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Poslovni modeli z vključujočim delovnim okoljem odražajo svetovna prizadevanja za odpravljanje 
izključevanja, revščine in neenakosti pri iskanju zaposlitve, na delovnem mestu in glede dela. Zato 
prispevek poudarja vlogo znanja, etike in skupnih vrednot. Z zasnovo etične infrastrukture izraža 
podporo implementaciji Slovenskih smernic korporativne integritete, to pa zato, da ne ostanejo zgolj 
pri podpisu, ampak da z uporabo dejansko prispevajo k vključevanju in razvoju poslovnega etosa. Z 
nepridobitno izmenjavo znanja, izobraževanja in dobre prakse vključujočega delovnega okolja pa naj 
okrepijo prizadevanja za konkurenčnost gospodarstva in ugled naše države.  

 
Ključne besede: vključevanje, vključujoča družba, vključujoče delovno okolje, institucije, etika, 
spoznavne in moralne vrline, odklonska dejanja, obvladovanje tveganj.  
 

1. RAZMERE NEGOTOVOSTI, TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI 

Odziv na težave izključevanja, revščine in neenakosti pri iskanju zaposlitve, na delovnem mestu ali 

glede dela z razvojem vključujočega delovnega okolja upošteva, da se svetovno gospodarstvo in trg 

delovne sile z globalizacijo nezadržno spreminjata. Gre za spremembe, ki podirajo meje uveljavljenih 

prepričanj o neodvisnosti nacionalnih ekonomij in držav. Z njimi se povečujejo razmere negotovosti, v 

katerih mnogi iščejo priložnosti, na žalost tudi za ceno življenja in osebne varnosti.1  

S svetovnimi migracijskimi tokovi delavci iz enega potujejo v druga kulturna in civilizacijska okolja. 

Gospodarski subjekti, ki delujejo na svetovnem trgu, imajo navadno sedež na enem, številne 

podružnice pa na drugih koncih sveta. Izobraževanje (predvsem mladih) v tujini, pogostejši delovni 

obiski in poslovna potovanja v tujino še dodatno povečujejo raznolikost oziroma raznovrstnost 

pogledov, zanimanj, osebnih stilov in drugih vidikov kulture v domačih in tujih podjetjih.2 

Širše družbeno okolje gospodarskih subjektov je tudi okolje pričakovanj in vplivov prebivalstva, 

političnih in administrativnih dejavnikov. To je okolje, ki v dobrem in slabem vpliva na gospodarske 

subjekte, napredek in trajnostni razvoj, na dobre priložnosti, a tudi tveganja socialnega izključevanja, 

neenakosti, nezakonitih in neetičnih dejanj.3  

Zaradi nezmožnosti uveljavljenih oblik zagotavljanja varnosti, da se učinkovito zoperstavijo korupciji 

in drugim kaznivim dejanjem, širjenja oboroženih spopadov in terorizma v svetu, je očitna potreba 

tudi po novi varnostni paradigmi, da se namesto blodnega kroga kriminala in oboroženega nasilja z 

                                                           
1
 Kečanović, B., Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev, Pravna praksa 45/2014. 

2
 Kosi, T. Nastav, B. Dolenc, P. (2012): Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih, Univerza na Primorskem, 

Koper; http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-16-8.pdf. 
3
 Kečanović, B., Vključujoča družba in socialna kohezija – nova razvojna paradigma, Posvet: podporno okolje za inovativno 

podjetništvo, Sinteza: gibanje z družbeno prenovo, Ljubljana, 27. maj 2014; http://www.sinteza.co/wp-
content/uploads/2014/07/Kecanovic-Vkljucujoca-druzba-in-socialna-kohezija.pdf.  
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vključevanjem okrepijo prizadevanja za obvladovanje istih vzrokov, ki hkrati proizvajajo revščino, 

neenakost in izključevanje.4 

Z demokratičnim primanjkljajem, politično korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji pri upravljanju 

javnih zadev in javnega premoženja se v svetovnem merilu vse bolj kaže čezmerni vpliv lakomnosti, 

te nenasitne želje po dobičku, in lobijev na gospodarskem, socialnem, političnem in zakonodajnem, 

legislativnem področju. Obrzda jih lahko le dejavno vključevanje, da se družbeni procesi, ki bi morali 

biti pregledni (transparentni), podredijo nadzoru aktivnih državljanov, civilne družbe in javnosti.5  

• Vključenost kot dejavnik socialne pravičnosti, napredka in trajnostne konkurenčnosti pomeni 

vključujoč družbeni sistem, vključujočo družbo enakih možnosti, ki zagotavlja, da vsi državljani 

prispevajo h gospodarski blaginji v svoji državi in imajo od nje koristi. Vključenost je tako 

predpogoj tudi za socialno kohezijo.6  

Kajti če so nekateri člani skupnosti izključeni (marginalizirani), potem v družbi primanjkuje 

potrebnega soglasja za doseganje skupnih ciljev in trajnostni razvoj. Ta je odvisen predvsem od  

ustanov, politik in dejavnikov, ki omogočajo po eni strani vsem državljanom najboljše možno 

zdravstveno in socialno varstvo ter vključenost, po drugi strani pa državljani po svojih najboljših 

močeh prispevajo k ekonomski blaginji države in uživajo njene koristi.7 

 

2. VREDNOTE VKLJUČUJOČEGA DELOVNEGA OKOLJA IN ODKLONSKA DEJANJA 

Vključujoče delovno okolje na prvo mesto vrednostne lestvice postavlja varstvo človekovega 

dostojanstva, kar z drugimi besedami pomeni, da je vsako delo z dostojnimi delovnimi pogoji in 

dostojnim plačilom samo po sebi vrednota.8 Ob zajamčenem varstvu človekovega dostojanstva 

zajema upravljanje raznolikosti, znanje in informiranost ter odgovoren odnos tudi do zunanjega, 

lokalnega, nacionalnega, globalnega okolja.9 

Varstvo človekovega dostojanstva in prepoved diskriminacije v delovnem okolju določajo že temeljna 

načela in konkretne določbe ustave ter obvezujočih mednarodnih dokumentov o varstvu človekovih 

pravic.10 Glede tega je zakonska ureditev pri nas jasna. Trenutna praksa na trgu dela pa je zaradi 

različnih odklonskih dejanj v škodo delavcev pogosto nezakonita.11 

                                                           
4
 Kečanović, B., Inkluzivna družba – nova varnostna paradigma, v: 15. Dnevi slovenskega varstvoslovja, FVV, Ljubljana, 4. in 

5. junij 2014; http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/DV2014_Zbornik_povzetkov.pdf. 
5
 Igličar, A. Ribičič, C. Kečanović, B., Cigler M. in Dreven, S., Lobiranje med zakonom in korupcijo, v: Podjetje in delo: revija za 

gospodarsko, delovno in socialno pravo, 6-7/2014, Dnevi slovenskih pravnikov 2014, Portorož, str. 1209–1264. 
6
 Drnovšek M., Stanovnik P., Uršič, S., Spremljanje nacionalne konkurenčnosti po metodologiji WEF za leto 2013, Inštitut za 

ekonomska raziskovanja, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, november 2013, str. 20-21; http://www.ier.si/files/WEF%202013 
koncno%20porocilo_11-11-2013.pdf. 
7
 Ibid. 

8
 Kresal, B., Ali delovno pravo zagotavlja dostojne pogoje zaposlitve in dela, v: Leskošek V. Smolej S. Rihter L. Boškić R. Kresal 

B. in Breznik M. (2013): Revščina zaposlenih, Sophia, Ljubljana, str. 71–107. 
9
 Mor Barak, M. E. (2014): Managing diversity: toward a globally inclusive workplace, University of Southern Californija – 

Third edition, Sage Publications Inc. London, str. 8–12, 305–323. 
10

 Kresal, B. navedeno delo, op. št. 8. 
11

 Kresal, B., »Trenutna praksa na trgu dela je pogosto nezakonita«, časopis Delo, 3.11.2014, str. 10–11; gl. o tem tudi 
ugotovitve Inšpektorata za delo, Letno poročilo 2013. Že peto leto po vrsti ugotavljajo največji delež kršitev (3601) z 
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Upravljanje raznolikosti se nanaša na odnos do zaposlenih z različnimi osebnimi okoliščinami oziroma 

na odnos do raznolikosti glede na osebne okoliščine. Z raznolikostjo se sistematično ali strateško 

ukvarja le majhen delež podjetij v Sloveniji, čeprav so v splošnem do tega pozitivno naravnana. 

Relativno malo jih zna v skupnem potencialu raznolikosti prepoznati pozitiven pomen vključevanja pri 

razreševanju napetosti med zaposlenimi, težjim uvajanjem sprememb, težavami v komunikaciji, 

zapletenim vodenjem ali zmanjšano učinkovitostjo.12 

Z besedo odklonska/deviantna v tem prispevku označujemo dejanja, ki sodijo med pojavne oblike 

izključevanja, ker bodisi z zlorabami ali kršitvami odstopajo od vrednot in norm vključujočega 

delovnega okolja. Med pogostejšimi so različne oblike nasilja, nadlegovanja in trpinčenja,13 

prepoznane tudi kot sredstvo izvrševanja kaznivih dejanj ali ogrožanja in maščevanja nad prijavitelji 

korupcije in drugih kaznivih ravnanj v delovnem okolju.14  

Poleg številnih kršitev pravic zaposlenih je temeljni problem brezposelnost, zlasti mladih. Čedalje več 

je prekarnega dela, ki postaja kruta realnost, z zaposlitvami za določen čas. Delavci so potisnjeni tudi 

v negotovost honorarnega ali občasnega dela, trpinčeni in ponižani, brez pravic iz dela.15 

2.1. Politična negotovost in institucionalna neučinkovitost  

Poudarjamo, da ima naša država ob znanih problemih tudi številne prednosti. Celovita ocena bi zato 

potrebovala več uravnoteženih informacij, da bi lahko natančneje sklepali o dejanskem razmerju med 

dobrimi in slabimi kazalniki. S tem pa bi presegli obseg in namen, da v tem delu prispevka usmerimo 

pozornost na posamezne dejavnike strateškega tveganja v političnem in institucionalnem okolju ter 

potrebo po njihovem obvladovanju.  

Po podatkih Svetovnega poročila o konkurenčnosti (The Global Competitiveness Report – GCR), ki ga 

vsako leto izdaja Svetovni ekonomski forum (WEF), je Slovenija na ocenjevalni lestvici v letošnjem 

letu zdrsnila za 8 mest, od 144 držav zaseda 70. mesto.16 Poleg slabe razvitosti finančnega trga 

poročilo opozarja na prakse zaposlovanja in odpuščanja delavcev, stroške dela ter prožnost. Kar 

zadeva institucionalno okolje, smo na 75. mestu.17  

Uvrstitev Slovenije v okviru stebra institucionalno okolje se že nekaj let postopno slabša. Od 44. 

mesta v letu 2007 do 68. mesta v letu 2013.18 Vpogled letošnjih (pod)kazalcev znotraj tega stebra 

                                                                                                                                                                                     
neplačevanjem dela in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (neizplačilo plače in zamujanje pri izplačilu plače, neizplačilo 
dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočno, nadurno delo), regresa za letni 
dopust); http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Splosno/LETNA_POROCILA/lp_2013_vlada_090614.pdf.  
12

 Glejte: Kosi, T. Nastav, B. Dolenc, P. (2012): Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih, Univerza na 
Primorskem, Koper, str. 67-89; http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-16-8.pdf. 
13

 Inšpektorat za delo v navedenem poročilu ugotavlja, da nasilje na delovnem mestu postaja vse bolj pogost dejavnik 
tveganja, posledično poškodb in smrti delavcev. V istem letu, ugotavlja Poročilo, je bilo nasilje tretji najbolj pogost vzrok 
smrti delavcev. To se je zgodilo v 3 primerih. Vsi delavci so umrli zaradi uporabe strelnega orožja.  
14

 Kečanović, B. Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih institucij, PP 37/2013; Kečanović, B. 
Dodič-Fikfak, M., Odklonska ravnanja in zdrave v delovnem okolju, Pravna praksa 40-41/2013.  
15

 Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2013, str. 17; http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user 
upload/pdf/lp/Devetnajsto_redno_letno_porocilo_Varuha_CP_RS_za_leto_2013.pdf. 
16

 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/. 
17

 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=SVN. 
18

 Drnovšek M., Stanovnik P., Uršič, S., nav. delo, str. 10. 
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pokaže, da so med najslabše uvrščenimi (v razponu od 131 do 134 mesta) tudi letos potratnost 

državnega trošenja, breme državne regulacije, (ne)učinkovitost pravnega in zakonodajnega okvirja, 

(ne)učinkovitost uprav podjetij in (ne)zaupanje javnosti v politike.19  

Prepogosto sprejemanje in spreminjanje predpisov prav tako povečuje tveganje, da se pod pretvezo 

nujnosti skrivajo zlorabe oblasti in zakonodajne dejavnosti, nedovoljeno lobiranje ali druga sistemska 

tveganja, ki v praksi prispevajo k nastanku in posledicam odklonskih dejanj.20  

2.2. Tveganje odklonskih dejanj med zakonodajo in dejanskim stanjem 

Področna zakonodaja določa, da je treba z obvladovanjem tveganja delovati proaktivno in ne čakati 

na posledice odklonskih dejanj. Z zgodnjim prepoznavanjem in ustreznim odzivom jih je treba 

preprečevati že ob razumni verjetnosti njihovega nastanka in posledic.  

• Dolžnost obvladovanja tveganja v delovnem okolju in v zvezi z delom določajo različni zakoni, 

predpisi in akti, pri čemer je odgovornost praviloma na delodajalcih. Ti so glede tega večinoma 

prepuščeni sami sebi ali razmeroma visokim stroškom z najemanjem tovrstnih storitev. Ne eno 

in ne drugo ni najboljša spodbuda razvoju kulture obvladovanja tveganja in preprečevanja 

odklonskih dejanj.  

Delovna inšpekcija pri nadzoru, kako zavezanci spoštujejo zakonske določbe o obvladovanju tveganja, 

zaznava vrsto kršitev. To postavlja pod vprašaj namen zakonodajalca, da se z obvladovanjem tveganja 

zagotavlja varnost in zdravje ter preprečujejo odklonska dejanja v delovnem okolju.21 
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 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/SVN.pdf. 
20

 Kečanović, B., Vloga vključujoče družbe pri urejanju in nadzoru lobiranja, v: Igličar, A. idr., Lobiranje med zakonom in 
korupcijo, nav. delo, str. 1238-1251. 
21

 Inšpektorat za delo v letnem poročilu 2013 navaja, da so na področju nadzora varnosti in zdravja najpogostejše kršitve 
glede ocenjevanja tveganj, usposabljanj delavcev za varno opravljanje dela in zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev. 
Te kršitve so najbolj pogoste že vrsto let; (http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/ Splosno/ LETNA 
POROCILA/lp_2013_vlada_090614.pdf). 
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3. RAZVOJ ETIČNE INFRASTRUKTURE V PODPORO SLOVENSKIM SMERNICAM KORPORATIVNE INTEGRITETE  

Slovenske smernice korporativne integritete (SSKI)22 niso dokument zavezujoče pravne, ampak etične 

narave. Mnenja o njihovi vsebini in uporabni vrednosti so lahko različna. Ob tem velja upoštevati, da 

so jih pred kratkim svečano sprejeli predstavniki več uglednih gospodarskih družb v Sloveniji. S tega 

gledišča je treba priznati, da že imajo pomembno simbolno vlogo pri izražanju pripadnosti in 

odgovornosti podpisnikov za zaščito vrednot, na katerih so SSKI utemeljene, pred korupcijo in 

drugimi odklonskimi dejanji.23  

3.1. Z etično infrastrukturo k institucionalizaciji (korporativne) etike 

Da ne ostanejo le pri podpisu, je etična infrastruktura v podporo implementaciji SSKI zasnovana 

skladno z mednarodnimi prizadevanji za institucionalizacijo etike24 ter priporočili mednarodnih 

organizacij glede celostnega (holističnega) pristopa in vsestranskega delovanja pri zaščiti skupnih 

vrednot. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) tako že več let poudarja pomen 

etične infrastrukture pri krepitvi integritete in obvladovanju korupcije.25 

3.2. Celosten pristop in vsestransko delovanje  

Besedna zveza etična infrastruktura zajema celoto pomenov, ključnih sestavin in funkcij politike, 

usmerjanja, upravljanja in nadzora z namenom, da podpira in krepi etos organizacij oziroma ustanov 

ter na ta način varuje njihove vrednote, vire in cilje pred odklonskimi dejanji.26 

Celosten pristop presega enostransko dojemanje sveta.27 V razumevanje nastajanja in delovanja 

organizacij poleg tradicionalnih pogledov na organizacijske in normativne sestavine vključuje 

spoznavne (kognitivne) razsežnosti, znanje, vrline in vsestransko delovanje.28  

Vsaka od sestavin in funkcij etične infrastrukture je lahko sama zase umeščena bodisi na področje 

organizacijskih pogojev, človeških virov ali delovnih procesov.29 Pri celostni zaščiti skupnih vrednot, 

virov in ciljev pa morajo biti medsebojno povezane in delovati usklajeno, tako da so kot celota toliko 
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 http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx. 
23

 http://www.korporativna-integriteta.si/Novice/tabid/140/ID/7/Svecani-podpis-pristopa-k-Smernicam-korporativne-
integritete-na-Vrhu-slovenskega-gospodarstva.aspx. 
24

 Küng H. (2008): Svetovni etos, Društvo 2000, Ljubljana, str. 68–71. 
25

 OECD (2005): Public sector integrity: a framework for assessment str. 32–33;http://www.integriteitoverheid.nl/ 
fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/OECD_Publication_Public_Sector_Integrity – a framework_for_assesment.pdf; 
OECD (1996), Public Management Occasional Papers No. 14, Ethics in the Public Service: Current Issues 
and Practices; http://78.41.128.130/dataoecd/59/24/1898992.pdf. 
26

 Etos zrcali moralna načela, norme ravnanja v določenem poklicu ali na določenem področju, npr. poslovni etos, poklicni 
etos v zdravstvu itn; prim. etos, v: Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ); http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 
27

 Pridevnik »celosten« je v SSKJ povezan z ustvarjanjem: »ustvarjanje je celostna dejavnost«. 
28

 Pomembnost vsestranskega delovanja v Preambuli ugotavlja Konvencija Združenih narodov proti korupciji. V prvem 
odstavku 5. člena poziva države k sledečemu: »Vsaka država pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svojega pravnega 
sistema sprejema in izvaja ali uporablja učinkovite in usklajene protikorupcijske usmeritve, ki spodbujajo sodelovanje 
družbe in izražajo načela vladavine prava, ustreznega vodenja javnih zadev in ustreznega upravljanja javnega premoženja, 
integriteto, preglednost in odgovornost«; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200828. 
29

 Kečanović, B., Na integriteti utemeljen odnos do skupnih vrednot, v: Kečanović, B. (ur.) (2012): Javna etika in 
integriteta:odgovornost za skupne vrednote, Zbornik KPK, Ljubljana, str. 182; https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/ 
Zbornik_Javna_etika_in_integriteta odgovornost za_skupne_vrednote.pdf(1).pdf. 
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bolj učinkovite.30 Izkušnje so namreč pokazale, da enostransko mišljenje in ločevanje, npr. pravnih in 

etičnih vidikov usmerjanja, upravljanja in nadzora ne daje pričakovanih rezultatov.31  

3.3. Temeljne predpostavke, podpora in zgled vodstva 

Vodstvo in zaposleni v dobrem medsebojnem sodelovanju sprejemajo in izvajajo odločitve skladno s 

temeljnimi načeli in vrednotami. Vsaka organizacija pa ima poleg univerzalnih svoja specifična načela 

in vrednote, ki so zanjo prav tako temeljnega pomena. Na splošno jih lahko opredelimo kot 

pojmovanja in prepričanja, ki pomenijo življenjska vodila. V njih se praviloma zrcalijo tudi 

najpomembnejši motivi ter interesi.32 

3.4. Normativni okvir  

Pri vzpostavljanju etične infrastrukture se normativni okvir od temeljnih načel in vrednot širi na 

zakone in druge predpise, etične smernice in kodekse ravnanja, ki v konkretni organizaciji urejajo 

celoto organizacijskih pogojev, človeških virov in procesov. V SSKI je normativni okvir zarisan z zavezo 

k spoštovanju transparentnosti in korporativne integritete, k uveljavljanju ničelne tolerance do 

nezakonitega in neetičnega ravnanja kot temeljnih načel delovanja gospodarske družbe.33  

S tem ko se navezujejo na kodekse ravnanja, slovenske in mednarodne predpise ter dokumente s 

področja korporativne integritete, SSKI smiselno sledijo temu, kar glede vloge temeljnih načel in 

vrednot ugotavljajo obvezujoči mednarodni akti in priporočila o krepitvi integritete ter obvladovanju 

korupcije in drugih odklonskih dejanj.34 

3.5. Prilagajanje razmeram in potrebam posamične organizacije  

SSKI z opredelitvami v uvodnem delu (preambuli, definicijah in vodilih za vzpostavitev sistema 

korporativne integritete) omogočajo uporabniku, da jih prilagaja domačim razmeram. To je po naravi 

stvari potrebno zaradi dejanskih razmer in posebnosti posamičnih organizacij oziroma ustanov.  

• Poudarjamo, da prilagajanje ni birokratiziranje z odvečnimi pisanji, pač pa predvsem 

ponotranjenje tega, kar je namen SSKI: spoštovati temeljna načela in vrednote poštenega 

poslovanja, jih varovati pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji.       

3.6. Transparentnost, zakonitost in etičnost kot poglavitna merila 

SSKI začenjajo z zavezo k spoštovanju transparentnosti in ničelni toleranci do nezakonitega in 

neetičnega ravnanja. Transparentnost v povezavi z zakonitostjo in etiko pomeni tudi ravnanje v 

                                                           
30

 OECD (2005), navedeno delo, op. št. 26. 
31

 Anello, E. (2006): Ethical Infrastructure for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector, World Health 
Organization – WHO; http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/Ethical_Infrastructure.pdf. 
32

 Musek, J., Vrednote, družba prihodnosti in Slovenija, v: Kečanović, B. (ur.)  (2012), nav. delo, op. št. 29, str. 51-60. 
33

 SSKI, Preambula (http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx).  
34

 Vlogo temeljnih načel in vrednot pravnega sistema poudarja že navedena Konvencija ZN proti korupciji (op. št. 29); prav 
tako OECD, ko ugotavlja pomen vladavine prava, npr. pri regulatorni (legislativni) politiki; OECD (2014): Toolkit for Integrity, 
str. 13-15; http://www.oecd.org/cleangovbiz/CGB-Toolkit-2014.pdf. 
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skladu z zakonskimi in etičnimi standardi varstva osebnih in drugih varovanih podatkov, npr. 

poslovne skrivnosti.  

Razmerje med transparentnostjo in ničelno toleranco do nezakonitega in neetičnega ravnanja je 

formalno logično, skladno in razumljivo. Toda pravne in etične dileme v praksi opozarjajo, da temu ni 

vedno tako. Da je lahko »ničelna toleranca« hkrati v prid zakonitosti in etičnosti, treba je poznati in 

uporabljati temeljna načela, denimo poštenega poslovanja, in standarde pričakovanega delovanja – 

integritete.35  

3.7. Reševanje etičnih dilem z dejavnim vključevanjem in vrlinami poštenega poslovanja 

Etične dileme nastajajo, ko se človek kljub »ničelni toleranci« ter prizadevanjem za dobro in 

izogibanje zlu znajde v negotovih razmerah. Te so lahko normativne ali dejanske narave. Problem 

izbire, odločanja in delovanja v negotovih razmerah dodatno otežuje obstoj ali razumna verjetnost 

nasprotja dveh in več kategorij dobrega ali slabega, dveh ali več interesov, koristi in moralnih 

dolžnosti.36  

Etične dileme normativne narave so navadno posledica slabih predpisov ali pomanjkanja znanja pri 

oblikovanju, sprejemanju ali interpretaciji. Poleg korupcije in drugih odklonskih dejanj so glavni vir 

tveganja pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju predpisov. Na etične dileme dejanske narave 

vplivajo nepredvidljive okoliščine in osebnostne, značajske poteze pri posamezniku.  

• Pri etičnih dilemah gre torej za razmere, v katerih obstaja nevarnost, da prevlada interes, ki ni v 

korist  gospodarske družbe, njene integritete ali integritete njenega vodstva in zaposlenih 

(SSKI). Kako  tedaj presojati in delovati, da prevlada »dobro« in ne »zlo«? Včasih ne preostane 

drugo, kot da se človek v dobri veri zanese na razum in ravnanje po svoji vesti. 

»Ravnanje po svoji vesti« je izraz osebne privolitve, prostovoljne zaveze ali prisege, primerljiv s 

svečanim pristopom k SSKI.37 Osebna zaveza torej, ne morda golo sklicevanje na formalna pravila, je 

tisto, kar jamči in poziva, da se vodstvo in zaposleni identificirajo s temeljnimi načeli in vrednotami 

kolektiva, si z dejavnim vključevanjem prizadevajo za dobra in zavračanje slabih, odklonskih dejanj.  

3.8. Povezanost s kontrolnim okoljem 

Poseben poudarek SSKI dajejo povezanosti (integriranosti) korporativne integritete v sistem notranjih 

nadzorov in skladnosti poslovanja, pomeni tudi obvladovanja tveganja na vseh organizacijskih ravneh 

                                                           
35

 Integriteta kot »pričakovano delovanje« je zakonski standard, določen v 4. točki 4 člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011). Zavezuje k obvladovanju tveganja, da bi bila oblast, funkcija, 
pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi 
kodeksi. Zakon sicer na standard integritete navezuje t.i. načrt integritete, vendar se zaradi razlogov, ki terjajo posodobitev, 
z njim namenoma ne ukvarjamo; o razlogih in argumentih, glejte: Ribičič, C. Pirnat, R. Čebulj, J., Ustavnopravna analiza 
predlogov za spremembe zakonodaje s področja preprečevanja korupcije, Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana, februar 2014, 
str. 75; http://ustava.si/wpcontent/uploads/ 2014/02/Ustavnopravna-analiza-novele-ZINTPK_Pravno-mnenje-IUP_14-2-
2014.pdf; Kečanović, B., Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete, Pravna praksa 39/2013. 
36

 Prim.: Pollock, M. J. (2012): Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal Justice, Wadsworth, Belmont, str. 14–15. 
37

 S prisego oziroma svobodno zavezo postane »ravnanje po svoji vesti« več kot pravica. »Je tudi dolžnost. Pravica z 
osebnega, individualnega vidika, dolžnost pa z vidika odnosa do drugih«; Hribar, T. Etični pomen ustavne prisege, v: 
Kečanović, B. (ur) (2012), navedeno delo, op. št. 29, str. 151-154. 



 

© Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD, 2014. Razmnoževanje celote ali delov dovoljeno ob sklicevanju na IRVD 

in če ni namenjeno prodaji ali vključevanju v dela, namenjena prodaji. Dovoljenje za potrebe izobraževanja ali katero koli 

drugo obliko nepridobitne uporabe ni potrebno, pod pogojem, da je vir naveden.                                                                    8 
 

in področjih, kjer dolžnost obvladovanja tveganja določajo zakoni, drugi predpisi, interni akti ter 

standardi zaščite skupnih vrednot, virov in ciljev pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji.38  

3.9. Preprečevanje odklonskih dejanj z obvladovanjem tveganja 

Pri obvladovanju tveganja v normativnem, administrativno-tehničnem pogledu SSKI z vodilom o 

uporabi najsodobnejših metod usmerjajo uporabnika, da koristi sodobna orodja in standarde na tem 

področju.39 Sicer je obvladovanje tveganja med temeljnimi predpostavkami etične infrastrukture, 

tako da je implementacija SSKI že s tega gledišča primerljiva z mednarodnimi priporočili o celovitosti, 

vsestranskem delovanju in obvladovanju tveganja s pomočjo sodobnih orodij in standardov.40  

Kot ugotavlja denimo Shortreed, sklicujoč se na standard ISO 31000,41 okvir obvladovanja tveganja 

zajema vse ključne sestavine in funkcije organizacijskih pogojev, upravljanja, načrtovanja, usmerjanja 

in uresničevanja ter spremljanja in nadzora po posameznih področjih oziroma organizacijskih ravneh, 

procesih organizacije.42  

• Ključne sestavine in funkcije obvladovanja tveganja so z etično infarstrukturo integrirane v 

strukturo in kulturo organizacije, v njene organizacijske pogoje, politiko in procese, vire, 

strateške in operativne cilje, pristojnosti in pooblastila, tako kot pri ISO 31000.43  

Če izhajamo iz osnovnih opredelitev, da združuje aktivnosti usmerjanja, upravljanja in nadzora glede 

negotovosti, priložnosti in nevarnosti, ki lahko v dobrem ali slabem zadevajo celotno organizacijo ali 

njen del, obvladovanje tveganj je po svojem bistvu usklajeno delovanje »pri doseganju dobra in 

izogibanju zla«. To pa je od nekdaj prvovrstno poslanstvo in naloga etike. S tem se obvladovanje 

tveganja od večinoma rutinskega procesiranja informacij poistoveti z globljim etičnim premislekom in 

ravnanjem v skladu z vestjo.44  

3.10. Določitev pooblaščenca in načrtovanje dejavnosti 

Po tem ko organizacija doseže soglasje glede vrednotnih temeljev, normativnega okvira in 

vzpostavitve etične infrastrukture v podporo implementaciji SSKI, praviloma nastopi trenutek, da 

vodstvo sprejme odločitev o izbiri pooblaščenca, glede na obseg dejavnosti pa morda tudi projektne 

skupine za prenos SSKI v prakso.  

                                                           
38

 V tem  delu se SSKI sklicujejo tudi na Smernice dobre prakse OECD o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti iz leta 2009 
(Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance); http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-
briberyconvention/44884389.pdf 
39

 Glejte, npr.: Hopkin, P. (2010): Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective 
risk management, IRM, Kogan Page, London, str. 53-62; Fraser J. R.S., Simkins B. J. (2010): Enterprise Risk Management: An 
Introduction and Overview, Published by JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 
40

 Glejte zgornje besedilo o etični infrastrukturi. 
41

 ISO 31000 je odprt za prilagajanje in ni podvržen stroškom z obnavljanjem licenc. Tisti, ki uporabljajo standard kakovosti 
ISO 9001, vedo, da se ta v naslednjem letu (ISO 9001:2015) razvija in glede obvladovanja tveganj navezuje na ISO 31000. 
42

 Shortreed, J., ERM Frameworks, u: Fraser J. R.S., Simkins B. J., nav. delo, str. 97-123.  
43

 Tako kot smo zapisali zgoraj (op, št. 41), ISO 31000 omogoča uporabniku, da ga lahko poljubno prilagaja svojim razmeram 
in potrebam. Organizacije, ki uporabljajo ISO 31000 ali so na poti evalavacije ISO 9001:2015, imajo s tem zagotovljeno 
podlago za obvladovanje tveganj, ki ustreza predlaganemu modelu etične infrastrukture in zahtevam SSKI.  
44

 Hribar, T., nav. delo, op. št. 40. 
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3.11. Začetna presoja  

Začetna (inicialna) presoja je podlaga celovitemu vpogledu stanja. Njen kontekst sta tako notranje 

kot zunanje okolje. Poglavitna merila pa so tista, ki jih v zvezi s poslanstvom, vrednotnimi temelji, 

vključevanjem zaposlenih, odnosom do zunanjega okolja, fizičnih in pravnih oseb določa normativni 

okvir z načeli transparentnosti, zakonitosti in etičnosti.  

Začetna presoja v zunanjem okolju je med možnimi viri tveganja pozorna denimo na omenjeno 

politično nestabilnost in institucionalno neučinkovitost. Uvodne ugotovitve z mednarodnimi kazalniki 

opozarjajo, da je oboje resna sistemska ovira vključevanju in konkurenčnosti. V notranjem okolju so 

viri tveganja povezani z naravo dela in vgrajeni (inherentni), tako pri organizacijskih pogojih kot pri 

človeških virih in delovnih procesih.45  

Verjetnost nastanka in posledic pri vgrajenem tveganju se lahko z negotovostjo in neučinkovitostjo 

kontrolnega okolja (kontrolno tveganje) stopnjuje vse do izvršitvene oblike odklonskih dejanj, 

škodnih dogodkov ali nesreč. 

Tipična znamenja ter medsebojni vplivi inherentnega in kontrolnega tveganja ob pravilni oceni 

pokažejo preostalo (rezidualno) tveganje. V negotovih razmerah morda tudi tveganje zamujenih 

priložnosti za doseganje boljših rezultatov. Če ima organizacija vzpostavljeno politiko in sistem 

obvladovanja tveganj, je ta seveda sestavni del dejavnosti, ki jih za namen obvladovanja tveganja 

navajajo SSKI.46  

3.12. Profiliranje tveganja 

Profiliranje, izdelava profila s kratkimi in jasnimi definicijami, zajema opis  glavnih značilnosti, skupka 

znamenj in kazalnikov (indikatorjev) tveganja. Tako izdelan profil nato služi kot enovit in pregleden 

opis ali shema katerega koli skupka tveganj.47 Poenostavljeno povedano, gre za delovni pripomoček, 

npr. v obliki razpredelnice, opomnika ali vpršalnika za prepoznavanje, vrednotenje in ocenjevanje 

tveganja po posameznih delovnih mestih, področjih ali organizacijskih ravneh.48  

Profiliranje tveganja je potrebno tudi zato, ker imajo različne organizacije v zvezi z obvladovanjem 

istih odklonskih dejanj različne potrebe in tveganja. Običajno se za ta namen uporabljajo 

razpredelnice s kategorizacijo in tipičnimi znaki tveganja. Mednarodni standard ISO 31000 definira 

profil tveganja kot opis katerega koli skupka, skupine oziroma vrste tveganja. Profil se lahko nanaša 

na celotno organizacijo ali njen del, lahko pa je izdelan tudi na drugi način.49  

                                                           
45

 Primeroma, glejte preglednico tveganja korupcije in drugih odklonskih dejanja na področju organizacijskih 
pogojev, človeških virov in delovnih procesov, v: Kečanović, B. (2012), nav. delo, op. št. 29. str. 182.  
46

 Prim. SSKJ, poglavje IV, točka 2 (http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx). 
47

 Raba besed »profil« in/ali »shema« tveganja je od vira do vira različna, v bistvu pa gre za sopomenki. 
Mednarodni standard ISO 31000 in z njim povezani viri uporabljajo »profil tveganja«; glejte: ISO 31000:2011, 
vodilo 2.20.  
48

 Prim.: Hopkin, nav. delo, str. 157–160. 
49

 ISO 31000:2011, tč. 2.20. 
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3.13. Obvladovanje tveganja in preprečevanje odklonskih dejanj 

Preprečevanje odklonskih dejanj ob vseh standardih obvladovanja tveganja zahteva predvsem 

operativno mišljenje, strokovno in moralno intuicijo, ustvarjalnost, izkušnje in veščino preiskovanja. 

Podobno kot pri kriminalističnem preiskovanju ali znanstvenem raziskovanju, da se rezultati in ocene 

uporabljajo v skladu s temeljnimi načeli in merili spoznanja (znanja) in vrednotenja (etike). Z drugimi 

besedami, da se s celostnim pristopom zajame večrazsežnost suma pri preprečevanju, odkrivanju in 

preiskovanju odklonskih dejanj.50  

3.14. Komunikacija  

Komuniciranje in posvetovanje mora biti zagotovljeno skozi celoten proces, od priprav na 

vzpostavitev vključujočega delovnega okolja in etične infrastrukture v podporo implementaciji SSKI 

do prepoznavanja in vrednotenja tveganja na konkretnih delovnih mestih, področjih ali na ravni 

celotne organizacije in njenega konteksta, se pravi notranjega in zunanjega okolja.51  

3.15. Vloga znanja, informiranja in izobraževanja 

Znanje, izobraževanje in sodelovanje oziroma vključevanje vseh zaposlenih so med osnovnimi pogoji 

za vzpostavitev in razvoj vključujočega delovnega okolja.52 Etična infrastruktura s celostnim 

pristopom ob klasičnem dojemanju etike v njenem normativnem pomenu prav tako poudarja 

izjemno vlogo znanja,53 spoznavnih (kognitivnih, intelektualnih) in etičnih vrlin.54 Zato tudi OECD 

priznava celostnemu (holističnemu) pristopu v primerjavi s klasičnim poučevanjem več možnosti pri 

prenosu (diseminaciji) znanja, izobraževanju in usposabljanju o etiki in etičnem delovanju.55 

• V podporo implementaciji Slovenskih smernic korporativne integritete smo pripravili nekaj 

praktičnih vodil, kako vzpostaviti etično infrastrukturo in z obvladovanjem tveganja zgotavljati 

zaščito skupnih vrednot, virov in ciljev pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji, dostopnih 

na: http://www.irvd.si/ucilnica. 

4. SKLEP 

Vključujoče delovno okolje z etično infrastrukturo in podporo implementaciji SSKI zajema ključne 

sestavine in funkcije usmerjanja, vodenja in nadzora ter vsestranskega delovanja pri zaščiti vrednot, 

virov in ciljev gospodarskih subjektov pred korupcijo in drugimi odklonskimi dejanji. Zato da etos 

slovenskega gospodarstva služi kot zgled poštenega poslovanja ter okrepi ugled slovenskih podjetij 

doma in v tujini.  

                                                           
50

 Kečanović, B., Večrazsežnost suma v kriminalističnem preiskovanju, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ministrstvo 
za notranje zadeve, št. 2/2001, Ljubljana, str. 122-130. 
51

 Na pomen komuniciranja v vključujočem delovnem okolju opozarja Mor Barak, navedeno delo, op. št. 9. V zvezi z 
obvladovanjem tveganja, glejte, npr.: ISO 31000:2011, vodilo št. 5.2. Komuniciranje in posvetovanje. 
52

 Mor Barak, nav. delo.  
53

 Musek, J., nav. delo, op. št. 32. 
54

 Strahovnik, V., Spoznavne vrline, integriteta in etika javne uprave, v: Kečanović, B., op. št. 29, str. 127–137. 
55

 OECD (2013): Ethics Training for Public Officials: Policy recommendations; http://www.oecd.org/corruption/acn/library/ 
EthicsTrainingforPublicOfficialsBrochureEN.pdf. 


