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Etika, vključevanje in odnos do širše skupnosti, varstva naravnega okolja ter varnega in zdravega dela 
so sestavni del družbene odgovornosti v Grupi Gorenje. Ukrepi varnosti naravnega okolja in zdravega 
dela so skrbno načrtovani in se izvajajo v skladu z načeli dobre prakse ter zahtev sistema ravnanja z 
okoljem po ISO 14001 in EMAS ter sistema varnega in zdravega dela po OHSAS 18001. Etično 
ravnanje družbe je temelj za uspešno izvajanje posameznih področij družbene odgovornosti. Gorenje 
je s sopodpisom Slovenskih smernic korporativne integritete pristopilo v krog ambasadorjev 
korporativne integritete.  
 
Ključne besede: družbena odgovornost, varstvo okolja, varno in zdravo delo, etično ravnanje 
 

Razumevanje družbene odgovornosti v Gorenju 

Definicij družbene odgovornosti je veliko. Leta 1999 je World Business Council for Sustainable 

Development zapisal:«Družbena odgovornost pomeni nenehno zavezanost podjetja k etičnemu 

vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne 

skupnosti in družbe nasploh.« 

Za opredelitev ključnih področij družbene odgovornosti v podjetju je potrebno upoštevati temeljna 

načela, med katera se uvrščajo: pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih (skrb za 

izobraževanje in kariero zaposlenih, varno in zdravo delo, program zdravstvenega varstva, 

upokojitveni načrt, ustrezni plačilni sistemi in sistemi nagrajevanja…), etično in pošteno poslovanje, 

spoštovanje temeljnih človekovih pravic, odgovorno ravnanje z okoljem ter pošten odnos do ožje  

lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja. 

Ker je podjetje odgovorno  za svoje aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnosti in njihovo naravno 

okolje, mora svoje pozitivne in negativne vplive raziskati, opredeliti in meriti. Na osnovi teh spoznanj 

mora podjetje svojo družbeno odgovornost tako načrtovati, da nenehno zmanjšuje negativne vplive 

svojega delovanja. 

Gorenje pojmujemo kot del ekonomskega, socialnega in okoljskega sistema. Gre za doseganje 

ekonomskih ciljev (produktivnost, rentabilnost, konkurenčnost, gospodarska rast) izpolnjevanju 

socialnih zahtev (humanizacija dela, motiviranost, soupravljanje) ter izpolnjevanju okoljskih zahtev. 

Zato ni nič nenavadnega, da  v Gorenju postavljamo družbeno odgovornost v samo središče 

kratkoročnih in dolgoročnih strateških usmeritev in ciljev, da je pomemben del naše korporacijske 

kulture. 

V Gorenju smo v preteklih letih s pomočjo različnih komunikacijskih orodij in poti, najpogosteje preko 

spletnih strani in letnih poročil, obveščali javnosti o dosežkih na področju družbene odgovornosti, 

praviloma za naslednja ključna področja: 

• odgovornost do zaposlenih: število zaposlenih in izobrazbena struktura, skrb za izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih, skrb za mlade in perspektivne kadre, razvoj kadrov, merjenje 
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zadovoljstva zaposlenih, skrb za zdravstveno varstvo zaposlenih, krepitev socialne varnosti 

zaposlenih z dodatnim zavarovanjem, skrb za varno in zdravo delo, komuniciranje z zaposlenimi; 

• odgovornost do uporabe izdelkov in storitev: zagotavljanje varnosti izdelkov, zagotavljanje okolju 

prijaznih izdelkov in storitev, izpolnjevanje jamstvenih in servisnih obveznosti, merjenje 

zadovoljstva potrošnikov; 

• odgovornost do ožje in širše družbene skupnosti: kultura, šport, šolstvo, zdravstvo, humanitarno 

sodelovanje; 

• odgovornost do naravnega okolja. 

Dolgoročno poslovno koristen in učinkovit je lahko le načrtovan pristop k družbeni odgovornosti, zato 

je še toliko bolj pomembno, da so v Gorenju sprejete in zapisane naslednje vrednote: odgovornost in 

inovativnost, odprtost razmišljanja, ekipni duh, spoštovanje, učinkovitost, usmerjenost k ciljem ter 

zavzetost. 

Slika1: Vizija, poslanstvo in vrednote v Gorenju 

 

Etično ravnanje družbe je temelj za uspešno izvajanje posameznih področij družbene odgovornosti. 

Zato imamo v Gorenju, d.d. sprejet Kodeks ravnanja. 

Kodeks ravnanja v družbi Gorenje,d.d. 

Namen kodeksa: 

• zavezati družbo k najvišjim merilom poslovnega in etičnega ravnanja; 
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• spodbujati etično ravnanje ter sankcionirati kršitve tovrstnih meril v družbi; ter 

• razviti kulturo etičnega ravnanja v družbi, temelječo na etičnih merilih in etičnem ravnanju, ki 

jo bodo upoštevali tako direktorji oz. člani uprave in vodstvo kot tudi ostali zaposleni. 

S sprejetjem, upoštevanjem in rednim obnavljanjem Kodeksa ravnanja, skupaj s Kodeksom 

korporativnega upravljanja družbe, statuti in predpisi, družba Gorenje, d.d, potrjuje svojo željo po 

vodenju ter širjenju dobrega etičnega ravnanja. Pri etiki in dobri poslovni praksi ne gre zgolj za 

vprašanje upoštevanja zakonov. Zato z namenom, da bi utrdili zaupanje delničarjev, zaposlenih, 

investitorjev ter širše javnosti, Kodeks ravnanja družbe Gorenje, d.d., sega onkraj pravnih okvirjev in 

predpisov, ki trenutno veljajo v Sloveniji. Ravna se tako po nacionalnih kot mednarodno priznanih 

principih in praksah. 

Kodeks ravnanja je skupna obveza in zaveza zaposlenih v Gorenju, d.d., ki se zavezujejo, da bodo 

zagotovili upoštevanje in spoštovanje njegovega duha ter določil v vsej družbi kot tudi v vseh 

podružnicah in odvisnih družbah. 

Družbena odgovornost, vključno z načeli trajnostnega razvoja, je eno od temeljnih vodil podjetja, 

zato je Gorenje podpisnik Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, kjer se zavezujemo, da 

bomo družbeno odgovorno skrbeli za splošno blaginjo v regiji. Razvoj regije bomo gradili na etičnih 

načelih in regijo uveljavljali kot družbeni ekosistem. Odločenost, da razvojna prizadevanja 

prednostno in poudarjeno izvajamo z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja, vidimo kot 

konkurenčno prednost družbe in regije. 

Gorenje.d.d. – ambasador korporativne integritete 

Dokument slovenskih smernic korporativne integritete je nastal na podlagi smernic OECD o notranji 

kontroli, etiki in skladnosti poslovanja (Good Practice Guidance on Internal Controls, Etics and 

Compliance). Gospodarskim družbam v Sloveniji ponuja nabor usmeritev, kaj naj obsegajo njihovi 

lastni ukrepi ter dejavnosti v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje. 

S podpisom Smernic se je vodstvo Gorenja zavezalo k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete  

pri svojem poslovanju ter širitvi zavedanja o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi 

standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem 

gospodarstvu. Poleg Gorenja je dokument podpisalo še 27 drugih slovenskih družb. 

Politika varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu  

V želji po poenotenju sistemov vodenja, je pet slovenskih družb in ena v Srbiji, sprejele enotno 

politiko varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Zaradi svoje pomembnosti je politika varstva 

okolja ter varnosti in zdravja pri delu sestavni del politike vodenja v Gorenju. Varstvo okolja  ter 

zagotavljanje varnih delovnih razmer sta eni od osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh 

zaposlenih in ju obravnavamo kot sestavni del vodenja podjetja.  

Zavezujemo se, da bomo tudi v bodoče: 
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• vključevali varstvo delovnega in širšega okolja v našo razvojno strategijo, v letne in operativne 

načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, izvajalci in roki z namenom, da bi zaposlenim 

omogočili varno in zdravo izpolnjevanje delovnih nalog ob nenehnem zmanjševanju tveganj za 

nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar ter nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje; 

• spremljali in merili kazalce stanja delovnega okolja ter okoljske vidike in v primeru odstopanj 

ustrezno ukrepali; 

• izboljševali stanje  delovnega in širšega okolja v našem podjetju ob upoštevanju predpisov; 

• načrtovali in uvajali nove tehnologije in proizvode v skladu z načeli varstva okolja,  uvajali 

ustrezno, brezhibno in ergonomsko delovno opremo ter nenehno iskali možnosti za izboljševanje 

delovnih pogojev; 

• uporabljali takšne materiale in komponente, ki bodo ustrezali najzahtevnejšim domačim in tujim 

okoljskim standardom; 

• načrtovali nove izdelke v skladu z zahtevami okoljskega dizajniranja, ki obsega celotni življenjski 

ciklus proizvoda: od razvoja, izdelave, uporabe in ravnanja po izteku življenjske dobe; 

• skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov ter si prizadevali za racionalno rabo energentov; 

• izobraževali, usposabljali in osveščali zaposlene in zunanje sodelavce o odgovornosti do delovnega 

in širšega okolja; 

• sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi javnostmi in s tem prispevali k uspehu 

skupnih prizadevanj na področju varstva okolja ter varnosti in zdravlja pri delu; 

• obveščali javnost o naših dosežkih na področju varstva okolja in na področju zagotavljanja varnosti 

in zdravja pri delu. 

Odgovorno ravnanje z okoljem 

Varovanje okolja je pomembne del družbene odgovornosti. Pri proizvodnji in stalnem razvoju naših 

izdelkov spoštujemo mednarodne okoljske standarde, varstvo okolja pa je pomemben del našega 

partnerskega odnosa z ožjim in širšim družbenim okoljem.  

Zaradi zavedanja odgovornosti Gorenja,d.d. za poslovanje po načelih trajnostnega razvoja, smo se 

odločili za prostovoljno sodelovanje v evropskem okoljskem sistemu EMAS (ECO-Management and 

Audit Sheme), zato smo obstoječ sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 že ustrezno nadgradili in v 

mesecu septembru 2004, kot prvi v Sloveniji, pridobili vpis v register EMAS. S tem smo na področju 

ravnanja z okoljem še bolj učinkoviti in transparentni.  

Z vlaganjem v posodabljanje tehnoloških procesov, z uvajanjem čistejših tehnologij in organizacijskimi 

ukrepi se je od leta 1997 ( ko smo uvedli sistem po ISO 14001) do vključno 2013 zmanjšala: 

• količine nevarnih odpadkov za 91 % na izdelek; 
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• količina deponiranih odpadkov za 76 % na izdelek; 

• celotno obremenitev interne čistilne naprave za tehnološke odpadne vode za 91 %; 

• porabo vode za 86 % na izdelek; 

• porabo plina za 32 % na izdelek.  

Podjetja v Skupini Gorenje imajo vpeljan sistem ravnanja z okoljem. Certifikat po ISO 14001 imajo 

pridobljena štiri družbe v Sloveniji in tri v tujini (Srbija, Češka, Švedska), ter po shemi EMAS dve družbi 

v Sloveniji (na treh lokacijah). Za vpis v register EMAS se pripravljata še dve podjetji Skupine Gorenje, 

eno v Sloveniji in eno v Srbiji. 

Glede na različne življenjske sloge porabnikov tudi Gorenjevi gospodinjski aparati ustrezajo različnim 

potrebam. S širšega okoljskega vidika jih odlikuje, da: 

• so opremljeni z okolju in zdravju neškodljivimi komponentami, ki jih lahko skoraj v celoti 

recikliramo; 

• za svoje delovanje porabijo manj električne energije, vode in pralnih sredstev; 

• so uvrščeni med najbolj varčne gospodinjske aparate na trgu, saj dosegajo in presegajo najvišje 

energijske razrede, ki jih zahtevajo evropski standardi; 

• je raven hrupa pri delujočih aparatih na najnižji ravni; 

• so ves tehnološki razvoj in izboljšave prilagojene zahtevam varovanja okolja ter upoštevanju 

splošnih družbenih interesov. 

Sistem varnosti in zdravja pri delu 

Delovno okolje se zaradi razvoja novih tehnologij, spreminjajočih gospodarskih in družbenih razmer, 

nenehno spreminja. Gorenje uspešno sledi tem spremembam na vseh segmentih varnega in zdravega 

dela, v vseh družbah Skupine in vseh državah poslovanja. Tako zahtevno strokovno in organizacijsko 

delo je mogoče le s sistemskim pristopom, z jasno definiranimi cilji, programi in odgovornostmi. 

Gorenje ima v skladu z zahtevami sistema varnega in zdravega dela po standardu OHSAS 

18001pridobljen certifikat v šestih proizvodnih družbah v Sloveniji ter eni v Srbiji, ena družba se na 

pridobitev certifikata pripravlja. 

V družbah so postavljen cilji varnega in zdravega dela, ki so usmerjeni na zmanjševanje delovnih 

nezgod, njihove resnosti in pogostosti. Ta cilj opredeljen tudi v strateških ciljih Grupe Gorenje. Od 

prejema prvega certifikata OHSAS 18001 v letu 2005 v Gorenju,d.d. se je do leta 2013 zmanjšalo 

število nezgod za 35 %. Na nivoju družb pa se spremlja tudi cilj inovativnosti, kjer se spremljajo in 

merijo izboljšave na področju varnega in zdravega dela, ki jih predlagajo zaposleni.  

Zavedamo se, da ima urejeno področje varnega in zdravega dela močan vpliv na dobro sodelovanje 

vodstva podjetja z zaposlenimi, na produktivnost ter  obvladovanje različnih  tveganj, ki izhajajo iz 

delovnih opravil in opreme. Sistematičen pristop nam omogoča poleg izpolnjevanja zahtevnih 
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zakonodajnih obvez tudi velike ekonomske učinke ( manj poškodb, manjša odsotnost iz dela, manj 

poklicnih obolenj,..) ter zaposlene, ki z veseljem prihajajo na delo. 

Namesto zaključka 

Družbena odgovornost nedvomno postaja vse pomembnejši izziv in hkrati priložnost za družbe 

Skupine Gorenje. S celovito strategijo na tem področju, ki temelji na etičnem pristopu in ključnih 

vrednotah ter je pomemben del komunikacijske strategije, občutno prispeva k izboljšanju 

konkurenčnosti, dobičkom in boljšim možnostim za dolgoročni obstoj ter rast Gorenja ožjem in 

širšem okolju. 

 

Viri: 

• www.gorenje.com – Trajnostno poročilo 2013 

• www.korporativna –integriteta.si 


