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V zadnjih nekaj letih se razumevanje odgovornosti podjetij zelo spreminja; poglablja se in postaja 
resnejše. Predvsem pa vedno več ljudi razume, da je odgovornost podjetij (angl. Corporate responsibility) 
v resnici odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve. Končno odgovornost za vse odločitve v 
podjetju nosijo vrhnji managerji, ki morajo biti zgled drugim managerjem in zaposlenim.  
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Odgovorno podjetje vzpostavlja, spodbuja, spremlja in vzdržuje etične standarde in prakse v vseh 

razmerjih z deležniki. Pravočasno pripravlja razkritja o svojih izdelkih, storitvah in aktivnostih, s čemer 

omogoča deležnikom sprejemati pravilne poslovne odločitve. Izvaja takšno politiko ravnanja z ljudmi pri 

delu, da spodbuja osebni in strokovni razvoj zaposlenih ter spoštuje njihovo različnost. Skrbi za zaščito in 

obnovo naravnega okolja in spodbuja tak razvoj izdelkov, storitev in izvajanje vseh aktivnosti, ki 

prispevajo k trajnostnemu razvoju planeta. Spoštuje dobro poslovno prakso pri poslovanju z dobavitelji, 

distributerji in drugimi partnerji ter neguje vzajemno koristna razmerja z lokalnimi skupnostmi in je pri 

tem dovzetno za kulturne in druge potrebe skupnosti. Spoštuje tudi potrebe, želje in pravice kupcev 

(uporabnikov) in se trudi ponujati izdelke in storitve z najvišjo vrednostjo za kupca. Seveda pa tudi vedno 

ravna z vsemi svojimi sredstvi odgovorno in učinkovito, nadzorni svet oziroma upravni odbor ter 

managerji pa se zavežejo osredotočati na interese vseh deležnikov podjetja (vidik upravljanja). Na ta 

način skrbi za primeren donos na kapital in zaščito poslovnih sredstev. Kot  bistven element 

odgovornega poslovanja danes poudarjamo tudi vključujoče delovno okolje, ki je okolje vzajemnega 

priznavanja, spoštovanja različnosti in osebnega dostojanstva med delodajalci in zaposlenimi.  

Pri vzpostavitvi vključujočega delovnega okolja so na prvem mestu vrednote, ki nastopajo kot 

motivacijski dejavniki in usmerjajo vedenje zaposlenih, ko ni posebej zapisanih navodil ali pravil 

odločanja oziroma ravnanja. V teoriji strateškega managementa je vloga vrednot izjemno pomembna, 

saj kot del organizacijske kulture pomagajo na neformalen način uresničevati strategije. 

Da je delovanje združb z vključujočim delovnim okoljem lahko donosno, dokazujejo uspešne prakse 

številnih podjetij, ki poleg uresničevanja ekonomskih ciljev zmorejo svoj skupni potencial raznolikosti in 

medsebojnega spoštovanja izkoristiti tudi v smislu krepitve socialnih vezi, solidarnosti, pretoka idej, 

znanja, napredka, poslovne uspešnosti in trajnostnega razvoja. Ta podjetja implicitno zasledujejo 

poslovni model, kot ga prikazuje Slika 1. Model trajnostne naravnanosti poslovanja (The Corporate 

Sustainability Model) (Epstein, 2008; Epstein in Rejc Buhovac, 2014a; 2014b) vsebinsko vključuje vse 

elemente poslovnega modela z vključujočim delovnim okoljem. 
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Slika 1: Modela trajnostne naravnanosti poslovanja kot poslovni model z vključujočim delovnim 

okoljem
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Vir: M. J Epstein& A. Rejc Buhovac, Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and 

Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, 2nd Ed., 2014. 

Model trajnostne naravnanosti poslovanja prikazuje zaporedje štirih sklopov – vložkov, procesov, 

neposrednih rezultatov in finančnih učinkov. Vložki predstavljajo danosti, v katerih oziroma s katerimi 

posluje podjetje (širše in ožje okolje, notranje okolje z obstoječo strategijo, organizacijsko strukturo in 

organizacijsko kulturo, razpoložljivi resursi in ljudje). Od tu dalje se prične dinamični, procesni del, 

začenši z vodenjem. Da bi trajnostna naravnanost poslovanja in vključujoče delovno okolje zaživela, jima 

morajo vodje (managerji) izkazati visoko predanost v strateškem smislu, tako da ju vključijo v strateške 
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dokumente in o njima tudi zavzeto govorijo. Ves čas ju morajo podpirati z zgledom, z operativnimi in 

taktičnimi poslovnimi odločitvami.  

V nekaterih podjetjih celo poudarjajo, da je doslednost pri vodenju daleč najpomembnejša, če želimo 

doseči visoko stopnjo predanosti in zavzetosti za trajnostno naravnanost pri zaposlenih (Epstein, Rejc 

Buhovac&Yuthas, 2009).Zaposleni, ki jim delodajalec omogoča, da lahko z vključevanjem aktivno vplivajo 

tudi na izboljšanje svojega delovnega in socialnega položaj, bodo razvili večji občutek pripadnosti in 

odgovornosti za skupne vrednote kolektiva. Zato pa so poleg pravno urejenih pravic in dolžnosti 

potrebne vrline krepostnega človeka, delavca in delodajalca. Etika vključujočega delovnega okolja je v 

tem pogledu praktično naravnana. Z ozaveščanjem ter spodbujanjem znanja in vrlin krepostnega človeka 

si namesto preštevilnih kodeksov prizadeva, da etične dileme resnično in sproti obravnava, jih rešuje 

tudi z nenehnim pozivanjem k delovanju iz plemenitih nagibov.   

Drugi procesi vključujejo oblikovanje trajnostne strategije (ali vključitev teh vsebin v poslovno strategijo), 

vzpostavitev organiziranosti, ki podpira trajnostno naravnanost poslovanja, ter oblikovanje sistemov za 

merjenje uspešnosti in nagrajevanje, ki bodo zaposlene usmerjali v trajnostno naravnanost, vodje pa 

nagrajevali za prizadevanja k bolj vključujočem delovnem okolju. Poleg teh elementov procesi 

vključujejo tudi vzpostavitev različnih projektov in aktivnosti za prispevek k trajnostnemu razvoju in 

vključujočem delovnem okolju. Če so procesi uspešno izvedeni, podjetje doseže želene rezultate. Prvi 

sklop rezultatov imenujemo trajnostna uspešnost (angl. Sustainability performance) in pomeni, denimo, 

manjšo porabo naravnih virov (energije, vode), manjšo količino ustvarjenih odpadkov, več ti. zelenih 

izdelkov in storitev, večjo socialno varnost zaposlenih, dodatno zaposlovanje in podobno. Z vzajemnim 

priznavanjem, spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva se krepijo dobri medsebojni odnosi, 

iskreno in spoštljivo ravnanje do sodelavcev in zunanjih deležnikov, strank in javnosti, kar gradi zaupanje 

in zvestobo.  

Vse vidike trajnostne uspešnosti je treba sporočati preko različnih medijev, da se sprožijo odzivi 

deležnikov – zaposlenih, kupcev, članov lokalnih skupnosti in drugih. To je drugi sklop rezultatov. Kot 

posledica večje vključenosti in zavzetosti zaposlenih, večjega povpraševanja kupcev, bolj naklonjenih 

odzivov lokalnih skupnosti itd. podjetje bolje obvladuje stroške, ustvari večje prihodke in boljši poslovni 

izid. Na dolgi rok to vodi v večjo finančno uspešnost poslovanja.  

V Sliki 1 so z oznakami 1, 2 in 3 označene tri puščice. Gre za tri temeljne vplive, ki se odvijejo v modelu 

trajnostne naravnanosti poslovanja. Puščica 1 povezuje procese s finančno uspešnostjo in ponazarja, da 

lahko preko modela spremljamo stroške in koristi trajnostno naravnanega poslovanja. Puščica 2 

povezuje procese s trajnostno uspešnostjo in prikazuje, da je lahko trajnostna uspešnost (družbena, 

okoljska in ekonomska uspešnost) tudi končni učinek, cilj podjetja. Puščica 3 pa ponazarja poslovno 

logiko trajnostne naravnanosti poslovanja, kjer je trajnostna naravnanost inštrument za doseganje večje 

finančne uspešnosti. Denimo, ker v prizadevanjih za bolj vključujoče delovno okolje delodajalce in 

zaposlene vodijo tudi vrednotna načela zdravega delovnega okolja, zakonitosti in skladnosti poslovanja, 
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varnosti in zdravja pri delu, spoštovanja delovnih dolžnosti, pripadnosti kolektivu in odgovornosti pri 

obvladovanju dejanj, ki ogrožajo vrednote, vire in cilje organizacije v njenem notranjem in zunanjem 

okolju, združba bolj obvladuje odklonska stanja in z njimi povezane stroške.Na dnu slike je prikazana tudi 

zanka, ki zagotavlja povratne informacije in omogoča smotrno inoviranje procesov, izdelkov in storitev. 

Nekatere od elementov v Sliki 1 je razmeroma enostavno razviti, denimo, napisati strategijo trajnostne 

naravnanosti ali izbrati projekte, ki bodo razvijali vključujoče delovno okolje. Veliko težje pa je, denimo, 

trajno vzpostaviti organizacijsko kulturo, v kateri je odgovornost način razmišljanja, vedenja in delovanja, 

raznolikost zaposlenih pa predmet spoštovanja in  vzajemnega priznavanja. To je običajno zato, ker je v 

podjetjih najti polno neskladnosti ali celo nasprotujočih si mehanizmov. Tako je pogosto, da ima podjetje 

strategijo z elementi vključujočega delovnega okolja, ne pa tudi mehanizmov, ki bi jo podpirali: ni ne 

usposabljanj za vodje, da bi se pravilno vedli do sodelavcev in podrejenih, ne sodil uspešnosti v smislu, 

kaj je prav in kaj narobe, ne sistema za nagrajevanje  vključujočega vedenja. V najslabšem primeru 

naletite še na nedosledno obnašanje najvišjih managerjev, ko so enkrat pokončni odgovorni drži, v večini 

primerov pa orientirani zgolj v kratkoročni dobiček, kar spodkoplje še tako izvrstno postavljene cilje in 

strategijo trajnostne naravnanosti poslovanja. 

Nedavne raziskave (Epstein, Rejc Buhovac&Yuthas, 2009) so odkrile, kako pomembni so t.i mehki 

elementi, kot sta organizacijska kultura in vodenje, če želimo uspešno uresničevati strategijo, ki ima 

elemente trajnostne naravnanosti. Večina velikih in srednje velikih podjetij zelo jasno izraža željo po 

prepoznavnosti na področju trajnostnega razvoja, saj se deležniki ugodno odzivajo na odgovorne 

poslovne odločitve in študije potrjujejo močno pozitivno povezavo med blagovnimi znamkami, 

prepoznavnimi po družbeni odgovornosti, in tržno vrednostjo podjetij. V podjetjih, ki so uspela 

vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo, vključujoče delovno okolje in kjer so vodje dosledni pri svoji 

odgovorni drži, so uspehi pri uresničevanju strategij bistveno večji. Združbe lahko na ta način lahko 

bistveno zmanjšajo stroške in hkrati povečajo učinkovitost, izboljšajo notranje kontrole in samonadzor, 

kar zopet zmanjšuje verjetnost nastanka in posledic škodnih dogodkov že na ravni vzrokov oziroma 

tveganj. 

Načinov, kako to doseči, je več. Določena podjetja skrbno kadrujejo; druga vlagajo več v usposabljanje in 

osveščanje; tretja imajo karizmatične vodje, ki s komunikacijo in zgledom povezujejo zaposlene. V 

podjetju Nike nadrejeni učijo pravilnega in odgovornega odločanja podrejene tudi tako, da jih vabijo na 

sestanke, kjer potekajo pogovori med vrhnjimi managerji, in s tem dajejo praktičen zgled, kako se 

pravilno odločati. Kanadsko podjetje Teck je vzpostavilo delovno skupino s predstavniki iz različnih 

poslovnih funkcij in z različnih hierarhičnih ravni, ki je sodelovala pri oblikovanju strateških dokumentov. 

Tako so dosegli izjemno predanost izbranim ciljem in strategiji. Alcoa, največji proizvajalec aluminija, 

organizira srečanja, kjer enote, ki so razvile napredne rešitve s področja trajnostne naravnanosti, delijo 

svoje izkušnje s tistimi, ki zaostajajo. Na ta način vključujejo druge in nesebično sprejemajo različnost 

(Epstein& Rejc Buhovac, 2014).  
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Razvoj podjetij bo šel v tej smeri. V sodobnem svetu ne bo prostora za kratkovidne in kratkoročne 

interese kapitala. Ljudje smo razumna bitja in se pozitivno odzivamo na odgovorne prakse podjetij. 

Podjetje z managerji, ki sprejemajo odgovorne odločitve in vzpostavljajo vključujoče delovno okolje, bo 

lažje dobilo najboljše kadre, imelo bo manj absentizma in manj odhodov iz podjetja zaradi 

nezadovoljstva. Seveda to zahteva miselni preskok. Vključujoče delovno okolje naj bi bil eden najbolj 

logičnih elementov v sodobnih poslovnih modelih. Če bi managerji (in lastniki) premislili, kakšno verigo 

posledic sprožijo vključujoče delovne prakse in delovni pogoji, bi ugotovili, da se to izjemno 'splača'. Če 

podjetju uspe ohranjati dobro delovno vzdušje, zadovoljstvo zaposlenih, večjo pripadnost in krepiti večjo 

delovno uspešnost zaposlenih, bo tudi poslovno bolj uspešno.  

V času ekonomske krize mora vsak razmisliti o temeljnih vrednotah. Spoštovanje različnosti, vključevanje 

in skrb za druge so take vrednote. Podjetja morajo rasti zdravo, z zmernim tempom, gre za umirjanje 

apetitov po hitrih zaslužkih. Ko se umiri ta poslovni nagon, je tudi več časa za trezne odločitve.   
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