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Družbena odgovornost in upravljanje podjetij

1. zvezek: Predpogoji za integracijo - 1

(Palgrave Macmillan, del Springer Nature, Švica, oktober 2020)

• Kriza iz 2008 še traja, posledica monopolov, neoliberalne zlorabe trga. 

Družbena odgovornost (DO) = odgovornost človeka in organizacije za 

vplive na družbo = ljudi in naravo = globalna sprejeta pot iz krize

• DO (do) ljudi = poštenost in zanesljivost, ker je cenejša od ne-varnega in 

ne-zdravega odnosa (stavke + … + vojne)

• izhod iz te slepe ulice se začne v korporacijah kot najvplivnejših enotah 

globalne družbe

7 vidikov v tej knjigi:

1 Podjetniška politika / upravljanje kot osrednji predmet družbene odgovornosti 

za dobrobit deležnikov podjetja; Tjaša Štrukelj, Matjaž Mulej, Simona Šarotar

Žižek
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Družbena odgovornost in upravljanje podjetij

1. zvezek: Predpogoji za integracijo - 1

2 Vloga družbene odgovornosti podjetij in korporativnega upravljanja v 

trajnostnem razvoju sveta; Grażyna O’Sullivan, Poljska,

3 Družbena odgovornost podjetij kot orodje za ustvarjanje vključenosti 

zaposlenih; Edyta Bombiak, Poljska,

4 Skrb za trajnostno obravnavo skupnih dobrin - obveznost prihodnjega 

upravljanja podjetij v javnem in zasebnem sektorju; Jernej Belak, Andreja 

Primec, Slovenija,

5 Model kodeksa etičnega sodelovanja med milenijci in delodajalci; Magdalena 

Graczyk- Kucharska, Małgorzata Spychała, Poljska

6 Družbena odgovornost - ali s prekariatom ali z lastništvom zaposlenih in 

državljanov? Matjaž Mulej in Dejan Avsec, Slovenija

7 Integralna andragogika kot izbrana gonilna sila razvoja družbene 

odgovornosti podjetij v 21. stoletju; Olomouc, Češka.
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Družbena odgovornost in upravljanje podjetij, 2. knjiga: Politika in 
praksa - 1

Pot iz krize težko postane resničnost, razen če upravljanje organizacij vključuje 

družbeno odgovornost. Ta soavtorska znanstvena monografija ponuja deset 

vidikov - orodij za izvajanje družbene odgovornosti pri upravljanju organizacij, 

da ta koncept postane bolj celovit, utemeljen in uporaben v poslovni praksi

1, Družbena odgovornost – uporaba in podpora sistemskega ravnanja (Matjaž 

Mulej in Rado Bohinc, Slovenija)

2, Strategija obvladovanja znanja, da bi dosegli ravnanje, ki povezuje znanje in 

vrednote in je inovacijsko usmerjeno (Tjaša Štrukelj, Matjaž Mulej, Simona 

Šarotar-Žižek, Slovenija)

3, Komedija z veliko podatkov: družbena odgovornost podjetij danes; bodo 

podjetja izginila? (Peter Herrmann, Nemčija)
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Družbena odgovornost in upravljanje podjetij, 2. knjiga: 

Politika in praksa - 2

4, Menedžment informacij o socialnih kompetencah v mrežnem gospodarstvu 

za potrebe razvoja družbene odgovornosti podjetij (Magdalena Graczyk-

Kucharska, Marek Goliński, Maciej Szafrański, Poljska)

5, Bančne operacije v Republiki Hrvatski niso sonaravne z vidika družbene 

odgovornosti podjetij (Anita Peša, Berislav Bolfek, Marko Lukavac, Hrvatska)

6, Kakovost življenja in družbena odgovornost podjetij z vidika kvalitologije

(Ewa Więcek-Janka, Dorota Jaźwińska, Poljska)

7, Upravljanje in družbeno odgovorno ravnanje v lokalnem okolju (Katarína 

Vitálišová, Anna Vaňová, Kamila Borseková, Slovaška)

8, Preglednost in pravila o razkrivanju – pomembna sestavina izboljševanja 

prakse upravljanja podjetij v tranzicijskem gospodarstvu (Mojca Duh, Danila 

Djokić, Slovenija)  
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Družbena odgovornost in upravljanje podjetij, 2. knjiga: 

Politika in praksa - 3

9, Uspešnost zaposlenih in družbena odgovornost podjetij (Živa Veingerl Čič in 

Mirjana Mladič, Slovenija)

10, E-upravljanje (Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek, Polona Tominc, 

Tjaša Štrukelj, Slovenija)

Sklepna misel

Kot vidite, se orodja, ki smo jih izbrali, dopolnjujejo in skupaj prispevajo k 

zadostni in potrebni celovitosti, so soodvisna in krepijo (družbeno) odgovornost 

sodelavcev, organizacij in vse družbe, s tem pa učinkovitost in uspešnost na 

poti iz sedanje družbeno-gospodarske krize človeštva. Niso edine možnosti: 

kar koli prispeva k celovitosti, soodvisnosti in odgovornosti za vplive na družbo 

namesto h krizi, lahko pomaga.
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