več zanimanja za družbeno odgovornost? Vse bolj osveščeni potrošniki
kupujejo izdelke in storitve družbeno odgovornih podjetij. Večja podjetja povzročajo
spremembe v delovanju tudi pri manjših podjetjih (v dobavni verigi). Mladi presojajo bodoče
delodajalce po učinkih organizacije na družbo oz. okolje; bolj družbeno odgovorna podjetja
dobijo boljši kader, tudi zaposleni v takšnih podjetjih so bolj zadovoljni in naredijo več.
Družbena odgovornost navsezadnje prispeva k večjemu ugledu organizacije.
V Standardu za družbeno odgovornost ISO26000:2010 (SIST, 2012) je zapisana trenutno
najbolj uporabljena definicija družbene odgovornosti: »Družbena odgovornost je odgovornost
organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in
etičnim ravnanjem:
• prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe,
• upošteva pričakovanja deležnikov,
• je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja
• ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih.«
Z organizacijami se srečujemo vsepovsod – tako v javni upravi, kot v gospodarstvu in civilni
družbi. Vsako gospodinjstvo je organizacija v malem. Organizacijo torej sestavljamo ljudje,
nas pa opredeljujejo naše vrednote, prepričanja, interesi in še bi lahko naštevali. Torej –
družbena odgovornost se začne pri osebni odgovornosti.
Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe brez ogrožanja možnosti naslednjih
generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe. Družbena odgovornost organizacij je
torej orodje za dosego trajnostnega razvoja.
In zakaj je trajnostni razvoj sedaj tako aktualen? Rast prebivalstva, urbanizacija, urbano
onesnaženje povzročajo vse večje potrebe ohraniti naravno okolje. Industrijska rast povzroča
pomanjkanje virov in spodbuja potrebe po novih tehnologijah. Nastajata nekontrolirana
poraba in proizvodnja, zadovoljevanje potreb rastočega prebivalstva je težko. Pred nami so
ekonomski izzivi in zavedanje okoljskih vplivov, ki so tudi družbeni vplivi. Emisije, globalno
segrevanje in klimatske spremembe že povzročajo zdravstvene težave ljudem in živalim,
zaznavamo krčenje gozdov, vse več je naravnih katastrof (poplave, suša), soočamo se s
problemi migracij in prilagajanja vsem tem dejavnikom.
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1.2 Smernice, načela, orodja za doseganje družbene odgovornosti in trajnostnega
razvoja
Smernice in načela, na katerih temeljijo evropske strategije družbene odgovornosti so: United
Nations Global Compact, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,
ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility, International Labour Organization
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy,
OECD Guidelines for Multinational Enterprises in mnoge druge.
Namen mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 je, da pomaga
organizacijam prispevati k trajnostnemu razvoju. Njegov namen je, da jih spodbudi, da storijo
več kot to zahteva skladnost z zakonodajo. Skladnost je s pravom temeljna obveznost katere
koli organizacije in bistven del njene družbene odgovornosti. Promovira skupno razumevanje
na področju družbene odgovornosti, dopolnjuje in ne zamenjuje drugih instrumentov in
iniciativ za družbeno odgovornost.
Pri uporabi tega mednarodnega standarda je priporočljivo, da organizacija upošteva družbeno,
okoljsko, pravno, kulturno, politično in organizacijsko raznolikost in razlike v gospodarskih
razmerah, medtem ko ravna skladno z mednarodnimi vedenjskimi normami. Ta mednarodni
standard ni standard o sistemu upravljanja. Ni namenjen certificiranju, regulativni ali
pogodbeni uporabi in ni primeren za te namene. Kakršna koli ponudba za certificiranje ali
zahtevki za certificiranje po ISO 26000 bi napačno prikazovali cilj in namen ter napačno
uporabo tega mednarodnega standarda. Ker ta mednarodni standard ne vsebuje zahtev,
kakršno koli tako certificiranje ne bi bilo prikaz skladnosti s tem mednarodnim standardom.
Namen tega mednarodnega standarda je organizacijam zagotoviti vodilo glede družbene
odgovornosti in se lahko uporablja kot del dejavnosti javne politike. Vendar ga za namene
Marakeškega sporazuma, s katerim je bila ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija
(STO), naj ne bi razlagali kot »mednarodni standard«, »vodilo« ali »priporočilo« niti naj ne bi
ponudil osnove za kakršno koli predpostavko ali ugotovitev, da je ukrep skladen z
obveznostmi WTO. Poleg tega ni namenjen zagotavljanju osnove za pravni spor, pritožbe,
obrambe ali druge zahtevke v katerem koli mednarodnem, domačem ali drugem postopku, niti
ni namenjen citiranju kot dokaz razvoja običajnega mednarodnega prava. Namen tega
mednarodnega standarda ni preprečiti razvoja nacionalnih standardov, ki so podrobneje
določeni, zahtevnejši ali drugačne vrste. (SIST, 2017)
Teme, ki jih vsebuje ta standard, so prikazane na Sliki 1.
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Slika 1: Sedem osrednjih tem Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010.
(SIST ISO26000:2010)
Več o družbeni odgovornosti podjetij je dosegljivo na spletnem mestu EU:
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sl
in
mestu http://www.csreurope.org/ .

na

spletnem

2. Usmeritve Evropske unije na področju družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja
Evropska komisija predstavlja novo opredelitev DOP kot „odgovornost podjetij za njihove
vplive na družbo“. Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za
obdobje 2011–14 srednje- in dolgoročno ustvarja pogoje za trajnostno rast, odgovorno
ravnanje podjetij in nastajanje trajnih delovnih mest. Pogoj za prevzemanje te odgovornosti je
spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb med socialnimi partnerji.
Podjetja bi morala imeti za dosledno izpolnjevanje družbene odgovornosti vzpostavljen
postopek za vključevanje socialnih, okoljskih in etičnih vprašanj ter vprašanj človekovih
pravic in potrošniških vprašanj v svoje poslovanje in osrednjo strategijo v tesnem
sodelovanju z deležniki, z namenom ustvariti čim več skupnih vrednot za lastnike/delničarje
ter deležnike in družbo nasploh in ugotoviti, preprečiti in ublažiti možne negativne učinke.
Družbena odgovornost podjetij (DOP) je pomembna, ker je:
- v interesu podjetja ‒ DOP omogoča pomembne koristi podjetjem pri upravljanju tveganj,
prihranke, dostop do kapitala, odnose s strankami, upravljanje človeških virov in njihovo
sposobnost za inoviranje;
- v interesu gospodarstva ‒ DOP poveča trajnost/sonaravnost in inovativnost podjetja, kar
prispeva k bolj trajnostnim gospodarstvom;
- v interesu družbe ‒ DOP ponuja nabor vrednosti, pri katerih lahko gradimo tesneje
povezano družbo in osnove za prehod na trajnostni gospodarski sistem.
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Družbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih
poslovnih dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevajo
upoštevati družbene in okoljske potrebe. Pojem obsega naslednje vidike:
1. strategijo Evropa 2020 (predvsem nova znanja in delovna mesta, mlade, krajevni
razvoj),
2. gospodarstvo in človekove pravice,
3. poročanje o družbeni odgovornosti podjetja,
4. družbeno odgovorno javno naročanje.
Evropska komisija spodbuja podjetja, naj vodijo pravično zaposlitveno politiko in spoštujejo
človekove pravice, zlasti kadar je njihova proizvodnja zunaj Evropske unije.
Evropska komisija zato promovira družbeno odgovornost podjetij v EU in spodbuja
podjetja, da se držijo mednarodnih smernic in načel (Strategija za družbeno odgovornost
podjetij Evropske komisije 2014). Politika EU temelji na ukrepih v podporo temu pristopu.
Vključuje povečanje prepoznavnosti DOP in razširjanje dobrih praks, izboljšanje in sledenje
ravni zaupanja v gospodarstvo, izboljšanje samo- in koregulacije procesov, izboljšanje
povračil trga za družbeno odgovornost podjetij, izboljšanje razkritja socialnih in okoljskih
informacij, nadaljnje vključevanje družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje,
usposabljanje in raziskave, poudarjanje pomena nacionalnih in regionalnih politik DOP,
boljšo uskladitev evropskih in svetovnih pristopov k družbeni odgovornosti.
Evropska komisija je v obdobju 2011-2015 izvedla medsebojni strokovni pregled dejavnosti
držav članic EU na področju družbene odgovornosti podjetij. Komisija meni, da si morajo za
doseganje navedenega prizadevati tudi drugi, zato komisija poziva:
 države članice, da s sklicevanjem na mednarodno priznana načela in smernice DOP
ter v sodelovanju s podjetji in deležniki ter ob upoštevanju vprašanj iz tega
sporočila do sredine leta 2012 razvijejo in posodobijo svoje načrte ali nacionalne
sezname prednostnih nalog spodbujanja DOP v okviru strategije Evropa 2020.
 vsa velika evropska podjetja, da se do leta 2014 zavežejo k upoštevanju najmanj
enega od naslednjih sklopov načel in smernic pri razvoju lastnega pristopa k DOP:
- globalni dogovor ZN (UN Global Compact), smernice OECD za
večnacionalna podjetja ali usmerjevalni standard ISO 26000 o družbeni
odgovornosti;
 vsa evropska večnacionalna podjetja, da se do 2014 zavežejo k spoštovanju
tristranske deklaracije ILO o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike.
Komisija tudi:
 od vseh evropskih podjetij pričakuje prevzemanje družbene odgovornosti in
spoštovanje človekovih pravic, kot je opredeljeno v vodilnih načelih ZN;
 poziva države članice, da do konca leta 2012 pripravijo nacionalne načrte
izvajanja vodilnih načel ZN.
Nova evropska celostna strategija o DOP zelo poudarja UN 2030 Agendo za trajnostni
razvoj in še natančneje Trajnostne razvojne cilje (SDG). Novembra 2016 je komisija
objavila Komunikacijo (‘Next steps for a sustainable European future’) ki prikazuje,
kako namerava Komisija izvajati trajnostne razvojne cilje v EU, pri čemer naj bi imelo
gospodarstvo pri tem ključno vlogo. Junija 2017 je Svet EU formalno podprl ta pristop v
svojih Zaključkih o trajnostni evropski prihodnosti. Komisija se je zavezala nadaljevati
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svoje delo na področju DOP v tem okviru ter nadgrajevati predhodne usmeritve, zapisane v
Komunikaciji iz leta 2011 (‘A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social
Responsibility’.)
V tem okviru bo Komisija kmalu objavila EU Več-deležniško platformo za izvajanje
trajnostnih razvojnih ciljev (TRC), da bi razvila holistični pristop pri izvajanju teh
ciljev in z vključevanjem večjega števila deležnikov (vključno z zasebnimi akterji).
Kako je in še EU izvaja strategijo DO(P), prikazujejo slike v nadaljevanju.

7

Slika 2: EU strategija za DOP
Vir: http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2014/referati/plenarna-2-dan-petovska.pdf
Slika 2 opisuje sodelovanje evropske organizacije za DO podjetij - CSR Europe z Evropsko
komisijo in vladami ter različnimi deležniki in Nacionalnimi organizacijami, ki spodbujajo
razvoj družbene odgovornosti, zlasti podjetij. V Sloveniji sta takšni organizaciji dve – Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti IRDO (deluje od leta 2004 dalje) in Mreža za družbeno
odgovornost Sloveniji, ki deluje kot projekt pri inštitutu Ekvilib (Mreža deluje od leta 2011
dalje).
Slika 3 prikazuje stanje priprave nacionalnih akcijskih načrtov na področju družbene
odgovornosti podjetij do leta 2011. Iz slike je razvidno, da je Slovenija ena redkih držav, ki te
strategije že takrat ni imela.
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Slika 3: Pregled stanja priprave nacionalnih akcijskih načrtov na področju družbene
odgovornosti podjetij – stanje je iz leta 2011.
Vir: http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2014/referati/plenarna-2-dan-petovska.pdf
Evropska komisija je tudi posodobila svojo Zbirko politik in aktivnosti držav članic na
področju družbene odgovornosti. Zadnja posodobitev je bila narejena leta 2014. Ta zbirka
je nastala v času od 2013 do 2014 leta kot zaključek strokovnega pregleda, ki so ga
izvedle države članice o njihovih obveznostih na področju družbene odgovornosti podjetij.
Zbirka je tematsko zasnovana in prikazuje skupne EU prednostne naloge. Vsebuje tudi
prilogo, ki obravnava prednostne naloge po posameznih državah članicah. Zbirka je
dosegljiva na spletnem mestu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331.
V tej zbirki zasledimo naslednjo preglednico za Slovenijo (Slika 4):
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Slika 4: Poročilo Slovenije EU o izvajanju DOP na nacionalni ravni, 2014.
Na ravni razvoja te strategije se do leta 2015 v Sloveniji torej ni zgodilo veliko, prav tako in
zlasti ne na vladni ravni. Kar je bilo storjenega, je večinoma naredila civilna družba.
Z letom 2017 pa se situacija v Sloveniji aktivno spreminja, saj se vsi sektorji zavedajo, da je
med njimi nujno sodelovanje. Slovenija mora urediti področje družbene odgovornosti na
državnem nivoju, strateško in celovito, podobno kot naj bi to urejala podjetja v skladu s
smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000.
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Slika 5: Slika prikazuje usmeritve EU na področju zagotavljanja večje preglednosti
podjetij in produktov.
Vir: http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2015/referati/01-horvath-aron.pdf

3. Usmeritve Slovenije
trajnostnega razvoja

na

področju

družbene

odgovornosti

in

3.1 Ustvarjanje zavedanja o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
Tudi v Sloveniji se naj organizacije zavedajo svojih vplivov na okolje in družbo. Podjetja
“morajo imeti vzpostavljen proces vključevanja socialnih, okoljskih, etičnih in človekovih
pravic v svoje poslovanje in v osnovne strategije, v tesnem sodelovanju s svojimi interesnimi
skupinami", če dosledno sledimo evropskim dokumentom.
Zato je ključnega pomena, da vzpostavimo medsektorsko sodelovanje in medresorsko skupino
za pripravo Slovenske nacionalne strategije na področju družbene odgovornosti, s
poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij. (Slapnik, 2017)
Za doseganje takšne strategije je potrebno sodelovanje vseh treh sektorjev v družbi: vlada,
gospodarstvo in civilna družba. Ti trije sektorji so tudi trije ključni stebri strategije DO(P) v
Sloveniji, ki vključuje tako medsektorsko kot tudi medresorsko sodelovanje.
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Slika 2: Relacijski model za analizo javnih politik DOP
Vir: Albareda, Lozano in Tamyko (2007).
Človek kot posameznik je del družbe, v kateri živimo, se združujemo in delujemo. V tej
družbi deluje več sfer, s pomočjo katerih posameznik ustvarja svojo blaginjo.
Koncept trikotnika blaginje (Slika 6) uporabljajo predvsem sociologi, ko želijo umestiti
zasebne neprofitne organizacije v družbeni prostor. Trikotnik blaginje opredeljuje odnos med
tremi temeljnimi »socialnimi redi«, to je tremi sferami v sodobnih družbah: trg, država,
civilna družba (skupnost), in poskuša umestiti zasebne neprofitne organizacije v družbo
(Kolarič in drugi 2002).
Posameznik iz treh omenjenih sfer pridobiva sredstva, njegova blaginja pa je odvisna od
obsega in kombinacij, povezav in odnosov, ki mu jih uspe vzpostaviti s temi tremi sferami.
Vsaka sfera ima specifične načine in instrumente, prek katerih se zagotavljajo sredstva.
Instrument trga je denar, instrument države je moč in instrument civilne družbe (skupnosti) je
solidarnost (Kolarič in drugi 2002). Zatorej lahko blaginjo družbe dosežemo samo v
medsebojnem sodelovanju vseh treh sfer.
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Slika 6: Zasebne neprofitne organizacije – entitete v sferi družbe
(Vir: Kolarič in drugi 2002)
3.2 Ovire zoper razvoj družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji in
predlogi rešitev 2004-2016
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO; Hrast, 2016) je v eni izmed svojih raziskav
leta 2016 zaznal naslednje ovire pri razvoju DO(P) in TR v Sloveniji (Preglednica 1):
Kategorija
ovire

Ovire zoper razvoj DOP v Sloveniji - Podkategorije

Odločevalske

Ni jasne usmeritve, direktive.
Ni jasnega nosilca za načrtovanje, izvajanje in poročanje o nalogah v
zvezi z DOP na državni ravni in ne na lokalnih ravneh.
Parcialno odločanje oblasti.
Zagovarjanje parcialnih dejanj, interesov.
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Birokratske

Preveč birokracije.
Nejasna zakonodaja.

Izobraževalne

Pomanjkanje izobraževanja za vse deležnike.
Neuvrščenost predmetov o DOP v vse kurikulume.

Komunikacijske Nerazumevanje koncepta DOP.
Neodzivnost vlade in lokalnih oblasti za DOP.
Premajhen interes medijev za podporo DOP.
Ni komunikacijske strategije za DOP na ravni države.
Ekonomske

Pomanjkanje finančnih sredstev za DOP.
Pomanjkanje časa, volje in energije ključnih deležnikov v državi za
razvoj DOP.
Korupcija ovira razvoj DOP in povzroča kolektivno depresijo v državi.
Dobra podjetja se nočejo medijsko izpostavljati zaradi pritiskov nevidnih
mrež.

Kulturne

DOP preveč na stranskem tiru v družbi.
Premalo interesa za inoviranje navad na vseh ravneh družbe.
Ni zagotovljenih virov informiranja, ki bi posameznikom in skupinam
deležnikov pomagali k spremembi navad.

Preglednica 1: Ovire zoper razvoj DOP v Sloveniji
(Inštitut IRDO, A. Hrast 2016)
V ta namen je inštitut IRDO predlagal za pripravo nacionalne strategije DO(P) in TR
naslednje:
 Pri ustvarjanju temeljev za dialog in komuniciranje bi se zagotovo bilo smiselno
zgledovati po skandinavskih državah ali državah zahodne Evrope.
 Vse bolj se namreč države zgledujejo druga po drugi in tudi same na ravni EU delujejo
kot velik evropski večdeležniški forum. Delujejo z zgledom in se druga od druge učijo.
 Tako bi bilo treba tudi pri nas najprej določiti pristojno in s tem odgovorno osebo, ki bi
koordinirala in pomagala sestaviti večdeležniški dialog na nacionalni ravni za več
DOP v Sloveniji.
 Ta dialog je lahko v obliki formalne ali neformalne skupine, lahko je odbor pri enem
ministrstvu, ki komunicira z drugimi, lahko je samostojna agencija ali inštitut na vladni
ravni, lahko je medresorska delovna skupina.
Predlagal je tudi Model več-deležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na
nacionalni ravni, kot ga prikazuje Slika 7.
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Slika 7: Model več-deležniškega dialoga za več družbene odgovornosti podjetij na nacionalni
ravni (Inštitut IRDO, A. Hrast 2016)
Na pobudo SPIRIT Slovenija, javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je inštitut IRDO leta 2015
pripravil predlog ukrepov za spodbujanje družbene odgovornosti pri podjetjih v Sloveniji. Del
ukrepov SPIRIT Slovenija postopoma že izvaja.
Predlagani ukrepi za uvajanje družbene odgovornosti v slovenska podjetja (povzetek
področij),
(Vir:
Koncept
razvoja
družbene
odgovornosti
v
podjetjih,
Inštitut IRDO za SPIRIT Slovenija, 19.11.2015):
1. Vzpostavitev nacionalne strategije in akcijskih načrtov za DO(P);
2. Ozaveščanje in promocija družbene odgovornosti (podjetij);
3. Izobraževanje in usposabljanje o družbeni odgovornosti (podjetij);
4. Založništvo publikacij o družbeni odgovornosti (podjetij);
5. Promocija dobrih praks družbene odgovornosti (podjetij);
6. Razvoj inovativnih in družbeno odgovornih izdelkov in storitev, projektov, investicij;
7. Mreženje in izmenjava dobrih praks na področju družbene odgovornosti (podjetij).
Tem predlogom ukrepov lahko rečemo že predpriprava za strategijo Slovenije na tem
področju in neke vrste osnutek akcijskega načrta na to temo.
th
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Dejstvo je, da je v Sloveniji v zadnjih trinajstih letih, odkar deluje inštitut IRDO, prišlo do
vzpostavitev več sekcij za družbeno odgovornost pri posameznih strokovno-interesnih
organizacijah, s katerimi se IRDO že več let uspešno povezuje in izvaja posamezne projekte,
pa tudi do drugih oblik organizacij.
Podjetja (žal ne vsa) že zavestno to področje uvajajo v svojo poslovno prakso. Primer so
različne nagrade na tem področju, npr. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
Horus, www.horus.si, Zlata nit, Družini prijazno podjetje… Tudi javni zavodi vse več
vključujejo DO v svoje delo. Obstajajo različni slovenski portali, ki posredujejo informacije o
DO(P): www.irdo.si, www.horus.si, www.mdos.si. Slovenija potrebuje nacionalni svet, center
za razvoj tega področja ali nacionalno pooblaščeno organizacijo, da to za državo izvaja.
Predlagamo prenos aktivnosti inštituta IRDO na posebni sektor za razvoj družbene
odgovornosti (podjetij), ki se naj oblikuje znotraj SPIRIT Slovenija kot izvajalske
organizacije Ministrstva za gospodarstvo ali druge ustrezne vladne agencije, urade.
Izkušnje inštituta IRDO so, da koncept družbene odgovornosti bolje razumejo podjetja,
strokovna javnost, izobraževalne ustanove in nevladne organizacije. Premalo pa je vpet v
delo in v programe javne uprave. Morda je koncept preširok in zato težje razumljiv, morda se
odločevalcem v vseh treh sektorjih zdi premalo zanimiv, nepotreben, preveč abstrakten, zato
bi bilo potrebno več vlagati v oglaševanje le-tega širši javnosti. Koncept prinaša koristi na
dolgi rok. Ne le podjetjem, ampak tudi organizacijam, posameznikom, državi, zato je vanj
vlagati zagotovo smiselno.

3.3 Usmeritve družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Vladnih dokumentih
v Sloveniji
Koncept družbene odgovornosti se je v zadnjih nekaj letih že začel pojavljati v nekaterih
vladnih dokumentih in v strateških usmeritvah, čeprav še ni bil enoto zapisan v samostojnem
dokumentu. V nadaljevanju na kratko predstavljamo, kar smo uspeli zaslediti v vladnih
dokumentih do leta 2016 (povzeto po Hrast, 2016).
V Strategiji razvoja Slovenije iz leta 2005 je vključen trajnostni razvoj, ni pa omenjena
družbena odgovornost (podjetij) (Vlada RS 2005). V tej strategiji je kot peta razvojna
prioriteta določeno povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, ki vključuje
naslednja področja: trajno obnavljanje prebivalstva, skladnejši regionalni razvoj,
zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje, izboljšanje gospodarjenja s prostorom,
integracija okoljevarstvenih meril v evropske politike in potrošniške vzorce, razvoj nacionalne
identitete in kulture.
V Strategiji razvoja Slovenije 2014–2020 iz leta 2013 (osnutek) je v poglavju Prioritetna
področja in kratkoročni ukrepi zapisana družbena odgovornost, pri čemer se država zavezuje
med drugim tudi spodbujati (Vlada RS 2014):
1. zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z naravnimi viri, vključno s prostorom, ter
prepoznavanje razvojnih priložnosti, ki jih ponuja in omogoča okoljski kapital;
2. družbeno odgovornost podjetij;
3. razvoj družbeno odgovornega delovanja na državni, regionalni in lokalni ravni;
4. procese za aktivno vključevanje mladih v družbenem razvoju in medgeneracijsko
sodelovanje.
th
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V poglavju Konkurenčno gospodarstvo se država zavezuje uveljaviti družbeno odgovornost
podjetij. V poglavju Pogoji za uresničitev ciljev Strategije do leta 2020 pa namerava država
Slovenija zagotavljati visoko stopnjo pravne varnosti in človekovih pravic ter odgovornosti.
V Slovenski strategiji pametne specializacije (Vlada RS 2015, 36) je samo v poglavju Rast in
razvoj MSP z enim stavkom zapisana zaveza države k DOP, in sicer: »Razvoj družbeno
odgovornega notranjega podjetništva v podjetjih tako na ravni vodstva kot ostalih
zaposlenih.« Drugih besednih zvez na termin »družbena odgovornost« v strategiji ni zaslediti.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v osnutku
Vizije Slovenije 2050 v ospredje postavila večjo kakovost življenja vseh, ki pa jo bo Slovenija
lahko dosegla le z zaupanjem in odprto ter inovativno družbo. Sprememba miselnosti v smeri
družbene odgovornosti bo mogoča le skozi proces vzgoje in izobraževanja, ki bo temeljil tudi
na opolnomočenju posameznika, ne le družbe. Vse to bo vodilo do pozitivnih sprememb kot
tudi skupnih vrednot, ki posledično utrjujejo našo identiteto (Vlada RS 2016). Ta osnutek
Vizije Slovenije do leta 2050 je pripravilo približno 50 strokovnjakov z različnih področij, pri
njej so sodelovali tudi nekateri strokovnjaki s področja DOP, v prihodnjih mesecih pa bo v
širšem javnem dialogu (Vlada RS 2016).

4. Večdeležniška razprava za pripravo strategije DO(P) in TR
V Sloveniji sta torej gospodarstvo in civilna družba družbeno odgovornost že pred leti
prepoznala kot koristen instrument konkurenčnosti in kot pomembno orodje za dosego
trajnostnega razvoja. Slovenija se zato zavezuje, da bo v tem duhu pripravila nacionalno
strategijo na tem področju, če bo le mogoče, najkasneje do konca leta 2017.
V ta namen je Vlada RS v letu 2017 že začela večdeležniško razpravo na temo priprave
strategije, oblikovala medsektorsko delovno skupino (predstavniki vlade, gospodarstva in
civilne družbe), ki pripravlja osnove za to strategijo. Z razpravo ter dokončnim oblikovanjem
strategije bodo vključeni deležniki nadaljevali vse do decembra 2017, ko naj bi bila ta
strategija tudi potrjena.
Pomembno je, da so v Sloveniji načela družbene odgovornosti, kot so pristojnost (uradna
odgovornost) in preglednost, etično ravnanje, spoštovanje mednarodnih norm delovanja,
spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje vladavine prava ter spoštovanje interesov
deležnikov vodilo za pripravo naše nacionalne strategije družbene odgovornosti.
Vladni politični okvir za družbeno odgovornost podjetij (DOP) pogosto vključuje vizijo,
cilje, strategije in prednostne naloge, kot prikazuje Preglednica 2. Zato lahko glede na
mednarodne izkušnje določimo vladno strukturo za področje družbene odgovornosti,
porazdelimo odgovornosti na različnih ravneh vlade, tako nacionalno, kot lokalno ter k temu
vključimo mnoge druge organizacije – od večdeležniških in mednarodnih organizacij, do
nevladnih in vladnih agencij ter drugih organizacij. S tem lahko oblikujemo politiko
družbene odgovornosti, ki bo vključevala tako domačo zakonodajo, kot mednarodne norme
in pravila delovanja, pri tem pa upoštevala interese različnih skupin deležnikov iz vseh treh
sektorjev družbe.
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Preglednica 2: Vladni politični okvir za pripravo Nacionalne strategije DO(P) in TR
Teme, na katerih lahko uspešno delujemo, so številne, prav tako orodja za dosego le-teh.
Osrednje teme po smernicah ISO26000:2010 za področje družbene odgovornosti so
vodenje oz. upravljanje organizacije, človekove pravice, delovne prakse, okolje, poštene
poslovne prakse, vprašanja povezana s kupci/potrošniki, vključenost v razvoj skupnosti/družb.
Lotimo se lahko krepitve zavedanja in oblikovanja zmogljivosti za družbeno
odgovornost podjetij, izboljšanja razkritij in preglednosti, spodbujanja družbeno odgovornih
naložb in vodenja z zgledom – tako pri naložbah, kot pri javnem naročanju in na drugih
področjih dela. Uporabimo lahko pravna, ekonomska, informacijska, partnerska in druga
orodja za dosego naših ciljev, kot prikazuje Preglednica 3.

a) Pravna
b) Ekonomska

Orodja

Teme
1. Krepitev zavedanja in
oblikovanje zmogljivosti
za DOP

o Pravni/ustavni akti, ki
navajajo
zaveze
k
družbenemu razvoju in /ali
DOP

o Subvencije/nepovratna
sredstva/izvozni krediti, ki
so povezani z aktivnostmi
DOP
o Davčne
olajšave
za
dobrodelnost podjetja ali
izplačane plače za CSO-je

th

2. Izboljšanje
razkritja in
preglednost
i

3. Spodbujanje
družbeno
odgovornih
naložb (SRI)

o Zakonodaja
o poročanju
DOP
o Zakoni
o
razkritju za
pokojninske
sklade
o Nagrade za
poročila
DOP

o Zakonodaja,
ki
prepoveduje
določene naložbe
o Zakonodaja
o
SRI
v
pokojninskih
skladih
o Davčne spodbude
za varčevalce in
investitorje
o Subvencije

4. Vodenje z zgledom,
npr. pri
• javnem naročanju,
• uporabi SRI
• uporabi
upravljavskih
orodij DOP
o Zakoni,
ki
omogočajo SPP/GPP
o Zakoni o SRI in
vladni skladi

(Posredno,
večina
pobud v tem stolpcu
ima
namen
zagotavljati
ekonomske
spodbude za DOP)
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o Raziskovalne
in
izobraževalne aktivnosti
(vključno s konferencami,
seminarji, usposabljanji)
o Informacijska
sredstva
(brošure, spletne strani,
poročila študij)
o Smernice
in
kodeksi
ravnanja
o Kampanje
o Mreže
in
partnerstva
(strateška ali dobrodelna)
o Prostovoljni/s
pogajanji
doseženi dogovori

d) Partners
k

c) Informacijska
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e) Hibridna

o

o

o
o

o Smernice za
poročanje
DOP
o Informacije
o poročanju
DOP

o Informacije o SRI
(brošure
in
spletne strani)
o Smernice
in
standardi SRI

o Zagotavljati
informacije o SRI,
SPP ipd. vladnim
agencijam (smernice,
brošure in spletne
strani)
o Objava poročil o
družbeni
odgovornosti javnih
organov
o Mreža
javnih
naročnikov

o Kontaktne
o Mreže
in
točke DOP
partnerstva SRI
o Večdeležniš
ki
forumi
(npr. GRI)
Centri,
platforme, o Produktne
o
kontaktne
točke
in
ali
programi
za
DOP
o
podjetniške
(informacijski
in
oznake
partnerski)
(informacijs
ke
in
ekonomske)
Večdeležniške
pobude,
vključno
s o Pokojninski skladi,
(so)razvojem orodij upravljanja ali poročanja
promovirajo SRI
(EMAS, ISO 26000 in GRI) (informacijski,
partnerski in/ali ekonomski)
Nagrade DOP in (imenovanja ter sramotenja)
s črnimi listami (informacijska in ekonomska)
Koordinacija politik DOP, npr. z vladnimi strategijami in akcijskimi načrti

Akcijski načrti o SPP
(GPP)
Akcijski načrti o DO
in vladi (vsa orodja)

ki

uporabljajo

in

Preglednica 3: Vladni politični okvir za družbeno odgovornost podjetij (DOP)
Vir: Steurer (2010).

5. Proces dela za pripravo nacionalne strategije DO(P) in TR
Leta 2005 je bila imenovana medresorska delovna skupina za področje družbene
odgovornosti, katere koordinator je bilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z
menjavo vlade že v naslednjem letu ni bilo več primernih sogovornikov za razvoj tega
področja v takratnih vladah (ki so se nato pogosto menjavale). Zato je razvoj področja na
vladni ravni ostal pri eni sami osebi, ki je zastopala Slovenijo v EU v Bruslju, na srečanju
skupin v okviru DG Employment. Po njeni upokojitvi je delo na tem področju zamrlo.
Kasneje so se pojavile še osebe na drugih ministrstvih, ki so izrazile interes za podporo temu
področju, vendar brez uradne pristojnosti za ureditev področja. Vladi je v različnih obdobjih
od leta 2008 poslala več dopisov civilna družba, zlasti inštitut IRDO, opravljenih je bilo več
sestankov, a dogovor o pripravi strategije še ni bil sklenjen nikoli, prav tako ni bila določena
odgovorna osebe za to področje. Osebe iz ministrstev so sicer izkazale oseben interes, niso pa
imele moči vpliva in odločanja, da bi se na vladni ravni resnično kaj korenito spremenilo in da
bi Slovenija imela zapisano strategijo družbene odgovornosti (vsaj podjetij) ter jo začela tudi
izvajati. Eden izmed predlogov je zato vseboval tudi Sliko 8, ki prikazuje sodelovanje vseh
treh sektorjev.
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Slika 8: Za oblikovanje Nacionalne strategije družbene odgovornosti je pričakovati
sodelovanje med različnimi skupinami deležnikov.
Vir: Inštitut IRDO, zanj Anita Hrast, 2008.
V Partnerstvu za družbeno odgovornost Slovenije so se leta 2011 povezali predstavniki
civilne družbe (nevladne strokovne organizacije s tega področja) in gospodarstva, manjkali pa
so še vladni predstavniki, ki bi pomagali strategijo razviti oz. bi jo strokovno-civilna pobuda
pomagala razviti Vladi RS. Partnerstvo se je sestalo že večkrat, v njem pa so z osebno željo
po razvoju sodelovali tudi nekateri predstavniki ministrstev, ki pa potrditev za sodelovanje z
vladne strani niso imeli, saj v njihovih ministrstvih nadrejeni še niso razmišljali niti delovali v
tej smeri, da bi podpirali razvoj DO z imenovanjem aktivne medresorske vladne delovne
skupine.
V letu 2017 pa se je začela situacija spreminjati. V Veliki dvorani Vlade Republike Slovenije,
Gregoričeva ulica 27, Ljubljana, je dne 29.6.2017 potekal prvi vladni (in medsektorski
posvet) z naslovom »Spodbujanje družbene odgovornosti v Republiki Sloveniji«. Posvet je
organiziralo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za
razvoj družbene odgovornosti IRDO, Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije in
partnerskimi organizacijami. Na posvetu je bilo prisotnih 43 predstavnikov vlade,
gospodarstva in civilne družbe. Posvet se je začel z uvodnim nagovorom predsednika Vlade
Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja (videoposnetek zaradi zasedenosti predsednika v
povezavi z aktualnimi dogajanji (arbitraža)), sledili so kratki referati uvodničarjev (Tadej
Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS; mag. Anita Hrast, direktorica
Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO; in Aleš Kranjc Kušlan iz Mreže za družbeno
odgovornost Slovenije). Sledile so predstavitve izhodišč in trenutnih aktivnosti posameznih
poročevalcev v dveh panelih. V prvem so svoja videnja stanja in prihodnjih aktivnosti v RS
predstavili državni sekretarji posameznih ministrstev oz. njihovi namestniki, v drugi panelni
skupini pa so to predstavili predstavniki gospodarstva in civilne družbe. Udeleženci so sprejeli
več sklepov, ki so dostopni na spletnem mestu Vlade RS.
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V slovensko zakonodajo (ZGD-1) smo v letu 2017 že uvedli zahteve po nefinančnem
poročanju. To je v skladu z leta 2015 sprejeto direktivo Sveta Evropske unije o razkritju
nefinančnih in drugih informacij, saj je tovrstno poročanje postalo obvezno z letom 2017
za pravne osebe z več kot 500 zaposlenimi, tudi v Sloveniji. Naše ministrstvo za zunanje
zadeve že aktivno pripravlja Nacionalni načrt na področju človekovih pravic v
gospodarstvu, ki bo sprejet v kratkem (Slapnik, 2017). Sprejete imamo tudi usmeritve na
področju zelenih javnih naročil (Akcijski načrt za zeleno javno naročanje, 2009).
Na posvetu smo si udeleženci za Slovenijo zadali naslednje:
 ključnega pomena je, da vzpostavimo medsektorsko sodelovanje in medresorsko
skupino za pripravo Slovenske nacionalne strategije na področju družbene
odgovornosti, s poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij, kar smo z letom 2017 že
storili in z delovanjem na tem področju nadaljujemo.
 Potekajo večdeležniški forumi na temo DO(P): konference, posveti, nagrade, priznanja,
projekti…že vrsto leto, število vseh dogodkov, razprav, strokovnih podlag na to temo se
vsako leto povečuje, kar je potrebno še okrepiti.
Na osnovi tega srečanja smo si organizatorji posveta zamislili naslednji proces dela za
pripravo strategije v letu 2017:
1. Izhodišče: Strategija razvoja Slovenije 2020-2030 (12 področij, kazalnikov, za doseganje
ciljev trajnostnega razvoja)
2. Obseg strategije: 20-30 strani
3. Proces dela:
 Delovanje večdeležniškega foruma na temo TR in DO – razprave na različne teme
DO, www.vlada.si/dop (od oktobra do decembra 2017): forumi vseh treh sektorjev:
Ljubljana, 29.6.2017, oktober 2017 - december 2017;
 Oblikovanje delovne skupine za pripravo strategije DO(P) in TR (do sept. 2017);
 Priprava in dopolnitve strategije in akcijskega načrta za TR in DO (do 5.10.2017);
 Potrditev dokumenta na Vladi RS (najkasneje do konca januarja 2018);
 Oblikovanje Nacionalnega sveta za TR in DO (srečanje 1-2x letno) (do konca leta
2017);
 Določitev pristojnega ministrstva za koordinacijo izvedbe načrta dela (jesen 2017);
 Izvedba del in obnavljanje akcijskih načrtov vsako leto, večdeležniški forumi ipd.
Predlog vsebine strategije DO(P) in TR v Sloveniji je naslednji:
Kazalo vsebine
1. Predgovor
2. Uvodna določila
3. Razumevanje družbene odgovornosti
4. Evropske usmeritve na področju družbene odgovornosti
5. Razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji
6. Koristi, ki jih prinaša družbena odgovornost podjetij
7. Proces priprave Nacionalne strategije DOP
8. Nacionalna Strategija družbene odgovornosti v Sloveniji
◦ Poslanstvo in vizija
◦ Cilji in merila za dosego le-teh po področjih
◦ Področja družbene odgovornosti
◦ Človekove pravice
◦ Poštene poslovne prakse
◦ Skrb za okolje
th
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◦ Delovne prakse
◦ Etika
◦ Vodenje
◦ Dobavitelji in kupci
◦ Odgovorno investiranje
◦ Zeleno javno naročanje, trajnostno naročanje
◦ DOP v izobraževanju
◦ Klimatske spremembe
9. Akcijski načrt za DOP
• Izvedba akcijskega načrta DOP
10. Poročanje o družbeni odgovornosti
11. Krepitev medsektorskega sodelovanja
12. DOP pri majhnih in srednje velikih podjetjih
13. Uvajanje novosti v strategijo
Priloge
• Nacionalni Forum DOP
• Skupno razumevanje DOP v Sloveniji
Za pripravo in tudi kasneje za izvedbo ter morebitne dopolnitve strategije ter akcijskih načrtov
bodo pomembna sodelovanja predstavnikov vseh treh sektorjev (večdeležniški forum), ki
lahko storijo naslednje:
• Oblikovanje in delovanje strokovnega jedra posameznikov in organizacij s tega
področja, s katerimi bi pripravili ustrezno strategijo in vnesli ustrezne dopolnitve v
programe ministrstev, zakonodajo ipd.. Vključeni naj bi bili predstavniki civilnih
organizacij, vlade, gospodarstva, medijev, enakovredno.
• Pregled slovenske zakonodaje: kaj nam ta zagotavlja, kaj preprečuje, kje se dejansko
izvaja v praksi in kje se zakonodaja v praksi ne upošteva v kontekstu družbene
odgovornosti, kaj bi se lahko izboljšalo in kako. Naredi naj se pregled slovenskih in
EU smernic za razvoj DO, analiza primerov dobre prakse, priporočila za vnos v
slovensko zakonodajo in prakso.
• Priprava akcijskih programov po posameznih delovnih področjih v skladu s
standardom ISO26000 in partnersko izvajanje le-teh (z organizacijami iz trikotnika
sodelovanja).
• Ustvarjanje širokega dialoga s civilno družbo, da bi prepoznali probleme, ki v
Sloveniji nastajajo, in skupaj poiskali primerne rešitve, je nujno. V ta namen je
smiselno organizirati več različnih komunikacijskih kampanj in v sodelovanje vključiti
več različnih akterjev, glede na možnosti; redne komunikacijske akcije za širšo javnost
z obvestili o tem, zakaj je potrebno drugače ravnati in kako; s konkretnimi navodili in
pozivi za akcijo, z namenom spreminjati stališča in zato tudi naše navade ter izvajati
bolj človeku in naravi prijazne aktivnosti.
Ključne naloge Vlade RS in same strategije na tem področju so predvsem komunicirati
pripravo in sprejem Nacionalne strategije družbene odgovornosti z različnimi deležniškimi
skupinami, osveščati širšo javnost s komunikacijskimi kampanjami o pomenu in načinu
izvajanja osebne in družbene odgovornosti, spodbujati družbeno odgovornost podjetij in vseh
drugih organizacij – vladnih in nevladnih.
Družbeno odgovornost je potrebno vključevati v izobraževanje, znanost, raziskovanje,
podjetništvo ter ustvarjati podporno okolje za razvoj družbene odgovornosti, zlasti podjetij, pa
th
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tudi javno upravo. V skladu s tem bi bilo potrebno prenoviti nekatere programe ministrstev ter
ustrezno dopolniti zakonodajo.
Za čas po pripravi strategije predlagamo, da se vsako leto pripravi letno poročilo o izvajanju
družbene odgovornosti na nacionalni ravni in ga vlada RS predstavi slovenski ter tuji javnosti.

6. Sklepne misli
Gospodarska kriza in njene družbene posledice so do neke mere poškodovale raven zaupanja
v gospodarstvo in so osredotočile pozornost javnosti na socialno in etično uspešnost podjetij,
vključno z vprašanji, kot so bonusi in menedžerske plače. Z obravnavo svoje družbene
odgovornosti lahko podjetja gradijo dolgoročno zaupanje zaposlenih, potrošnikov in
državljanov kot temelj za trajnostne gospodarske modele. To pa pomaga ustvariti okolje, v
katerem lahko podjetja razvijajo inovacije in rastejo.
Z družbeno odgovornostjo je mogoče pomagati pri premagovanju socialnih posledic krize,
vključno z izgubo delovnih mest, kar je del družbene odgovornosti podjetij in drugih
organizacij. Na daljši rok družbena odgovornost podjetij ponuja nabor vrednot, na katerih naj
bi gradili bolj povezano družbo in na osnovi katerih naj bi prešli na trajnostni/sonaravni
družbeno-gospodarski sistem.
Strateški pristop k družbeni odgovornosti podjetij je vse bolj pomemben za konkurenčnost
podjetja. Podjetju lahko prinese koristi, kot so upravljanje s tveganji, prihranki pri stroških,
dostop do kapitala, razmerja z odjemalci, upravljanje človeških virov in zmogljivost
inoviranja. Prav tako spodbuja bolj družbeno in okoljsko odgovornost v podjetniškem
sektorju v času, ko je kriza oškodovala zaupanje potrošnikov in stopnjo zaupanja v
gospodarstvo.
S pomočjo družbene odgovornosti lahko podjetja bistveno prispevajo k ciljem pogodbe
Evropske unije trajnostnega razvoja in k visoko konkurenčnemu družbenemu tržnemu
gospodarstvu. Družbena odgovornost podjetij podpira cilje strategije Evrope 2020 za
pametno, trajnostno in vključujočo rast, vključno z 75-odstotnim ciljem zaposlovanja.
Odgovorno vodenje poslov je še posebej pomembno, kadar zasebni izvajalci sektorja
opravljajo javne storitve.
Družbena odgovornost podjetij zahteva sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki
(zainteresiranimi stranmi), tako da omogoča podjetjem boljše predvidevanje in izkoristek
hitro spreminjajočih se pričakovanj v družbi, kot tudi pogojev delovanja. To pomeni, da lahko
deluje tudi kot gonilna sila pri razvoju novih trgov in ustvarjanju realnih možnosti za rast.
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se družbena odgovornost začne pri posamezniku in
njegovih vrednotah, stališčih, navadah. Posamezniki sestavljamo družbo in kulturo v njej.
Zato družbena odgovornost ne posega samo v področje delovanja podjetij, ampak v vsako
gospodinjstvo, organizacijo, profitno ali neprofitno, vladno ali nevladno. Sega tako v
gospodarstvo, kot v javno upravo in civilno družbo.
Ob zavedanju tega (torej naše medsebojne soodvisnosti) in ob našem celovitem delovanju
lahko v Sloveniji dosežemo, da strategija družbene odgovornosti (podjetij) in trajnostnega
razvoja ne bo le zapisana, ampak tudi učinkovito izvedena v praksi, in to na dolgi rok.
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Hvala, ker pri tem sodelujete tudi vi.
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