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POVZETEK
Družbena odgovornost podjetij postaja vse pomembnejša. Pomembno za podjetja in
menedžerje je, da se zavedajo tega pomena in pomagajo k dobrobiti širše družbe. Vse
bolj se v ZDA in Evropi uveljavlja koncept korporativnega prostovoljstva, ki je hkrati
tudi instrument korporativnega državljanstva.
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer teoretičen in empirični del. V
teoretičnem delu smo povzeli različne izsledke pridobljene literature v slovenskem in
tujem jeziku. Podrobneje smo predstavili strategije podjetja, družbeno odgovornost
podjetja, pojem korporativno prostovoljstvo in njegove oblike ter dodali dobre primere
iz prakse. Navedli smo tudi, kakšni so interesni razlogi podjetja za vpeljavo in izvajanje
koncepta korporativnega prostovoljstva.
V empiričnem delu smo navedli namen raziskave, cilje, velikost vzorca raziskave, način
preverjanja izbranih hipotez in rezultate raziskave. V raziskavi je sodelovalo 200
podjetij z najvišjimi prihodki v letu 2013. Rezultate raziskave smo statistično obdelali s
programom SPSS in jih nato predstavili.
Ključni rezultati so pokazali, da povprečno razumevanje pomena atributov družbene
odgovornosti ni višje v multinacionalnih podjetjih in tako dokazujejo, da se pomena
družbene odgovornosti zavedajo tudi v drugih podjetjih v Sloveniji. Do enakega
rezultata smo prišli tudi pri povprečnem dojemanju pomena značilnosti korporativnega
prostovoljstva. Hkrati smo raziskovali tudi motive za vpeljavo korporativnega
prostovoljstva in kot glavni motiv so anketirani menedžerji izbrali dojemanje družbene
odgovornosti podjetja.
Magistrska naloga tako zajema opredelitev pojma korporativno prostovoljstvo, oblike
korporativnega prostovoljstva, poznavanje tega pojma v podjetjih v Sloveniji in je lahko
tako uporabljena za nadaljnje študije na področju korporativnega prostovoljstva v
Sloveniji.

Ključne besede: strategija, družbena odgovornost podjetij, korporativno državljanstvo,
korporativno prostovoljstvo.

SUMMARY
Corporate social responsibility is growing in importance. It is vital for companies and
managers to realize its significance and to contribute to the well-being of wider society.
The concept of corporate volunteering, which is at the same time an instrument of
corporate citizenship as well, is increasingly gaining ground in the USA and Europe.
The Master's thesis consists of two parts, namely the theoretical and empirical part. The
theoretical part summarizes various findings from Slovenian and foreign literature.
Special attention was given to corporate strategies, corporate social responsibility, the
concept of corporate volunteering and its formats, while examples of good practice were
included as well. We also stated motivational grounds that would prompt a company to
introduce and implement the concept of corporate volunteering.
In the empirical part we stated the purpose of our research, aims, research sample size,
approach to confirming the formulated hypotheses and research results. The research
included 200 companies with the highest income in 2013. The research results were
statistically analysed using SPSS programme and subsequently described.
The key results reveal that the average understanding regarding the significance of
social responsibility attributes is not greater in multinationals, which indicates that other
Slovenian companies are aware of the significance of social responsibility as well. The
same result was found about the average perception regarding the significance of
corporate volunteering characteristics. At the same time we also studied motives for
implementing corporate volunteering - the main motive chosen by the managers
inquired was recognizing the value of corporate social responsibility.
Accordingly, the Master's thesis includes the definition of corporate volunteering
concept, formats of corporate volunteering and the familiarity with this term in
Slovenian companies, which makes it applicable for further studies in the field of
corporate volunteering in Slovenia.

Key words: strategy, corporate social responsibility, corporate citizenship, corporate
volunteering.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Dalajlama je dejal: »Verjamem to, da bodo morali ljudje razviti večji občutek za
univerzalno odgovornost, če se želijo soočati z izzivom današnjega časa. Vsi se moramo
naučiti delati ne le za sebe, družino ali narod, ampak v korist celotnega človeštva.
Univerzalna odgovornost je ključnega pomena za preživetje človeštva. To je najboljša
fundacija za mir na svetu, pravično rabo naravnih virov in skozi prihodnje generacije,
pravilno skrbjo za okolje.« (Dalajlama, 2013).
Kofi Annan je dejal: »Če uresničitev našega upanja o boljšem in varnejšem svetu ne bo
samo iluzija, bomo potrebovali prostovoljce bolj kot kadar koli prej.« (Annan, 2013).
Ti dve misli spodbudita k razmišljanju, zakaj vedno bolj potrebujemo prostovoljce za
dobrobit družbe in kaj so vzroki za nenehno povpraševanje po prostovoljcih. Misel
asociira na vprašanje, kako lahko podjetja s svojim angažiranjem, a ne le finančnim,
pripomorejo k večjemu prostovoljstvu.
Družbena odgovornost podjetij se postavlja v svetu vedno bolj v središče zanimanja
javnosti. Tako se Slovenija in ostale države sveta soočajo s prihodnjimi nalogami, ki
oblikujejo nov odnos države, gospodarstva in družbe.
Družbena odgovornost podjetij se po nekaterih opredelitvah razume kot prostovoljna
skrb za socialna in okoljska vprašanja, ki zadevajo poslovanje podjetij, ter kot
interakcija z njihovimi deležniki. Pri tem gre lahko denimo, za vključevanje v okolju
neškodljive projekte, prizadevanje za spoštovanje delavskih pravic in izboljševanje
delovnih razmer, skrb za okolje, dobrodelno dejavnost, izobraževanje nekaterih skupin
itd., pri čemer pa mora podjetje paziti na usklajenost med dejanji in obljubami (Grgič,
2011).
Za podjetja je vse pomembneje biti pomemben, odgovoren del družbe in tudi ustrezno
ukrepati. V okviru družbene odgovornosti podjetij se ponuja podjetjem veliko oblik
instrumentov, in sicer: donacije, sponzorstva in fundacije. Podjetjem se ponuja možnost
aktivirati zaposlene in upokojence. Z druge strani pa ti zaposleni in upokojenci
postanejo državljani, ki v svojem okolju reagirajo kot družbeno odgovorni državljani.
Kot posledica vse večjega zavedanja za družbeno odgovornost se pojavi tudi pojem
korporativno prostovoljstvo. Korporativno prostovoljstvo lahko razumemo kot
prostovoljsko delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami
podpira delodajalec oziroma podjetje. Gre za eno izmed najučinkovitejših oblik
»korporativne družbene odgovornosti«, saj zajema prispevek k skupnosti tako v obliki
časa, talenta, energije, posameznikovih sposobnosti in podjetniških materialov,
produktov. Tovrstna oblika družbene odgovornosti vztrajno nadomešča dosedanje
pojmovanje družbene odgovornosti v smislu sponzorstev in donacij, saj na ta način
podjetje s svojim zaposlenimi aktivno sodeluje pri reševanju konkretnega problema
(Medgeneracijski center Celje, 2014a).
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Učinke korporativnega prostovoljstva pričakujemo (Špat & Rihtar, 2012):
 v zadovoljstvu udeležencev ob uspeli »korpo« akciji in z vsemi učinki, ki jih
zadovoljstvo zaposlenih prinaša;
 v doseženi prepoznavnosti podjetja v smislu njegovega razumevanja povezanosti
med dobičkonosnostjo in humanitarnostjo;
 v ostajanju zaposlenih v mreži prostovoljcev tudi po zaključeni akciji v
vzpostavitvi dolgoročnih partnerstev med nevladnimi organizacijami, podjetjem in
lokalno skupnostjo.
Izraz "korporativno prostovoljstvo" zato ni povsem izoliran in vsekakor ni nov, je pa
čedalje bolj priznan in prisoten. Ta razvojna strategija gospodarskih družb, ki vključuje
idejo korporativnega prostovoljstva, utemeljuje koncept družbene odgovornosti, ki je
prežet tudi s spodbujanjem prostovoljstva v gospodarskih družbah, med zaposlenimi in
tudi zunaj njihovega delovnega okolja (Urad predsednika Republike Slovenije, 2011).
Menedžerji in zaposleni v imenu podjetja vedno več časa namenjajo za dobrodelne
namene: prostovoljci podjetja Deutsche Bank renovirajo šole, zaposleni v Bayerju
pomagajo otrokom, obolelim za rakom, in zaposleni v podjetju Nike učijo mladostnike
igrati odbojko.
Torej zaposleni delajo v dobrobit družbe in podjetje jih v tem primeru podpira. Nekatera
podjetja in višji menedžment uporabljajo korporativno prostovoljstvo kot vrednostno
orientacijo na trgu. Prepričani so, da mora podjetje nekaj vrniti družbi. Podjetje ima s
korporativnim prostovoljstvom namen povišati motivacijo zaposlenih, privlačiti kupce
in pridobiti podporo politike (Klewes, 2010).
Ali družbena odgovornost predstavlja konkurenčno prednost podjetja? Kakšno je
poznavanje in razumevanje atributov družbene odgovornosti v Sloveniji? Za katere
oblike korporativnega prostovoljstva se lahko podjetje odloči? Ali se z vpeljavo
korporativnega prostovoljstva poveča imidž, ugled podjetja? Sodobna podjetja sledijo
trendu, da skrbijo za okolje in hkrati pomagajo družbi s prostovoljstvom. Ali tudi
podjetja v Sloveniji, ki ustvarjajo največ prihodkov, sledijo temu trendu?
V magistrski nalogi so predstavljeni različni programi korporativnega prostovoljstva v
mednarodnih podjetjih, ki se že leta ukvarjajo z družbeno odgovornostjo. Hkrati smo
raziskovali, koliko izmed izbranih anketiranih podjetij v Sloveniji ima že vpeljan
program korporativnega prostovoljstva in pod katerimi pogoji bi želeli anketiranci
sodelovati v programu korporativnega prostovoljstva.

2

1.2

Namen in cilj naloge

1.2.1 Namen raziskave
Namen dela je bil raziskati motive za vpeljavo korporativnega prostovoljstva v Sloveniji
ter ugotoviti dosedanjo uporabnost koncepta korporativnega prostovoljstva. Hkrati smo
želeli predstaviti pomen značilnosti korporativnega prostovoljstva in kaj so njegove
prednosti.
1.2.2 Cilji raziskave
V teoretičnem delu naloge so naslednji cilji:
 natančno opredeliti pojem korporativno prostovoljstvo;
 predstaviti zgodovinski nastanek korporativnega prostovoljstva;
 predstaviti različne oblike korporativnega prostovoljstva;
 prikazati pomen korporativnega prostovoljstva;
 predstaviti primer dobre prakse korporativnega prostovoljstva;
 predstaviti interesne razloge podjetij za vpeljavo korporativnega prostovoljstva.
V empiričnem delu naloge so naslednji cilji:
 ugotoviti, v kolikšni meri je poznano korporativno prostovoljstvo med
anketiranimi menedžerji v Sloveniji;
 ugotoviti, kakšno je poznavanje in razumevanje atributov družbene odgovornosti
med menedžerji v Sloveniji;
 ugotoviti, ali je po mnenju večine anketiranih menedžerjev glavni motiv za
vpeljavo korporativnega prostovoljstva dojemanje družbene odgovornosti
podjetja;
 ugotoviti, kakšno je dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva
med menedžerji v Sloveniji;
 ugotoviti, ali menijo anketirani menedžerji, da bi se z vpeljavo programa
korporativnega prostovoljstva povečal imidž, ugled podjetja;
 na podlagi analize podatkov podati predloge za vpeljavo korporativnega
prostovoljstva s strani podjetja.
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1.3 Načrt poteka raziskave
1.3.1 Hipoteze
V magistrski nalogi smo preverjali naslednje tri hipoteze:
H1 – Povprečno poznavanje in razumevanje pomena atributov družbene odgovornosti
je statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
H2 – Glavni motiv za vpeljavo korporativnega prostovoljstva je po mnenju večine
anketiranih menedžerjev dojemanje družbene odgovornosti podjetja.
H3 – Povprečno dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva je
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
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1.3.2 Potek raziskave
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1.3.3 Predvidene metode raziskave
V teoretičnem delu raziskave so bile uporabljene naslednje metode:
 metoda kompilacije – povzemali smo ugotovitve, spoznanja, misli in rezultate
različnih avtorjev o korporativnem prostovoljstvu;
 zgodovinska metoda – v teoretičnem delu smo predstavili zgodovinski razvoj
korporativnega prostovoljstva;
 metoda deskripcije – predstavili smo različne podatke iz tuje in domače
strokovne literature, člankov in raziskav ter spletnih strani in primere dobre
prakse.
V empiričnem delu je bila za zbiranje primarnih podatkov uporabljena metoda
anketiranja. Gre za kvantitativno metodo. Izmed baze podjetij vseh panog v Sloveniji
glede na najvišje prihodke v letu 2013 (Bizovičar, 2014) je bilo naključno izbranih 200
podjetij. Le-ta smo nato razdelili na multinacionalna podjetja in druga. Anketni
vprašalnik je bil poslan preko e-pošte v naključno izbrana podjetja. Izpolnjevali so ga
zaposleni na srednjem nivoju menedžmenta v podjetju.
Raziskava se je izvajala kot presečna raziskava v obdobju 4 mesecev v letu 2015.
Uporabili smo tudi tabelarično in grafično prikazovanje podatkov in rezultatov obdelave
podatkov, pridobljenih z anketiranjem.
Za preverjanje hipotez smo uporabili metode statistične analize.
H1 – Povprečno poznavanje in razumevanje pomena atributov družbene odgovornosti je
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
Poznavanje in razumevaje pomena družbene odgovornosti bomo merili po posameznih
atributih na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam do 5 –
popolnoma se strinjam). Hipotezo smo preverili z ustreznim testom za primerjavo
povprečnih vrednosti neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih. Če bo
mogoče empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev, kar smo preverili s
Kolmogorov-Smirnovim testom, lahko za preverjanje hipoteze uporabimo t-test, sicer
pa smo uporabili ustrezni neparametični test (Mann-Whitneyev U-test). Hipotezo smo
sprejeli, če bo poznavanje in razumevanje pomena družbene odgovornosti višje pri
menedžerjih v multinacionalnih kot v drugih podjetjih in bo razlika značilna pri stopnji
značilnosti 0,05 po vseh atributih.
H2 – Po mnenju večine anketiranih menedžerjev je glavni motiv za vpeljavo
korporativnega prostovoljstva dojemanje družbene odgovornosti podjetja.
Hipotezo smo preverjali s pomočjo frekvenc in odstotkovnih deležev posameznih
motivov za vpeljavo korporativnega prostovoljstva. Če bo več kot 50 % anketiranih
menedžerjev izbralo dojemanje družbene odgovornosti kot glavni motiv za vpeljavo
korporativnega prostovoljstva, bomo hipotezo potrdili.
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H3 – Povprečno dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva je
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
Dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva bomo merili po
posameznih značilnostih na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam,
do 5 – popolnoma se strinjam). Hipotezo bomo preverili z ustreznim testom za
primerjavo povprečnih vrednosti neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih.
Če bo mogoče empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev, kar smo preverili
s Kolmogorov-Smirnovim testom, lahko za preverjanje hipoteze uporabimo t-test, sicer
pa smo uporabili ustrezni neparametični test (Mann-Whitneyev U-test). Hipotezo smo
sprejeli, če bo poznavanje in razumevanje pomena družbene odgovornosti višje pri
menedžerjih v multinacionalnih kot v drugih podjetjih in bo razlika značilna pri stopnji
značilnosti 0,05 po vseh atributih.
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1.3.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah:
 predvidevamo, da bodo izbrani anketiranci odgovarjali verodostojno in pošteno;
 teoretične ugotovitve v literaturi in drugih strokovnih virih so prenosljive v
prakso.
Omejitve raziskave so:
 v nalogi bomo predstavili tuja podjetja in posledično uporabili strokovno
literaturo, članke in podatke v tujem jeziku;
 omejili se bomo na bazo izbranih podjetij v Sloveniji, ki so imela najvišji
prihodek v letu 2013;
 v raziskavi bodo sodelovali zaposleni na srednji ravni menedžmenta (vodja
proizvodnje, vodja marketinga, vodja prodaje, vodja financ itd.) v naključnem
vzorcu 200 anketiranih podjetij v Sloveniji.

8

I.

TEORETIČNA IZHODIŠČA

2 KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO IN
ODGOVORNOST PODJETJA DO DRUŽBE
2.1 Osnovni pojmi podjetja
2.1.1 Podjetje
»Podjetja obstajajo povsod tam, kjer imajo napori skupine ljudi, ki sodelujejo pri
proizvajanju, za rezultat večji output, kot je vsota outputov, ki bi jih dosegli
posamezniki, če bi delali vsak zase. Gre za sinergijo« (Rebernik & Pušnik, 2007, str.
23).
Podjetje je po Kralju (Kralj, 1995, str. 17) konkretna oblika organizacije kot poslovnega
in sočasno tudi interesnega sistema. Pojavlja se kot zgodovinska, časovno prilagojena,
samostojna in gospodarsko zaokrožena, ciljna ter s tveganjem pridobitna organizacija.
Podjetje kot političen sistem pa Kralj (Kralj, 1995, str. 75–76) meni, da so vse
organizacije kakršne koli vrste in velikosti politični sistem, v katerih gre za interese
ljudi, nasprotovanja in sodelovanja ter nasprotnike in zaveznike. Ljudje osnujejo
organizacije in v njih delujejo ali z njimi sodelujejo v upanju, da bodo uresničili določen
del svojih interesov.
Pučko (2003, str. 1) ugotavlja, da je podjetje v svoji osnovi gospodarska tvorba, zato se
mora predvsem in pretežno ravnati po ekonomskih načelih. Motivacija podjetja ni zgolj
ekonomska, vendar pa je razlog, da podjetje obstaja, vendarle ekonomski in ne kakšen
drugi.
Tradicionalna mikroekonomija pojmuje podjetje (firmo) kot lastnika – podjetnika, ki
sprejema riziko, zagotavlja kapital, organizira in nadzira proizvodne vire, za kar je
nagrajen z dobičkom. Podjetje se praviloma ukvarja samo z eno dejavnostjo, ima samo
en obrat samo znotraj ene panoge (Rebernik & Pušnik, 2007, str. 28).
Lebsterin (1966, povzeto po Rebernik, Podjetnik in podjetništvo v ekonomski teoriji,
2005, str. 28) pojmuje podjetje kot organizacijo, ki vključuje številne posameznike.
Vsak (ali vsaj vsaka skupina) ima različne cilje, ki jih želi doseči v podjetju ali s
pomočjo podjetja. Še zdaleč ni treba, da so cilji kompatibilni s ciljem podjetja. Zelo
verjetno je, da je principal (lastnik, zaposlovalec, delničarji) zainteresiran za
maksimizacijo podjetja, toda ali je to tudi cilj agentov, ki sprejemajo odločitve.
Po Gutenbergu je podjetje določena enotnost v pravnem, ekonomskem,
upravljalnoposlovodnem in finančnem pogledu, ki je podvržena pridobivanju dobička.
Vsako podjetje je kapitalistična oblika eksploatacije, ki ga tvorita poleg produktivne
kombinacije proizvodnih dejavnikov še načeli rentabilnosti in finančnega ravnotežja
(Pučko, 2003, str. 3).
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Pri pojmovanju podjetja moramo ločiti ožje in širše pojmovanje podjetja. Belak (2002,
str. 22–23) povzema, da je uporabno in smiselno široko pojmovanje podjetja v pomenu
nemškega pojma »der Betrieb« kot institucionaliziranega podjema. S takšnim (širšim)
razumevanjem podjetja pustimo uporabljati pojem podjetja kot inštitucije za vsakršne
podjeme, ne glede na njihovo pravno in lastniško obliko in ne glede na to, katerim
primarnim ciljem sledi posamezna inštitucija. V ožjem smislu so podjetja tiste
gospodarske družbe, katerih delovanje je usmerjeno v ustvarjanje dobička. Značilnosti
podjetja v ožjem pomenu so:
 zunanja avtonomija, ki dopušča podjetju tržno svobodo ponudbe in tveganj brez
vmešavanja države;
 privatno lastništvo, razumljeno kot notranja avtonomija podjetja;
 pridobitniško načelo oplajanja v podjetje vloženega premoženja z dobičkom.
Razlogi za obstoj podjetij so različni. Eden iz med razlogov za obstoj podjetja je v tem,
da je individualno menjavanje dražje kot kooperacija oziroma ker je cenovni
mehanizem (trg) dražji način koordiniranja nekaterih ekonomskih aktivnosti. Drugi
bistveni razlog za obstoj podjetja pa izhaja iz temeljnih značilnosti specializacije in
timske proizvodnje (Rebernik & Pušnik, 2007, str. 23).
Coasova definicija pravi, da se bo podjetje povečevalo tako dolgo, dokler stroški
organiziranja dodatne transakcije znotraj podjetja ne bodo enaki stroškom izvajanja te
transakcije s pomočjo menjave na trgu. Pod pogojem ceteris paribus bo podjetje torej
težilo k temu, da se povečuje pod naslednjimi pogoji (Coase, 1937, povzeto po
Rebernik & Pušnik, 2007, str. 24):
 ko so stroški organiziranja transakcij v podjetju manjši in počasneje rastejo glede
na povečevanje števila organiziranih transakcij;
 ko je manj verjetno, da bo podjetnik delal napake in ko je prirastek v napakah
manjši od prirastka organiziranih transakcij;
 ko je znižanje večje (ali ko je porast manjši) v nabavnih cenah proizvodnih
dejavnikov za podjetje večjih velikosti.
Ne glede na silno raznolikost pa za vsa podjetja veljajo nekatere skupne značilnosti
(Rebernik, Ekonomika podjetja, 3. dopolnjena izdaja, 1999, str. 34):
 vsako podjetje si mora zagotoviti vire tako, da se pojavlja na trgu proizvodnih virov
kot kupec sredstev, dela, informacij, podjetniškega talenta itd;
 vsa podjetja uporabljajo redke proizvodne vire, da bi proizvedla izdelke in storitve;
 vsa podjetja se pojavljajo na trgu kot prodajalci svojih izdelkov in storitev;
 vsa podjetja sprejemajo usodne ekonomske odločitve, kako naj se organizira
izvajanje ekonomskih aktivnosti (katere izdelke ali storitve proizvajati, katere
proizvodne vire uporabljati, s kakšnimi postopki proizvajati, kakšne kombinacije
kapitala in dela uporabljati, kakšna naj bo notranja organiziranost podjetja itd).

10

2.1.2 Strategije podjetja
Strategija podjetja je način uresničevanja njegovih temeljnih ciljev, poslanstva,
smotrov, torej politike podjetja in vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja
(Belak, 2002, str. 144).
V poslovnem smislu pa obstaja več opisov pojma strategija:
 po Kotlerju (1996, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) je strategija razvijanje pravil
igre, s pomočjo katerih bo podjetje doseglo svoje dolgoročne cilje;
 Porter (1996, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) vidi bistvo strategije v tem, da
delamo dejavnosti drugače oz. da delamo drugačne dejavnosti od naše
konkurence. V nasprotnem primeru ni strategija nič drugega kot samo trženjski
slogan, ki pa v boju s konkurenco ne pomeni nič;
 Coulterjeva (1998, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) jo definira kot serijo ciljno
usmerjenih odločitev in akcij, ki uravnotežijo organizacijske sposobnosti in
resurse podjetja s priložnostmi in nevarnostmi iz okolja;
 Thompson in Strickland (1999, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) definirata
strategijo kot vzorec aktivnosti in poslovnih pristopov, ki jih uporablja strateško
poslovodstvo, z namenom da bi ugodilo potrebam kupca, zgradilo privlačno
tržno pozicijo ter uresničilo organizacijske cilje;
 Lynch (2000, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) opredeli strategijo kot vzorec
osnovnih ciljev, smotrov, namenov ter ključnih politik in planov, ki so potrebni
za uresničevanje postavljenih ciljev. Strategija pomeni ustvarjanje drugačnosti v
odnosu do konkurence, ki pa mora biti trajnejše narave;
 Drucker (2001, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) definira strategijo kot
poslovno teorijo, ki jo je potrebno uresničiti in pomagati organizaciji, da v
nepredvidljivem okolju doseže želene rezultate. Strategija pomaga organizaciji
namensko iskati priložnosti;
 Chandler (2002, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) definira strategijo kot
določanje osnovnih dolgoročnih ciljev organizacije, uporabo ustreznih postopkov
in dodelitev potrebnih sredstev za doseganje teh ciljev;
 Cambell (2002, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) definira strategijo kot željo
poslovodstva, da zaposleni razmišljajo na določen način in kolektivno delujejo v
nameri zadovoljevanja poslanstva organizacije;
 Dess, Lupkin in Eisner (2006, povzeto po Čehovin, 2006, str. 4) pa vidijo bistvo
strategije v tem, da si drugačen od vseh ostalih. Trajna konkurenčna prednost je
namreč le v primeru izvajanja drugačnih aktivnosti od konkurence oz. izvajanja
podobnih aktivnosti na drugačen način.
Biloslavo (2008, str. 179) navaja, da v okviru razvojne politike oblikuje menedžment
različne strategije do partnerjev, zlasti odjemalcev, pa do konkurentov in drugih
udeležencev. Sprejete strategije naj zagotavljajo učinkovito doseganje razvojnih ciljev,
ki izhajajo iz vizije, smotrov in poslanstva podjetja.
Strategija na ravni podjetja se nanaša predvsem na probleme pri doseganju dobička in
konkurenčne prednosti. To pomeni odločanje o tem, kako lahko poslovanje v daljšem
obdobju postane učinkovitejše, pridobi boljši stroškovni položaj in kakovost ter
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sposobnost, da zadovolji resnične potrebe porabnika in se hitro odzove na spremenjene
zahteve na trgu (Bizjak & Petrin, 1996, str. 185).
Strategija organizacije mora biti jasno opredeljena, tako da je iz nje moč razbrati
strateško usmeritev, osredotočeno na nekaj ključnih dejavnikov uspeha, potencialnih
virov konkurenčne prednosti in različnih elementov konkurenčne prednosti. To je
osnova za oblikovanje strateškega sistema za merjenje uspešnosti, ki je sistem kazalcev,
s katerimi menedžerji na različnih ravneh v organizacijski strukturi sprejemajo ključne
vsebine poslovnega procesa – kritične vložke, najpomembnejše procese in želene
nefinančne in finančne rezultate (Rejc Buhovac, Čater, Lahovnik, & Pučko, 2011, str.
146).
Pučko (2003, str. 169) navaja, da je s strategijo razumeti vsako možno poslovno
usmeritev podjetja, ki obeta, če bo uresničena, doseči strateške cilje. V tem smislu
vsebuje planska strategija množico izvedenih ciljev in poslovnih politik, kar vse pomeni
določene omejitve za poslovno odločanje ali vnaša določena pravila v to odločanje.
Strategije se nanašajo na (Bizjak & Petrin, 1996, str. 185):
 definiranje poslovanja,
 cilje rasti in dobičkonosnosti,
 osredotočanje na izdelek in trg,
 tržni pristop,
 konkurenčni položaj podjetja na trgu.
Strategije so praviloma rezultat ustvarjalnega in inovativnega napora v podjetju. Vsako
podjetje mora glede na svoj specifičen položaj inovativno razvijati lastne strategije.
Oblikovanje novih strategij je še vedno v dobršni meri »umetnost«, ki zahteva nove
zasnove poslovanja. Vendar ta »umetnost« oblikovanja strategij uporablja v največji
meri razpoložljive podatke, tehnike in analitične ter sploh raziskovalne metode.
Razpolaga pa tudi že z določenimi teoretičnimi koncepti, na katere se lahko pri
razvijanju strategij v podjetju naslonimo (Pučko, 2003, str. 169).
Belak (Belak, 2002, str. 144) predstavlja 3 različne strategije podjetja, in sicer:
a) splošne strategije,
b) poslovne strategije,
c) temeljne strategije celovitega podjetja.
a) Splošne strategije
Splošne strategije pojmujemo strategije, ki so za podjetje splošno uporabne ne glede na
raven. Uporabne so tako za celovito podjetje kot za posamezna poslovna in
programsko-tržna področja. Bleicher (1995, povzeto po Belak, 2002, str. 144) izhaja pri
razvijanju strategij iz ponudbe, konkurence ter resursov in lastnega delovanja. Kot
možne navaja te alternativne strategije:


V zvezi s ponudbo
 strategije oženja ali širjenja ponudbe svojih učinkov,
 strategija standardne ali individualne ponudbe.
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V zvezi s konkurenco
 defenzivne ali ofenzivne strategije,
 imitativne ali inovativne strategije.



V zvezi z lastnim delovanjem
 strategije stroškovno usmerjene racionalizacije ali strategije optimiranja
dobička z doseganjem tržne uspešnosti,
 strategije avtarkičnega ali vzajemnega ustvarjanja vrednosti.



V zvezi z resursi
 strategije toge, nefleksibilne oskrbe podjetja ali strategije fleksibilne
oskrbe,
 strategije specializirane ali strategije univerzalne opremljenosti podjetja.

b) Temeljna strategija
Temeljna strategija celovitega podjetja (koncerna ali holdinga) po Belaku (2002, str.
146) opredeljuje globalni odnos podjetja do lastnega okolja z izbiro svojih prihodnjih
dejavnosti. S temi strategijami opredeljuje podjetja optimalni izbor prihodnjih
dejavnosti in planirajo tudi potrebno globalno razporeditev svojih resursov za izvedbo
teh dejavnosti.
Podjetje lahko izbira med (Porter, 1990 in Pučko, 1999, povzeto po Belak, 2002, str.
146):
 strategijo nadaljnjega razvoja in/ali rasti podjetja,
 strategijami normalizacije, stabilizacije ali učvrstitve,
 strategijami dezinvenstiranja, krčenja ali opuščanja določenih dejavnosti.
Te strategije pojmujemo tudi kot osnovne strategije podjetja. Usmerjene so k
spreminjanju trgov, spreminjanju dejavnosti ali pa k spreminjanju obojega; nadalje so
lahko usmerjene v ukinjanje obstoječih dejavnosti ali pa le v normalizacijo njihovega
delovanja ob hkratnem uvajanju novih (Belak, 2002, str. 146).
c) Poslovne strategije
Poslovne strategije izhajajo iz temeljnih strategij celovitega podjetja – opredeljujejo pa
cilje posameznega programsko-tržnega področja in globalne naloge strateških poslovnih
enot za dosego teh ciljev. V procesu planiranja razvoja podjetja so vedno v središču
pozornosti trgi ter proizvodi in storitve (Belak, 2002, str. 147).
Poslovna strategija ali strategija poslovnega področja je strategija poslovanja z določeno
strateško poslovno enoto oziroma skupino proizvodov. V okviru strategije poslovnega
področja ali poslovne strategije gre za splošno naravnanost vsake strateške poslovne
enote. Lahko tudi rečemo, da je njeno bistveno opredeljevanje poti do konkurenčne
prednosti podjetja, od katere bo odvisna njena uspešnost. Poslovna strategija vsebuje
cilje glede proizvodov in trgov za določeno strateško poslovno enoto, zato kaže
prihodnje aktivnosti podjetja v posameznih panogah. Gre za to, kako bo podjetje
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izboljševalo tržne pozicije na prodajnih trgih, katere privlačne tržne segmente bo
obdelovalo, kakšna bo širina njegove strateške poslovne skupine proizvodov (storitev),
koliko ožjih skupin proizvodov bo le-ta vsebovala ter na kakšni osnovi bo sledilo na
ravni poslovne enote različnim poslovnim aktivnostim, da bi dosegalo možne
sinergijske učinke (Pučko, 1999, str. 204).
Podjetje ima na posameznem programsko-tržnem področju možnosti izbire in
kombiniranja med (Pučko, 1999, in Porter, 1985, povzeto po Belak, 2002, 147–148):
 strategijo vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo, ki temelji na konkurenčnosti
stroškov posameznih proizvodov in storitev, lahko tudi celotnih proizvodnih in
storitvenih programov. Tovrstne strategije se morajo kazati v vseh segmentih
delovanja podjetja na tistih programsko-tržnih področjih, za katera so bile
izbrane. Stroškovno konkurenčnost lahko podjetje dosega le s planiranim, v
zniževanje stroškov usmerjenim razvojem obvladovanja prodajnega trga,
nabavnega trga vseh potrebnih sestavin in strojev, proizvajanja in opravljanja
storitev, organiziranja in financiranja;
 strategijo diferenciacije proizvodov določenih programsko-tržnih področij, ki
temeljijo na razlikovanju proizvodov in storitev teh področij nasproti
konkurenčnim. Pri opredeljevanju strategij diferenciacije si podjetje prizadeva za
zniževanje samo tistih stroškov, katerih zniževanje nima vpliva na potrebno
diferenciranost zadevnih proizvodov in storitev podjetja;
 strategijo razvijanja tržne niše ali tržne praznine. Strategije razvijanja tržne niše
izhajajo iz diferenciacije ali pa stroškovne učinkovitosti programsko-tržnega
področja, usmerjenega v določeno tržno praznino ali nišo. Podjetje mora v tem
primeru opredeliti tako tržno nišo in nato izbrati strategijo njenega pokrivanja s
svojimi proizvodi ali storitvami. V bistvu mora usmeriti razvoj določenega
programsko-tržnega področja v specializacijo pokrivanja posameznih tržnih
praznin, to pa lahko stori načeloma z diferenciacijo ali pa z zniževanjem
stroškov, odvisno pač od posebnosti spoznane tržne niše.
Poslovne strategije pa lahko razlikujemo tudi na osnovi krivulje življenjskega cikla
proizvoda. Pri tem ne gre samo za funkcijsko strategijo trženja, pač pa za celotno
poslovno strategijo, ki sicer zahteva točno določene funkcijske strategije, ki morajo
podpirati njeno uresničevanje (Pučko, 1999, str. 210–214):
 Poslovna strategija v fazi uvajanja. V tej fazi imamo opravka z novostjo kot
osnovo za doseganje konkurenčne prednosti. Podjetje, ki je z novostjo prvo na
trgu, pridobi s svojim pionirstvom določene prednosti.
 Poslovna strategija v fazi rasti. V tej fazi bo kupcev proizvodov oz. storitev že
več. Konkurenca narašča. Podjetje se mora v tej fazi odločiti, katero generično
poslovno strategijo bo začelo uresničevati.
 Poslovna strategija v fazi zrelosti. Naraščajoča konkurenca se pozna tako na
področju cen kot značilnosti proizvodov. Podjetje poskuša uporabljati strategijo
povečanja tržnega deleža, ker pa gre za zrelo panogo, je to zelo težko dosegati.
Zato se usmerjajo na ohranjanje svojega konkurenčnega položaja in na to, da
žanjejo in pobirajo donose od svojih v preteklosti izvedenih investicij.
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Poslovna strategija v fazi upadanja. Strateško obnašanje podjetja mora
favorizirati proizvodnjo in trženje standardnih proizvodov ali storitev. Kontrola
stroškov mora biti zelo rigorozna. Podjetja v tej fazi poskušajo razvijati poslovno
strategijo, ki temelji na oženju linije proizvodov (storitev), na nižanju prodajnih
cen in izdatkov za promocijo.

2.1.3 Vodenje podjetja
Vodenje je proces, ki ga določajo interakcije med vodjo, sledilci in okoliščinami, kot je
razvidno s slike 2. Za uspešnost tega vodstvenega procesa pa je potrebna usklajenost
med lastnostmi vodje, zmožnostmi sledilcev ter okoliščinami, v katerih vodenje poteka.
Osebnostne poteze vodje, njegove vrednote in motivacija ter njegovo vedenje vplivajo
na proces vodenja. Kakor vrednote vodje, tako tudi vrednote sledilcev, njihove izkušnje,
osebnostne poteze vplivajo na uspešnost vodstvenega procesa. Ne smemo pa pozabiti na
okoliščine, v katerih se vodenje dejansko dogaja. Okoliščine so zunanje okolje,
organizacijska klima in kultura (Hočevar, Jaklič, & Zagoršek, 2003, str. 131).
SLIKA 1: PROCES VODENJA KOT INTERAKCIJA MED VODJO, SLEDILCI
IN OKOLIŠČINAMI

Vir: Hočevar, Jaklič, & Zagoršek, 2003, str. 131.

Vodenje v širšem pomenu zadeva (Dimovski, Penger, & Žnidaršič, 2003, str. 217):
 vodenje v ožjem smislu, tj. lastnosti in ravnanje vodje,
 komuniciranje,
 motiviranje,
 kadrovanje.
Možina (Možina, 1994, str. 4) meni, da se vodenje v ožjem smislu nanaša na ljudi –
kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge ob čim manjšem »potrošku«
energije in s čim večjim osebnim zadovoljstvom čim bolje izvrševali. Namen vodenja
je oblikovati vedenje posameznika in skupine pri doseganju delovnih ter organizacijskih
ciljev. V okviru vodenja prihajajo velikokrat v poštev tudi svetovanje, informiranje,
ocenjevanje in razvoj sodelavcev.
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Vodenje je kompleksna funkcija, ki vključuje vse tiste dejavnosti, ki so namenjene za
spodbujanje podrejenih, da delajo učinkovito in uspešno na kratek ali dolgi rok. Takšna
naloga je težka, ker ima menedžer opravka s celo vrsto faktorjev, ki so še slabo poznani
in nad katerimi menedžer nima nadzora (Andrejčič & ostali, 1995, str. 408).
Po povzemanju Možine (1994, str. 6) Hersey in Blanchard trdita, da ima vodenje ožji in
širši pomen. Glavno razliko med tema pomenoma vidita v besedi organizacija. Vodenje
kot menedžment obstaja zato, da zagotavlja cilje organizacije. Vodenje kot "leadership"
pa se pojavi vedno, ko kdo želi vplivati na vedenje posameznika ali skupine ne glede na
razlog, saj gre tudi za cilje posameznika, ki niso nujno skladni s cilji organizacije.
Nadalje navajata, da je »vodenje (leadership) eden vitalnih vidikov procesa vodenja
(menedžmenta), ki vključuje tudi funkcije, kot so planiranje, organiziranje,
razdeljevanje in pogajanje.«
Vila in Kovač (1997, str. 290) povzemata po Johnu Kontlerju razlike med
menedžmentom in vodenjem:
 Menedžment se ukvarja s kompleksnostjo, zlasti v večjih in velikih podjetjih.
Znanstvena organizacija in menedžment nista tako zelo pomembna v manjših
podjetjih. V velikih podjetjih pa si menedžment prizadeva za uveljavitev in
ohranjanje reda, bori se proti kaosu, torej proti povečanju entropije.
 Vodenje se ukvarja s spremembami. V sodobnem poslovnem svetu prevladujejo
načela stalnega tekmovanja in konkurence. Potrebno se je torej boriti in si
prizadevati, da bi bili boljši od drugih in zavoljo tega je seveda vse skupaj zelo
nezanesljivo.
Hiter
razvoj
tehnologije,
energetska
nestabilnost,
predimenzioniranost zmogljivosti, demografske spremembe in še marsikaj
podobnega pa povzroča, da niti to, da sicer delamo več in bolje kot včeraj,
dandanašnji še sploh ne more zagotoviti zanesljivega in uspešnega poslovanja.
Če hočemo v takih okoliščinah preživeti in uspešno živeti dalje, so potrebne
resnično ogromne in stalne spremembe. To pa seveda zahteva, da namenjamo
vodenju večjo pozornost.
Spretnosti vodenja lahko ocenjujemo z več dejavniki, ki izhajajo iz človeškega značaja.
Krause (Krause, 1999, str. 8–11) je ob podpori filozofije, ki je podlaga Konfucijevemu
nauku, določil sedem dejavnikov, ki predstavljajo načela vodenja: samodisciplina,
namen, dosežek, odgovornost, znanje, skladnost in zgled.
 Samodisciplina pomeni, da vodja živi skladno s pravili, za katera meni, da so
primerna zanj in sprejemljiva za njegove podrejene. Da bi zagotovil dejavnost, ne
potrebuje zunanje motivacije. Posameznik, ki želi pridobiti sposobnosti, ki so
potrebne za vodjo, mora zadostiti trem zahtevam – samoopredelitev, odločitev in
dejavnost.
 Namen pomeni, da se pri vodji razvije odločnost za uresničitev vizije in ciljev.
Močna odločnost zbuja pri njegovih podrejenih delovno vnemo in zagnanost. To
omogoča vodji pri doseganju ciljev učinkovito uporabo tako osebnih sposobnosti
kot tudi sposobnosti njegove organizacije.
 Dosežek pomeni, da vodja opisuje rezultate, tako da so skladni s potrebami
njegovih podrejenih. Dobro opravljeno delo je temelj uspešnega vodenja. Dobro
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opravljeno delo je temelj uspešnosti. Dobro opravljeno delo sestavljajo:
odločitve, odločnost, energija, enostavnost, ravnotežje in tveganje.
Odgovornost pomeni, da vodja sprejema dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz
zaupanja in moči, ki mu je bila dodeljena. Med obveznostmi so najpomembnejši
pozornost, odločno delovanje in skrb za dobrobit podrejenih. Tako vsak močni
vodja sprejema lastništvo nad rezultati svojih odločitev in dejanj ter skupaj s
svojimi podrejenimi prenaša posledice, ki jih te prinašajo.
Znanje je temelj učinkovitega vodenja. Ločimo tri vrste znanja, in sicer temeljno
znanje, ki se nanaša na študij znanosti, zgodovine in človeške narave. Strateško
znanje se nanaša na spoznavanje potreb in ciljev tako podrejenih kot tudi
konkurentov in načrtovanje uspešnih operacij, ki naj pripeljejo do uresničitve
zastavljenih ciljev. Taktično znanje se osredotoča na odkrivanje možnih
nevarnosti in priložnosti in s pomočjo inovativnosti in improvizacije na
bliskovito ter ustrezno odzivanje nanje.
Skladnost pomeni, da vodja razume posebno naravo socialnega in moralnega
sporazuma med vodji in njihovimi podrejenimi. Moč vodje je odvisna od
njegovih privržencev in morda še bolj od njegove sposobnosti doseganja
zadovoljivih rezultatov. Zato mora s svojimi podrejenimi sodelovati, da bi skupaj
dosegli dogovorjene cilje. Tako je učinkovito vodenje eden izmed
najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši dejavnik uspeha pri tistih
človekovih dejavnostih, ki zahtevajo sodelovanje. Dolžnost vodje je uvajanje
reda in discipline, ki ga zahteva doseganje zastavljenih ciljev. To dosega s
pomočjo nagrad in kazni, ki jih njegovi podrejeni sprejemajo kot pravične in
upravičene
Zgled pomeni, da postane dejavnost vodje primer dejavnosti njegovih podrejenih.
Značaj vodje daje moralni predznak njegovemu slogu vodenja. Standardi, ki jih
postavlja, postanejo smernice delovanja skupine. Ljudje, ki jim je posebno
naklonjen, postanejo njegovi zastavonoše. V vsakršnih okoliščinah vodjo
opazujejo in posnemajo; vodja s svojo dejavnostjo vedno demonstrira zaželeno
ali idealno vedenje. Vodja daje zgled, pa naj to hoče ali ne.

Menedžerji in vodje porabijo preveč časa in energije z zagotavljanjem, da se delo
opravlja pravilno. Aktivni vodja pa razmišljalo o tem, katero delo je pravo in ga je treba
opraviti. Takšni vodje so pripravljeni posredovati svoje zamisli sodelavcem in jih znajo
pritegniti k akciji. Usmerjeni so k dosežkom in ne k napakam oziroma izgubi. Menedžer
prihodnosti bo moral biti predvsem aktiven vodja. Vsekakor je pomembno, da se
dosegajo kratkoročni cilji in da se naloge opravljajo učinkovito, vendar bi moral
uspešen vodja delovati, kot navaja Možina (Možina, Management kadrovskih virov,
2002, str. 29–31), tudi v naslednjih dejavnostih:
 »iskati nove ideje, metode, izdelke, storitve;
 iskati nove rešitve za stare probleme;
 zaposlenim mora omogočati, da bodo prispevali po svojih najboljših močeh;
 zaposlenim, sebi in organizaciji omogočati razvoj.«
Učinkovito vodenje se pričenja z oblikovanjem vizije višjega menedžmenta – ta temelji
na izkoriščanju tržnih priložnosti za ustvarjanje dobička – in se nadaljuje z
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oblikovanjem strategije, ki omogoča doseganje konkurenčne prednosti (Dimovski,
2003, str. 219).

2.2 Pomen družbene odgovornosti podjetja
Odgovornost podjetja do družbe je trenutno aktualno vprašanje, ki prihaja na področju
znanosti, ekonomije in politike vedno bolj v ospredje. Skozi čas se je družbena
odgovornost opredelila na zelo različne načine. Po eni strani je prevladala zamisel, da je
edina odgovornost podjetij maksimiranje dobička in optimizacija dobrega za vso
skupnost. Nasprotna stran pa vendar govori o povečevanju etične odgovornosti podjetja
in uskladitvi podjetniških ciljev za potrebe družbe, ki šele omogoča dobiček podjetju. Z
družbeno odgovornostjo in korporativnim državljanstvom sta se razvila koncepta, ki z
etično odgovornim ravnanjem podjetja namensko uporabita podjetja za maksimiranje
dobička. Ustvarjanje dobička etično legitimno, vendar le tako dolgo, dokler s tem ne
ustvarja negativne posledice za družbo. Država in pravni sistem nista v položaju
nenehno zagotoviti nek določen okvir, ki prepreči morebitnosti določenih obveznosti
podjetij, da se v družbi obnašajo kot odgovorna podjetja. Oba koncepta od podjetja
zahtevata, da ne prepustijo vsega razmišljanja o odgovornosti le državi (Pommerering,
je sicer 2005, str. 4).
2.2.1 Korporativno državljanstvo in družbena odgovornost podjetja
Mnogi avtorji so prišli do spoznanja, da pojmovanje družbene odgovornosti variira
glede na čas in kraj. Kar v neki družbi v določenem časovnem obdobju velja za
družbeno odgovorno obnašanje, lahko v drugi družbi pomeni ravno obratno. Odvisno je
od vrednot družbe, razlike pa nastajajo tudi zaradi različne zakonodaje. Zaradi
neenotnosti standardov na mednarodni kakor tudi na sektorski ravni se poslovodstva
podjetij različno odločajo glede vsebine in načina poročanja. Ogledalo poslovodstvu
zato v praksi vedno nastavljajo interesne skupine iz okolja (Vozel, 2005).
Družbena odgovornost je celica. Jedro celice predstavlja odnos podjetja oziroma
menedžerja do zaposlenih, do lastnikov in strank. Naslednji krog pa predstavlja odnos
do lokalnega okolja, tako naravnega kot družbenega, zadnji pa predstavlja uveljavljanje
v globalnem okolju. Krog ločujejo »dvostranje propustne membrane«, kar pomeni, da
se vplivi iz odločitev na globalnem nivoju prenašajo na vse zaposlene, pa tudi obratno,
iniciative posameznikov lahko prerasejo stene organizacije in se razširijo vse do
globalnega okolja (Zadnik & Šmuc, 2007, str. 3).
Meško (Meško, 2011, str. 8) meni, da če strnemo vse definicije o družbeni
odgovornosti, lahko zaključimo, da koncept družbene odgovornosti prestavlja trajnostno
usmerjeno delovanje organizacij, za katere je značilno, da prispevajo k izboljšanju
blaginje družbe kot celote z upoštevanjem interesov vseh zainteresiranih deležnikov,
lastnih interesov, skupaj z doseganjem dobička ter doslednim upoštevanjem etičnih in
moralnih načel.
Korporativna družbena odgovornost podjetij je po eni strani odgovornost, ki jo podjetju
predpisuje družba oz. interesne skupine: pošteno in transparentno gospodarjenje,
varovanje okolja, ohranjanje zaposlenih, upoštevanje socialnih standardov na delovnem
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mestu in veliko več. Gre za zakonska določila ali pričakovanja družbe, kaj podjetja
naredijo in česa ne – z možnostjo zakonskih sankcij ali s kaznovanje z nakupnim
vedenjem. Po drugi strani pa lahko družbena odgovornost presega predpisane
obveznosti zunaj dejanske dejavnosti (Schöffmann, 2008, str. 1).
Pogled Evropske unije na družbeno odgovornost podjetij je bil leta 2001 predstavljena v
Zeleni knjigi za promocije Evropskih usmeritev za družbeno odgovornost podjetij.
Delovna definicija družbene odgovornosti podjetij je »koncept, s pomočjo katerega
podjetje v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi interesnimi skupinami
prostovoljno vključujejo vprašanja glede socialnih in okoljskih zadev« (skupnosti, 2006,
str. 2).
Meško (2011, str. 7) povzema po Garrigi in Mele definicije o družbeni odgovornosti v
štiri skupine:
 Inštrumentalne: te predpostavljajo, da je temeljna vloga organizacij večati
vrednost premoženja za lastnike. Upoštevajo le ekonomski vidik sodelovanja
organizacije z družbo.
 Politične: te poudarjajo družbeno moč organizacij, zlasti moč, ki se ustvarja v
odnosih organizacije s širšo družbo, in odgovornost, ki jo politična moč nosi s
seboj. Zaradi te moči morajo organizacije sprejeti določene družbene dolžnosti in
pravice sodelovati v družbenih aktivnostih.
 Integrativne: te smatrajo, da morajo biti družbene potrebe integrirane v poslovno
odločanje menedžerjev. Poslovanje, obstoj in rast organizacije so namreč odvisni
od družbe in okolja.
 Etične: te predpostavljajo, da je odnos organizacije z družbenim okoljem prežet z
etičnimi vrednotami, zato je razumevanje družbene odgovornosti organizacij
izključno etične narave. Organizacija bi morala sprejeti družbeno odgovornost,
ker je to etična zapoved.
Glede deležnikov sega razsežnost družbene odgovornosti podjetij (Kozoderc, 2009, str.
4) na:
a) notranje okolje podjetja:
 človeški viri,
 zdravje in varnost,
 obvladovanje sprememb,
 upravljanje okolja;
b)





zunanje okolje podjetja:
odnosi s kupci,
odnosi s poslovnimi parterji, odnosi s finančnimi in vladnimi institucijami,
skrb za okolje, odnosi s skupnostjo,
odnosi z mediji.

Družbeno odgovornost lahko razvrščamo na (Jaklič, 1999, str. 277–279):
 ekonomsko odgovornost – je prva in najpomembnejša odgovornost podjetja za
uresničevanje poslanstva podjetja. Gre za proizvajanje produktov in storitev, po
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katerih se na trgih pojavlja povpraševanje in za katere so potrošniki pripravljeni
plačati določeno ceno. S takšno dejavnostjo naj bi podjetje skušalo dolgoročno
zagotavljati dobičke, preko katerih naj bi bili nagrajeni lastniki podjetja in preko
katerih je mogoče izvajati druge dimenzije družbene odgovornosti. Najbolj družbeno
neodgovorno je tisto podjetje, ki posluje z izgubo;
 zakonsko odgovornost – družbena odgovornost zahteva od podjetij, da preko
pravno regulative postavljenih zakonov, upoštevajo pravne zakone. Poslovni svet
potrebuje zakone kot neko vodilo, ki velja za vse. Podjetje kaže svoj odnos do
družbene odgovornosti s tem, kako si razlaga zakone. Potrebno je omeniti, da zakon
vedno predstavlja le minimum zahtev po družbeni odgovornosti, ki tudi ne more
zajeti vse kompleksnosti javnih problemov in družbene odgovornosti;
 etično odgovornost – veže se na tiste aktivnosti, ki jih zagovarja oziroma
pričakuje družba, pa etična odgovornost ni zapisana v zakonih. Načelo
prosvetljenega samointeresa pravi, da bodo imela manj težav z okoljem in s tem
večje možnosti za dolgoročno optimalen dobiček tista podjetja, ki bodo prostovoljno
in vnaprej sposobna ugotoviti družbene spremembe, interese in pričakovanja ter v
skladu s tem, ne glede na zakon, tudi ravnati;
 filantropsko odgovornost – največkrat gre za različne humanitarne in dobrodelne
akcije ter so popolnoma prostovoljne oziroma takšne, da jih ne zahteva zakon.
Družba običajno želi, da podjetje nameni svoj denar ali materialna sredstva in čas
svojih zaposlenih za humanitarne programe in namene, vendar ne sprejema podjetje
kot neetično, če podjetje pri tem ne sodeluje.
Gregorčič (2004, povzeto po Žagar, 2011, str. 2) navaja, da je družbena odgovornost del
moderne razvojne vizije podjetja, ki vključuje načela celovitega obvladovanja kakovosti
in poslovne odličnosti. Mnoga podjetja želijo več od zgolj skrbi za dobiček,
zmanjševanje svojih negativnih družbenih in okoljskih vplivov in upoštevanje obveznih
predpisov. Svojo blagovno znamko krepijo z lastno vrednostjo za širše koristi družbene
skupnosti.
Konkretno pripisovanje odgovornosti in s tem oblikovanje korporativno družbeno
odgovornega profila je možno oblikovana s predmetom družbe in se razlikuje glede na
branžo. Pripisovana oz. prevzeta odgovornost za avtomobilsko industrijo je npr. močno
odvisna od ekoloških vprašanj, medtem kot banke npr. morajo odgovarjati za posojila
(Schöffmann, 2008, str. 3).
Korporativno državljanstvo je (Maaß & Clemens, 2002, str. 7):
 usklajena, enotna strategija poslovnih dejavnosti podjetja z rešitvami družbenih
problemov;
 sredstvo, ki bi se naj v podjetju uporabljalo na specifičen način;
 premišljeno in ciljno usmerjeno komuniciranje v smeri čim več ciljnih skupin je
bistvena sestavina korporativnega državljanstva.
Tako Crane in Matten (Crane & Matten, 2004, str. 69) glede na novonastalo vlogo
korporacij v upravljanju družbenih, državljanskih in političnih pravic, v okviru
razširjenega pogleda na korporativno državljanstvo oblikujeta definicijo, ki pravi, da
korporativno državljanstvo opisuje korporativno funkcijo izvrševanja državljanskih
pravic za posameznike. Te pravice izvršujejo korporacije na različne načine. Podjetja
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lahko družbene pravice zagotavljajo, državljanske omogočajo, pri političnih pa
predstavljajo dodatno pot za uveljavljanje posameznih političnih pravic.
Pogosta definicija korporativnega državljanstva, ki se pojavi v literaturi, opredeljuje
korporativno državljanstvo kot celotno koordinirano, enotno strategijo in preko
dejanske dejavnosti presega angažma podjetja za rešitve socialnih problemov
(Pommerering, 2005, str. 21).
Crane in Matten (Crane & Matten, 2010, str. 79) nadalje navajata, da je korporativno
državljanstvo posledica prostovoljstva korporacije, koristoljubja korporacije ali javnih
pritiskov na korporacijo. Kljub temu da se večina podjetij otepa takšne politične vloge v
družbi, jih vse več kloni pod pritiskom raznih aktivistov ali nuje. Bistvo je, da ne
potrebujemo motiva, da nekaj označimo kot dejanje razširjenega korporativnega
državljanstva, ker je od normativne konceptualizacije, kaj bi se moralo zgoditi,
pomembnejša deskriptivna, kaj se je zgodilo.
Korporativno državljanstvo je osrednji vidik samoumevnosti, identitete podjetja:
podjetje se ne razume le kot tržni akter, ampak tudi kot del tržnega sistema obsežne
družbe. Kot pri individualnem državljanu razumevanje njegovega poklicnega oz.
poslovnega obnašanja ter njegovo odnos do sosedov in sodržavljanov. Šele s
ponotranjeno samoumevnostjo bo podjetniška osebnost popolna (Schöffmann, 2008, str.
3).
Ozka definicija s poslovnega vidika opisuje korporativno državljanstvo kot (Dresewski
& Lang, 2005, str. 2):
 dolgoročni prostovoljni angažma podjetij pri sodelovalnih projektih z drugimi
družbeno koristnimi organizacijami, ki je usmerjen v obojestransko korist
partnerjev (situacija zmaga-zmaga);
 razvoj strategije, ki temelji na dolgoročnih ciljih podjetja, ki so usmerjeni v
dolgoročno vključevanje dobrodelnosti podjetja. Tako spada korporativno
prostovoljstvo kot trden, sestavni del kulture podjetja in podjetniškega delovanja.
Ne glede na to, da širše sprejeta definicija korporativnega državljanstva še ni sprejeta, se
pojem v poslovni praksi v povezavi z družbeno vlogo korporacije vse pogosteje
uporablja. Crane in Matten(Crane & Matten, 2010, str. 75) opišeta tri različne vidike
korporativnega državljanstva:
 omejen pogled na korporativno državljanstvo (enačenje s korporativno
filantropijo);
 enakovreden pogled na korporativno državljanstvo (enačenje s korporativno
družbeno odgovornostjo);
 razširjen pogled na korporativno državljanstvo (priznava razširjeno politično
vlogo korporacije v družbi).
Če se razumevanje korporativnega državljanstva premakne v smeri korporativne
družbene odgovornosti, se ne more omejiti le na posamezne dobrodelne ustanove,
ampak sledi k dolgoročni in koordinirani strategiji, izkorišča specifične kompetence in
resurse podjetja, tvori partnerstva in aktivno komunicira z interesnimi skupinami.
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Dodatno k filantropskim ukrepom je namen korporativnega državljanstva doseči
naslednje eksplicitne aktivnosti (Dubielzig & Schaltegger, 2005, str. 2):
 »official giving«, pri katerem je ciljno usmerjeno oglaševanje podjetja:
sponzoriranje, donacije, nedenarne donacije proizvodov;
 know-how podpora: pridobitev komercialnega dela za nevladne organizacije,
podpora pri vzpostavitvi poslovnih konceptov nevladnih organizacij;
 »corporate community investment«: regionalni angažma na različnih lokacijah.
Med glavne implicitne aktivnosti korporativnega državljanstva spadajo (Dubielzig &
Schaltegger, 2005, str. 2):
 poslovna integriteta: pravično ravnanje do interesnih skupin;
 vrsta in kvaliteta proizvodov: nobenih poslovno problematičnih proizvodov in
brez skritih napak;
 porazdelitev pravic: pridelana dodana vrednost podjetja se mora pravično
porazdeliti.
Matten in Crane (2010, str. 75–77) opisujeta korporativno prostovoljstvo na tri načine,
in sicer:
a) Omejen pogled na korporativno državljanstvo
Korporativno prostovoljstvo je bilo prvotno uporabljeno za identifikacijo filantropske
vloge in odgovornosti, kot so dobrodelne donacije, ki jih podjetje prostovoljno sprejema
v lokalni skupnosti. V tem pogledu se korporativno državljanstvo skoraj popolnoma
osredotoča na neposredno fizično okolje podjetja, torej na lokalno skupnost kot
glavnega deležnika podjetja. Državljanstvo je v tem primeru v bistvu osnovano, da
korporacija od družbe nekaj pridobiva in ji hkrati nekaj vrača.
b) Enakovreden pogled na korporativno državljanstvo
Drugo, splošno razumevanje korporativnega državljanstva predstavlja do neke mere
posodobljeno označbo za korporativno družbeno odgovornost, brez poskusa opredelitve
kakršnih koli novih vlog ali odgovornosti korporacij. Carroll je v svojem delu o
korporativnem državljanstvu iz leta 1998 definiral korporativno državljanstvo
popolnoma enako, kot je pred dvema desetletjema definiral korporativno družbeno
odgovornost. Mnogi drugi avtorji pa podobno opredelijo korporativno državljanstvo kot
obsežnost, kjer se podjetja srečujejo z ekonomskimi, s pravnimi, z etičnimi in
neomejenimi odgovornostmi, ki jim jih vsiljujejo deležniki.
c) Razširjen pogled na korporativno državljanstvo
Zadnji, razširjen pogled na korporativno državljanstvo izhaja iz pojma državljanstvo.
Aktualno razumevanje državljanstva, ki prevladuje v večini industrijskih družb, je
osnovano na liberalni tradiciji, kjer je državljanstvo opredeljeno kot niz individualnih
pravic. Liberalno državljanstvo obsega tri različne vidike naslavljanja, in sicer skozi:
 družbene pravice: posameznikom zagotavljajo svobodo vključevanja v družbo,
kot je na primer pravica do izobraževanja, zdravstva, in različne vidike blaginje.
Te so včasih imenovane kot "pozitivne" pravice, saj so pravice proti tretjim
osebam;
 državljanske pravice: preprečujejo zlorabe in vmešavanje tretjih oseb. Lastna
lastnina na »prostih« trgih ali svoboda govora spada med najpomembnejše
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pravice. Te so včasih poimenovane kot »negativne« pravice, saj varujejo
posameznika pred poseganjem močnejše oblasti;
politične pravice, ki vključujejo glasovalno pravico in splošen govor, ki
posamezniku omogoča, da v procesu upravljanja presega posameznikove okvire
zasebnosti.

Ključni akter pri teh pravicah je vlada, ki jih v imenu posameznih državljanov tudi
potrjuje in vzdržuje. Korporacije vstopajo v ta odnos kot močan javni akter, ki ima
odgovornost do spoštovanja pravic resničnih državljanov. Kadar vlada odpove pri
izpolnjevanju svojih tradicionalnih funkcij, to politično vlogo v družbi prevzemajo
korporacije. Tako korporacije delno prevzemajo tiste funkcije, ki se nanašajo na zaščito,
podporo in izvajanje državljanskih pravic, ki so bile pred tem izključno v domeni vlade.
Različne uporabne dimenzije korporativnega državljanstvo lahko sistematiziramo v
(Dresewski & Lang, 2005, str. 6):
 razvoj zaposlenih, kot na primer večanje zvestobe med zaposlenimi in njihovo
oglaševanje, socialna kompetenca, timska sposobnost, ravnovesje med delom in
zasebnim življenjem;
 marketing in prodaja, kot na primer inovacije proizvodov in dostop do novih
trgov, povečevanje vezi do strank in privabljanje novih strank, pospeševanje
prodaje z družbenim angažiranjem;
 podjetniško komuniciranje, kot na primer prepoznavnost, uglednost in
nadgradnja trga, razlikovanje izdelkov na trgu;
 lokalni in regionalni razvoj, kot na primer lokacijski dejavniki in življenjski
pogoji zaposlenih, neposreden stik z okoljem.
V Nemčiji je kot povod za družbeno angažiranost pretežno povpraševanje podporno
iskanih ljudi zunaj podjetja. Podjetniško interne priložnosti so lahko povečevanje
dobička, težave pri izobraževanju zaposlenih in ali tudi spreminjaje korporativne
identitete. Dojemanje družbenih nepravilnosti je v izjemnih primerih sprožilec za
aktivnosti korporativnega državljanstva. Za gospodarstvo pa spada prispevek k rešitvam
družbenih problemov kot »popolnoma lasten interes podjetja«. Pomeni nedotaknjen
socialni sistem za podjetje kot tudi kvalificirane zaposlene in plačljivo zmožne
potrošnike. Zraven tega pa so ukrepi vpeljave korporativnega državljanstva etično
moralni in ekonomsko strategijski motivi, čeprav drug ukrep prevladuje. Tako je
bistveni element korporativnega državljanstva »zavedajoča in ciljna komunikacija
družbenega angažmaja s čim več možnimi ciljnimi skupinami« (Pommerering, 2005,
str. 25).
Zaradi zaostrenih gospodarskih pogojev na eni strani in povečanja družbenega pritiska
na drugi strani je vse pomembnejše, da podjetja vgradijo podjetniško udejstvovanje v
družbi v strategijo podjetja in ločijo le-to od čistega pokroviteljstva. Korporativno
državljanstvo naj bi pripomoglo k doseganju strateških ciljev podjetja in naj bi bilo v
tem smislu tudi sestavni del podjetniške strategije. Habisch (povzeto po (Breuer, 2011,
str. 59) je označil bistvene značilnosti korporativnega državljanstva:
 podjetja vodijo projekte k rešitvam in zmanjševanju socialnih problemov;
 sodelovanje z zunanjimi partnerji (izobraževanje, kultura, sociala itd.);
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podjetje ne uporabi le finančnih sredstev, ampak ponudi tudi druge vire podjetja,
kot so angažma zaposlenih, dostop do logistike, omrežja in informacij;
kot rezultat zraven prispevka k reševanju družbenih ciljev si podjetje obeta velike
koristi v družbi.

10 načel korporativnega državljanstva (Hrast, 2007):
Človekove pravice:
 načelo: gospodarstvo naj bi podpiralo in spoštovalo zaščito mednarodno priznanih
človekovih pravic;
 načelo: zagotoviti je potrebno, da le-te niso vključene v zlorabo človekovih pravic.
Standardi na področju dela in delovnih razmerij:
 načelo: gospodarstvo mora zagotavljati svobodna združevanja in učinkovito
priznavanje pravic za kolektivno trgovanje;
 načelo: potrebna je odstranitev vseh oblik prisilnega in obveznega dela;
 načelo: učinkovito je potrebno odpraviti delo otrok.
Okolje:
 načelo: gospodarstvo naj bi podpiralo zaščitne ukrepe pred okoljskimi
spremembami;
 načelo: izvajati je potrebno pobude za promocijo večje okoljske odgovornosti;
 načelo: spodbujati je potrebno razvoj in razširitev okolju prijaznih tehnologij.
Antikorupcija:
 načelo: gospodarstvo naj bi nasprotovalo vsem oblikam korupcije, vključno z
izsiljevanjem in podkupninami.
Korporativno državljanstvo sledi naslednjim ciljem (Dubielzig & Schaltegger, 2005, str.
2):
 legitimacija dejavnosti podjetja in zagotavljanje družbene sprejemljivosti;
 izboljšanje začetnega stanja za sodelovanje z družbeno upravičenimi skupinami;
 zmanjšanje uporov in izgub v ravnanju z družbenimi in političnimi akterji;
 povečevanje konkurenčne prednosti;
 povečati vrednost podjetja;
 gradnja in zagotavljanje ugleda in pozitivnega imidža.
2.2.2 Zgodovinski razvoj
prostovoljstva

družbene

odgovornosti

in

korporativnega

Hay in Gray (povzeto po Berlogar, 2000, str. 35) opisujeta razvoj družbene
odgovornosti preko treh t. i. historičnih faz:
 Prva faza je menedžment za maksimizacijo profita. Edini cilj menedžerjev je
maksimiziranje dobička. Izvor tega koncepta naj bi bil v delu Adama Smitha,
Bogastvo narodov. Tak pogled je prevladoval v 19. in začetku 20. stoletja.
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Njegovo sprejetje ni temeljijo zgolj na ekonomski logiki, ampak tudi na ciljnih in
vrednotah družbe.
Druga faza je skrbniški menedžment kot posledica strukturnih sprememb v
gospodarskih ustanovah in družbi kot celoti. Menedžerji niso odgovorni le za
maksimiziranje delničarske lastnine, ampak tudi za zagotavljanje ravnotežja med
zahtevami strank, zaposlenih, dobaviteljev, kreditorjev in širše skupnosti.
Nato se začne tretja faza, t. i. menedžment za kvaliteto življenja. Ta faza zahteva,
da podjetja s svojimi tehnološkimi in menedžerskimi sposobnostmi ter
finančnimi viri prevzamejo širšo družbeno odgovornost. Moderen pogled na
»družbeno odgovornost« naj bi do neke mere vključeval bistvene dele vseh treh
konceptualnih faz. Vključeval naj ne bi zgolj globokega razumevanja družbenih
problemov, ampak tudi razumevanje odgovornosti podjetij do deležnikov in
realistično razumevanje potrebe po profitu kot bistvenemu predpogoju za
delovanje na višji stopnji organizacijske etike.

Prva definicija družbene odgovornosti podjetja je kot teoretični koncept nastala v 1930
letih v ZDA. Zgodnje opredelitve do leta 1950 so bile etično-normativno zaznamovane
in so zahtevale od podjetij, da se obnašajo tako, da bodo rezultati njihovega delovanja
usklajeni s cilji in vrednotami družbe. V poznih 1960 letih je nastala teorija s pristopom
vseh udeležencev za podporo. V praksi se je lahko prepoznala tudi gospodarska korist
odgovornega vedenja in tako tudi spodbujala načelo prostovoljstva. V 1970 letih pa je v
ospredju razprava o izvajanju prej splošnih zahtev v politiki podjetja. Tako je družbena
odgovornost kot odgovorno stališče menedžerjev pri odločanju razumljeno. V 1980 in
1990 letih je sledila razprava o razdružitvi različnih disciplin, kot so nosilci interesov,
poslovna etika in korporativno državljanstvo (Pommerering, 2005, str. 13).
Clark (2000, povzeto po (Meško, 2011, str. 20) meni, da segajo začetki družbene
odgovornosti podjetij v ZDA v leto 1970, ko se je zlasti med večjimi ameriškimi
multinacionalkami uveljavil trend donacij v dobrodelne namene. Med vidnejšimi so bile
Coca-Cola, IBM, Xerox in druge. Poleg donacij v dobrodelne namene so ameriška
podjetja začela pomagati manjšinam, vlagala so v lokalni razvoj skupnosti, kjer so
delovala in izboljšala delovne pogoje za zaposlene. V smer družbeno odgovornih dejanj
naj bi velike ameriške multinacionalke usmerilo zavedanje o pomembnosti socialnih oz.
nefinančnih vprašanj, deloma tudi zaradi naraščajočih pritiskov na podjetja, naj se raje
kot na maksimizacijo dobičkov osredotočijo na njihovo optimizacijo. Vzpon
korporativne družbene odgovornosti v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega
stoletja sovpada tudi z zaskrbljenostjo podjetij za njihov ugled.
Družbeno odgovornost opredeljuje Evropska komisija (Commission of the European
Communities, 2011, str. 5) kot koncept, po katerem podjetja v svoje poslovanje
prostovoljno integrirajo skrb za družbeno in okoljsko področje. Sestavni del poslovanja
je tudi skrb za deležnike. Razlogi, ki podjetja vodijo k družbeno odgovornemu ravnanju,
so različni:
 nove skrbi in pričakovanja državljanov, uporabnikov, oblasti in investitorjev v
kontekstu globalizacije in industrijskih sprememb v velikem obsegu;
 družbeni kriteriji vse bolj vplivajo na investicijske odločitve, odločitve
individualnih oseb in inštitucij, tako v vlogi potrošnikov kot investitorjev;
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naraščajoča skrb za okolje, ki mu gospodarska dejavnost vse bolj škoduje;
transparentnost poslovanja, ki ga omogočata moderna informacijska in
komunikacijska tehnologija.

Družbena odgovornost naj bi se v Sloveniji pojavila dokaj pozno. Razumevanje
družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih naj bi bilo predvsem implicitno – vse
torej temelji na pravilih in zakonih, ki zahtevajo, da se podjetja obnašajo družbeno
odgovorno. Slovenska podjetja sicer namenjajo nekaj sredstev družbeno odgovornim
projektom, vendar se to še zdaleč ne more primerjati s podjetji po svetu, predvsem
tistimi v severni Ameriki. Prav zaradi gospodarske krize večina podjetij v tem času črta
družbeno odgovorne aktivnosti, da prihranijo denar in čas, kar ni najbolje (Gorenak,
2009).
Nov izraz, ki se je pojavil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki naslavlja družbeno
vlogo korporacij drugače, je korporativno državljanstvo. Razlog za to in zakaj naj bi bili
obstoječi izrazi, kot so korporativna odgovornost ali korporativna družbena odzivnost,
neustrezni, je več. V osnovi gre zagotovo že za samo dejstvo, da korporativno
državljanstvo dodaja nove elemente tradicionalnim pogledom na korporacije v družbi,
pa tudi sicer prinaša »državljanstvo« podjetjem drug pomen. Crane in Matten (2004, str.
61–62 ) menita, da obstaja nekaj razlogov, zakaj s korporativnim državljanstvom kot
novim terminom industrija še nikoli ni bila popolnoma zadovoljna s pojasnjevanjem v
poslovni etiki. Za začetek bi lahko pojem poslovne etike mogoče obravnavali nekoliko
sumljivo, kot nakazovanje, da »etika« ni prvotno prisotna v podjetju, ali še huje, kot
nekaj nasprotno podjetju.
 Podobno je mogoče izpeljati argument za družbeno odgovornost podjetja: iz
poslovnega vidika nakazuje na veliko opominjanje in očitajočo konotacijo.
Veliko zagovornikov v tem kontekstu opominja podjetja, da morajo storiti nekaj
dodatnega.
 »Državljanstvo« po drugi strani pomeni drugačno konotacijo za podjetje.
Korporativnega državljanstva niso prvotno skovali strokovnjaki. Mogoče je reči,
da se poudarja dejstvo, da korporacija vidi svojo mesto v družbi. Zraven
»državljanov« tvori skupnost. Državljanstvo se osredotoča na pravice in
odgovornosti vseh članov v družbi, ki so medsebojno povezani in odvisni drug od
drugega.
2.2.3 Korporativno državljanstvo kot del družbene odgovornosti podjetja
Drugače kot družbena odgovornost podjetij, korporativno državljanstvo ne opisuje
dojemanja odgovornosti v okviru podjetne dejavnosti in krepitve celotne vrednostne
verige, ampak v smislu družbeno orientiranega angažiranja podjetja. Korporativno
državljanstvo poteka kot prostovoljna, dobrodelna zunanja enota in vodi k materialnemu
zapostavljanju v podjetju, ki se za dobrobit družbe na trgu odpoveduje protiuslugam za
svojo uspešnost podjetja (Pommerering, 2005, str. 21).
Oba pristopa, družbena odgovornosti in korporativno prostovoljstvo, imata skupno
podlago mišljenja, da mora podjetje ravnati odgovorno do družbe. V tem primeru
morajo upoštevati interese družbenih akterjev in zagotavljati več, kot določa zakon.
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Tako je dodana vrednost razumljena kot investicija, ki se dolgoročno izplača za
podjetje. Če primerjamo učinek družbene odgovornosti obeh konceptov, lahko najdemo
bistveno razliko (Pommerering, 2005, str. 27):
 Družbena odgovornost podjetja vključuje sistematično zaznavanje odgovornosti
do družbe v okviru lastnega poslovanja podjetja, torej na vseh področjih v
podjetju in vzdolž celotne vrednostne verige. Podjetju se ponuja veliko možnosti,
da socialne in ekološke zahteve v poslovanju podjetja in v medsebojnemu odnosu
med interesnimi skupinami integrira. To so lahko kodeksi obnašanja, standardi, s
pomočjo katerih se v smislu zaveze k prostovoljstvu, ki so več kot zakonska
določila, obnaša odgovorno.
 Korporativno prostovoljstvo pa sistematično zaznavanje odgovornosti do družbe
vključuje v svojo poslovanje družbe. Tukaj gre za to, da je družben angažma
osrčje podjetja. Podjetje se vključuje v družbo in spodbuja določene interesne
skupine v socialnem okolju. Podjetje lahko za uvajanje tega koncepta izbira med
različnimi koncepti – korporativno dajanje (donacije), korporativno
prostovoljstvo (osebni doprinos) in korporativne fundacije (ustanovitev
fundacije). Podjetje lahko vse oblike resursov in predvsem njihove specifične
kompetence uporabi za spodbujanje družbenih skupin.
Družba je oblikovala zakonsko formo obnašanja podjetja. Družba pričakuje od podjetja,
da podjetje ne bo upoštevalo samo zakonskih določil, ampak da se bo tudi samo bolj
angažiralo. Takšna pričakovanja lahko podjetje izpolni v obliki družbeno odgovornega
podjetja. Zraven tega pa je želja družbe, da se podjetje angažira v družbene namene.
Takšna pričakovanja družbe lahko podjetje izpolni znotraj korporativnega državljanstva.
Deloma pričakuje družba takšen angažma kapitalno bogatih podjetij, vendar igra ta
koncept manjšo vlogo kot družbena odgovornost podjetij. V idealnem scenariju bi
moralo družbeno odgovorno podjetje uvesti oba koncepta (Pommerering, 2005, str. 28).
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SLIKA 2: DIFERENCIACIJA MED KONCEPTOM KORPORATIVNEGA
DRŽAVLJANSTVA IN KORPORATIVNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Vir: Pommerering, 2005, str. 28.

2.2.4 Predpogoji in ukrepi korporativnega državljanstva
Družbeno prispevanje podjetja vodi k rešitvam oz. k zmanjševanju družbenih in
socialnih problemov neposredno v okolju, v katerem se podjetje nahaja, in z uporabo
podjetniških resursov vodi k situaciji zmaga-zmaga (win-win). Situacija zmaga-zmaga
(win-win) lahko privede h konkurenčni prednosti podjetja. S korporativnim
državljanstvom podjetja ne krepijo in utrjujejo le odnosov s poslovnimi partnerji, zaradi
česar otežujejo konkurentom vdirati v njihove poslovne odnose, ampak gradijo tudi
zaupanje zainteresiranih nosilcev v družbi k pripravljenosti za sodelovanje. To
vzajemno zaupanje spodbuja pretok informacij in zagotavlja podjetju informacije iz
različnih perspektiv, npr. kupcev, poslovnih partnerjev in nosilcev odločanja. V mnogih
primerih gre za uspeh iz perspektive udeležencev, ki bistveno prispevajo k uspehu
podjetja. Podjetja, ki so v njihovem neposrednem okolju priznana kot dober državljan,
upajo, da bodo težavne situacije manj negativno vplivale na ugled podjetja in da
korporativno državljanstvo deluje kot informativno zavarovanje. Angažma zaposlenih v
vseh nivojih socialnih projektov ponuja možnost učenja in spremembo zornega kota.
Zlasti v procesih znotraj podjetja kažejo izkušnje na pozitiven učinek in tako olajša
izvajanje le-tega ( (Breuer, 2011, str. 60).
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SLIKA 3: FUNKCIJE KORPORATIVNEGA DRŽAVLJANSTVA

Vir: Breuer, 2011, str. 60.

V nadaljevanju bodo opisani ukrepi za realizacijo korporativnega državljanstva. Ti
ukrepi se nanašajo na vsa materialna in nematerialna sredstva družbe (Maaß &
Clemens, 2002, str. 9):
 Denarne donacije
Ena od oblik dobrodelno orientiranih podpor so denarne donacije. Podjetja donirajo
določen znesek dobrodelnim organizacijam.
 Predmetne donacije
V bistvu je lahko vsak predmet v lasti podjetja doniran v dobrobit družbe. Ni nujno,
da so to samo izdelki. Ustrezne predmetne donacije so lahko tudi rabljeni materiali,
ki se v celoti odpišejo v podjetju in donirajo. V te donacije lahko štejemo tudi prenos
patentov in drugih nepredmetnih sredstev. Drugače kot pri denarni donacijah gre
tukaj za drugačno vrsto donacije: sredstva se prenesejo in tako podjetje samo
finančno razknjiži sredstvo. Na primer, če podjetje podari umetniško sliko muzeju,
mora tako znižati vrednost sredstev.
 Storitve
Storitve, ki jih podjetje običajno ponuja na trgu, se lahko štejejo tudi kot ukrep
podjetja, če se podjetje odpove plačilu ali vsaj delnemu plačilu. Svetovalne storitve
ali posredovanje podjetniškega znanja spadajo tudi zraven. Podjetje lahko ponuja
dodatna vajeniška mesta in tako prostovoljno in nesebično preprečuje pomanjkanje
vajeniških mest.
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Uporaba sredstev
Četrta kategorija morebitnih možnost je uporaba sredstev. Obratna sredstva tukaj ne
zamenjajo lastnika, ampak lahko določene institucije ali ljudje/skupine uporabljajo
za določen čas ta sredstva. Tako lahko podjetje npr. omogoči uporabo svojih
prostorov družbeno koristnim organizacijam za npr. kulturne prireditve. Podjetja
lahko tudi posojajo stroje ali vozila.
Osebna zavzetost zaposlenih v podjetju
Tudi delovna uspešnost zaposlenega v podjetju lahko predstavlja podporni ukrep
podjetja. Tukaj je mišljeno, da se delovna sila (zaposleni) angažira. Tako lahko
zaposleni pripomorejo k spodbujanju socialnega dela neprofitnih organizacij.
Podjetniki in vodstvo podjetja se lahko angažirajo kot prostovoljci v dobrodelnih
organizacijah.

Eden izmed strateških izzivov za korporativno državljanstvo je vse večja globalizacija.
Koncentracija v neposrednem okolju v globaliziranem svetu vodi k temu, da so podjetja
v svojih enotah in regijah soočena z različnimi zahtevami, kot na primer: pričakovanja
javnosti glede na filantropske aktivnosti, ravnanje z okoljskim tveganjem in tudi pravne
podlage glede delavskih pravic. Pomemben faktor je tudi kultura države, političen
razvoj skozi zgodovino in aktualni problemi kot na primer korupcija. Ustreznost
aktivnosti korporativnega državljanstva ima korenit lokalen uspeh in pozitiven vpliv na
podjetje (Breuer, 2011, str. 65).
2.2.5 Instrumenti korporativnega prostovoljstva
Korporativno državljanstvo je prostovoljno in ni regulirano, zato obstaja veliko
ukrepov. Inovacij vesela podjetja oz. podjetniške mreže in dobrodelne pobude nenehno
razvijajo nove ukrepe, ki pomagajo novim okoliščinam ali družbenim problemom. Nove
razvite ukrepe pa lahko strnemo v tri instrumente korporativnega državljanstva:
korporativno dajanje, korporativno državljanstvo in korporativne fundacije.
Tradicionalni instrumenti, kot so na primer donacije ali ustanovitev fundacije, so
vključeni znotraj korporativnega državljanstva (Pommerering, 2005, str. 21).
Znotraj korporativnega dajanja spadajo različne donacije in sponzorstva za podporo
družbeno orientiranih ustanov in kulturnih prireditev. Pri podjetniškem doniranju se ne
pričakuje nobena protiusluga. H konkretnemu ukrepu spadajo enostavne denarne
donacije družbeno orientiranim organizacijam ali pa štipendije. Nadalje spadajo tudi
brezplačni ali cenovno cenejši prenosi predmetov kot tudi začasna uporaba prostorov,
strojev, vozil, patentov ali medijsko učinkovitih podjetij. Tudi storitve ali svetovanje
podjetij na trgu lahko podjetje ponuja v dobrodelnost. Podjetje lahko ponuja svoje
izkušnje in know how, pa tudi šolanja (Pommerering, 2005, str. 24).
Korporativno prostovoljstvo kot instrument korporativnega državljanstva lahko
opredelimo kot človeški kapital podjetja. Gre za osebni prispevek zaposlenih v podjetju.
Z idejo prostovoljstva so zaposleni oproščeni dela v podjetju, saj namenjajo svoj čas v
neprofitnih organizacijah. Veliko podjetij v ZDA so uvedli en dan v letu, v katerem so
zaposleni oproščeni dela v podjetju, saj ta dan namenijo za sodelovanje z neprofitnimi
organizacijami. Kot naslednja možnost se pojavi začasna premestitev, tako imenovana
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družbena odgovornost podjetja, pri katerem so zaposleni namenjeni za dolgoročne
projekte. Kot primer lahko tukaj navedemo renovacijo otroških igrišč ali različne
sanacije. Začasno premeščeni zaposleni v tem času prejemajo redno izplačilo dohodka.
Dolgoročna angažiranost zaposlenih lahko vključuje programe mentorstva, tutorstva in
tudi različne iniciative v državah v razvoju. Zraven tega lahko prevzamejo delodajalci
prostovoljno delo v odborih in podjetje lahko uporabi svoje odnose, da posredujejo med
tretjimi strankami ali spodbujajo družbeno angažiranost (Pommerering, 2005, str. 24).
Namen korporativnih donacij je, da podjetja spodbujajo fundacije, ki so bile
ustanovljene zaradi javnega interesa. Tvorijo institucionalni okvir za konceptualno in
dolgoročno družbeno angažiranje. Premoženje fundacij temelji na sredstvih
ustanovljenih podjetij, ki pa so običajno pravno neodvisne. Mnoge fundacije so
poimenovane po ustanovitelju (kot na primer fundacija Robert-Bosch ali fundacija Fritz
Henkel) in so zato tudi del specifične identitete podjetja (Pommerering, 2005, str. 24).
SLIKA 4: INSTRUMENTI PODJETNIŠKEGA ANGAŽMAJA

Vir: Pommerering, 2005, str. 22.

Področja, na katerih podjetja spodbujajo in na katerih so zaposleni aktivno vključeni, so
lahko področja športa, kulture (na primer sponzoriranje koncertov ali dogodkov),
izobraževanja (na primer spodbujanje ali ustanovitev vrtcev, šol ali znanstvenih
ustanov), sociale (na primer donacije za cerkvene pobude, prostovoljne aktivnosti z
otroki z ulice ali javne kuhinje za brezdomce), zdravja ( na primer delitev zdravil v
državah v razvoju) in varstva okolja ( na primer redno čiščenje avtocestnih odsekov ali
podpora projektov za varstvo okolja). Priporočljivo je, da se podjetje osredotoča na vsa
področja (Pommerering, 2015, str. 24).
Dresewski in Lang nadalje navajata dodatne instrumente korporativnega državljanstva,
in sicer (2005 str. 4–5):
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socialno sponzorstvo, ki je prenos marketinških ukrepov sponzoriranja – kot
obojestranski posel – na socialnem področju, s katerim podjetje najde nove
komunikacijske poti in neprofitnim organizacijam odpre nove poti financiranja;
»marketing z namenom« (cause related marketing) je marketinško orodje, ki
zagotavlja, da se ob nakupu proizvoda ali storitev del izkupička nameni za
socialne namene ali kot donacija neprofitnim organizacijam;
sklepanje pogodb s socialnimi organizacijami (Social Commissioning), ki je
usmerjeno poslovno partnerstvo z neprofitnimi organizacijami, kot je na primer
zaposlovanje invalidov in socialno zapostavljenih ljudi kot (enakovredne
kompetence in konkurenčne) ponudnike in dobavitelje podjetij. S tem namenom
podjetja podpirajo neprofitne organizacije z dodeljevanjem naročil;
skupnost skupnih podjemov (community joint-venture) označuje skupek
sodelovanj med družbeno organizacijo in podjetjem, pri katerem vsak partner
doprinese resurse in znanje in le-teh ne more sam opraviti;
socialno lobiranje (social lobbying) se nanaša na uporabo kontaktov ter vpliv
podjetja za cilje družbenih organizacij ali kot prošnja posebnih skupin v
skupnosti;
naložbena filantropija (venture philanthropy) označuje podjetniško delovanje
rizično kapitalski delivec, ki za omejen čas in za specifične namene tako denar
kot znanje investira v neprofitne organizacije.

2.3 Korporativno prostovoljstvo
Podjetja oz. delodajalci svoje zaposlene vedno bolj spodbujajo, da izvajajo
prostovoljsko neplačano delo za dobrobit širše skupnosti. Podjetje s tem pokaže
družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost
organizaciji. Prejemniki vloženega prostovoljskega dela pa lahko dobijo od dobro
organiziranih akcij mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala.
Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu (Stičišče NVO
osrednje Slovenije, 2015a).
Angažiranost podjetja služi kot prevzem odgovornosti podjetja kot tudi prispevek k
skupnemu blagru. Po eni strani predstavlja angažiranost, da organizacije svoje ravnanje
naredijo opazno v družbi, po drugi strani pa predstavlja dejansko vrednost za družbo.
Podjetja morajo vključevati zaposlene, da korporativno prostovoljstvo upraviči zahteve
koncepta korporativnega državljanstva. Korporativno prostovoljstvo predstavlja
instrument, s pomočjo katerega podjetja aktivno vključujejo svojo pripravljenost v
koncept korporativnega državljanstva (Adou, 2011, str. 32).
2.3.1 Pojem korporativno prostovoljstvo
Prostovoljsko korporativni programi imajo v razvitem svetu že dolgo tradicijo. Pokazalo
se je, da koristijo prav tistim, ki so v njih tako ali drugače vključeni – zaposleni,
podjetje, neprofitne organizacije in lokalne skupnosti. Čas, ko smo povezovali termin
družbena odgovornost le z sponzorstvom in donacijami, je preteklost. Podjetja se danes
odločajo za inovativne oblike sodelovanja z akterji lokalne skupnosti, ki delujejo
stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja (Nieboer, 2013).
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Korporativno prostovoljstvo je instrument družbenega angažiranja podjetja, v katerem
prostovoljno delo zaposlenih finančno in/ali z delovnim časom podpira podjetje. Takšne
iniciative so posebej obetavne, saj se interesi zaposlenih in organizacij v izboljšanju
skupnega blagostanja v najboljšem primeru idealno povežeta: torej situacija zmagazmaga (win-win). V ZDA in Veliki Britaniji je ta koncept že razširjen in se že leta ciljno
uporablja kot instrument razvoja zaposlenih in je kot podpora korporativne identitete
(Christen Jakob, Seyr , & Wehner, 2009).
Korporativno prostovoljstvo je po Schubertu opredeljeno takole: če povzamemo, lahko
govorimo o korporativnem prostovoljstvu takrat, ko podjetje podpira dobrodelni
angažma, ki se ga zaposlene in zaposleni v podjetju prostovoljno udeležijo in po potrebi
podjetje investira dodatna predmetna in finančna sredstva. Tale definicija vključuje vse
oblike angažmaja zaposlenih v okviru korporativno dobrodelnih programov podjetja in
njegovih podpornih ukrepov. Značilno za korporativno prostovoljstvo je, da se
zaposlene in zaposleni v podjetju neposredno vključujejo v ta angažma in v večini
pridobijo na razpolago čas s strani podjetja. Materialni prispevki se razumejo kot
fakultativna širitev programov angažiranosti (Schubert, 2002 povzeto po Nierling, 2006,
str. 11).
Korporativno prostovoljstvo je prostovoljna družbena angažiranost podjetja s svojimi
zaposlenimi oz. njegovih kompetenc. Bolj kot je močna vloga zaposlenih v tej
angažiranosti poudarjena, se govori o »Employee Volunteering« ali »Employee
Community Involvement«. V ZDA se je pojavil izraz »Workplace Volunteering«, ki
ponazarja, da lahko ne le podjetje, ampak tudi na primer javna uprava ali neprofitne
organizacije spodbudijo svoje zaposlene in jih podpirajo za dobrodelnost (Schöffmann,
2008, str. 4).
Korporativno prostovoljstvo pomeni zagotavljanje lastnih človeških virov podjetja za
socialne namene. Zaradi različnih delovnih področji, na katerih zaposleni delujejo, in
različnih možnosti izpeljave korporativnega prostovoljstva so se izoblikovala različne
oblike in variante korporativnega prostovoljstva. Svoj izvor ima korporativno
prostovoljstvo v ZDA in tam predstavlja sestavni del podjetniške prakse. Korporativno
prostovoljstvo se je zelo hitro razširilo po celem svetu zaradi prisotnosti v ameriških
podjetjih, ki se nahajajo po celem svetu (Hain, 2009, str. 13).
Wehner in Gentile navajata nekaj definicij različnih avtorjev o korporativnem
prostovoljstvu (2012, str. 56):
 Po Wildu je program korporativnega prostovoljstva opredeljen kot formalno
organizirana podpora podjetja z zaposlenimi in upokojenci, ki želijo kot
prostovoljci nameniti svoj čas in znanje v dobrobit družbe.
 Po Quirku je korporativno prostovoljstvo podjetniška podpora in spodbujanje
zaposlenih k vključevanju v družbo.
 Schöffmann meni, da je korporativno prostovoljstvo opredeljeno kot ukrep
podjetja, ki dovoli svojim zaposlenim, da v službenem času opravljajo delo za
dobrobit družbe.
 Points of Light Foundation so zapisali, da je korporativno prostovoljstvo
načrtovano organizirano prizadevanje motivirati in omogočati zaposlenim, da
sodelujejo kot prostovoljci v uradnih sponzorstvih in vodstvom družbe. Je ena
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izmed večjih strategij, ki jih ima na razpolago podjetje za delovanje podjetja v
družbi.
Wichelhaus označuje korporativno prostovoljstvo kot formalni program podjetja,
ki pomeni, da podjetje podpira dobrodelno angažiranje in se preko prostovoljcev,
neplačljive udeležbe zaposlenih, realizira.
Lukka meni, da je prostovoljstvo zaposlenih združeno kot stalna in usklajena
poslovna podpora in spodbuja vključenost zaposlenih v lokalno skupnost.
Korporativno prostovoljstvo se po Steelu kaže kot nagib k vključevanju
aktivnosti pod imenom podjetja, kot so na primer sponzorstva, »dolarje za
človeške akcije«, podporni programi za zaposlene. To se lahko nanaša samo na
stvari, ki jih samo podjetja lahko nudi, kot na primer sproščanje časa, ljubezniva
darila in izposojena znanja.
Halley meni, da pri udeležbi zaposlenih v skupnosti gre za to, da podjetje čas in
sposobnosti svojih zaposlenih vključuje v skupnost.

Korporativno prostovoljstvo se tako začne v podjetju kot podprto prizadevanje
človeških resursov podjetja za dobrodelne namene. Za to je običajno značilno
(Heuberger, 2006, str. 9–10):
 Zaposleni v podjetju se angažirajo za omejen čas ali za določen projekt v
družbeno koristni instituciji. Lahko gre za posameznega zaposlenega, skupino ali
oddelek kot tudi za celotno osebje družbe. Angažiranost je načeloma
prostovoljna, kar je odvisno od vložka človeških virov v podjetju, po potrebi tudi
dopolnjeno z materialnimi ali denarnimi sredstvi.
 Pobuda za dobrodelno angažiranost lahko izhaja bodisi iz podjetja, njenih
zaposlenih kot tudi iz družbeno koristne inštitucije. Pomembno je, da podjetje kot
celota zagovarja in podpira angažiranost in svojim zaposlenim omogoča
morebitno sodelovanje.
 Dobrodelne aktivnosti niso znotraj osnovne dejavnosti, vendar lahko kratkoročno
in direktno ali dolgoročno in neposredno služijo interesom podjetja. Aktivnosti so
lahko tako pretežno podjetniško kot tudi v večini družbeno koristno motivirane.
Ločiti je potrebno korporativno prostovoljstvo v ožjem in širšem smislu. Korporativno
prostovoljstvo v ožjem smislu pomeni, da prostovoljno angažiranje zaposlenih poteka v
času plačanega delovnega časa. Korporativno prostovoljstvo v širšem smislu pa pomeni
podjetniško usmerjene aktivnosti, ko angažiranost poteka v prostem času zaposlenega,
vendar je podprta s strani podjetja (Heuberger, 2006, str. 10–11).
Adou (2011, str. 26) povzema naslednje kriterije za določitev korporativnega
prostovoljstva:
 ureditev strukture podjetja – pripravljenost zaposlenih za dobrodelnost;
 integracija v koncept korporativnega državljanstva;
 vgradnja v medsektorsko konstelacijo akterjev – nastanek oblik sodelovanja,
kooperacije, povezovanja in srečanja;
 področje angažiranosti, ki je ločena od dejanskega poklicnega področja;
 prostovoljstvo in vložek časa;
 družbeno koristno usmerjene aktivnosti;
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ustanovitev socialnega področja.

V ideji korporativnega prostovoljstva leži razvojni potencial, pri katerem lahko
pridobijo vsi udeleženci. Podjetje, ki deluje kot pogajalski akter, korporativno
prostovoljstvo odkriva kot inovativno poslovno strategijo. Lastnik podjetja se lahko na
primer angažira v društvu v kraju, v katerem se podjetje nahaja, in ima senzorje zato, da
združuje družbeno koristno angažiranje v kraju in povečuje svoj obrat (Bartsch, 2008,
str. 323).
Koristi, ki jih imajo zaposleni od udeležbe v korporativnih akcijah, so (Stičišče NVO
osrednje Slovenije, 2015a):
 nove izkušnje,
 razvoj osebnostnih kvalitet in krepitev občutka osebne vrednosti,
 razvoj vodstvenih veščin (na drugačen način kot znotraj podjetja),
 pripadnost podjetju, ki se zavzema za dobrobit širše skupnosti,
 novi poslovni stiki,
 lažje premagovanje krize srednjih let in odhoda v pokoj,
 pozitiven vpliv na telesno in duševno zdravje.
Koristi, ki jih ima nevladna organizacija, lahko strnemo (Stičišče NVO osrednje
Slovenije, 2015a):
 dostop do veščin in znanja,
 svež pogled na utečene prakse,
 novi potencialni prostovoljci (z znanji),
 podpora v materialu in delu,
 dolgoročno partnerstvo.
Koristi, ki jih ima širša skupnost, so lahko (Stičišče NVO osrednje Slovenije, 2015a):
 večje razumevanje potreb lokalne skupnosti na eni in podjetniškega sektorja na
drugi strani;
 zgled za aktivno delo v skupnosti – spodbuda drugim potencialnim
prostovoljcem.
2.3.2 Zgodovinski nastanek korporativnega prostovoljstva
Svoje korenine ima korporativno prostovoljstvo v podjetju in je že sestavni del
podjetniške prakse. Zaradi prisotnosti ameriških podjetij po vsem svetu se korporativno
prostovoljstvo hitro širi. Še posebej Velika Britanija in Nizozemska veljata za začetnici
korporativnega prostovoljstva v Evropi (Hain, 2009, str. 13).
Korporativno prostovoljstvo je v ZDA pogosto organizirano in nadzorovano s strani
profesionalnih agencij. Zraven tega so ustanovili tudi raziskovalne in svetovalne
ustanove, ki družbeno prostovoljstvo in s tem tudi korporativno prostovoljstvo
raziskujejo in tako predstavljajo, kako pomembno je za podjetja in družbo.
Iz ZDA je ideja o korporativnem prostovoljstvu prišla tudi v Evropo. V Veliki Britaniji,
ki ima najdaljše izkušnje na tem področju, je bil leta 1972 ustanovljen Action Resource
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Center, ki predstavlja nacionalno organizacijo dolgoročnih akcij mentorstva v
neprofitnih organizacijah. Ta center se je leta 1995 združil s krovno organizacijo
Business in the Community, ki je bila ustanovljena leta 1982 in vodi prostovoljne
programe (Halley, 1999, povzeto po (Heuberger, 2006, str. 17).
Nizozemska krovna organizacija prostovoljstva je leta 1997 organizirala projekt
»partnerska skupnost«, ki je podpiral in spodbujal sodelovanje med neprofitnimi
organizacijami in tržnim gospodarstvom (Heuberger, 2006, str. 18).
V nemško govorečem okolju favorizirajo tradicionalne oblike angažiranosti, saj le nekaj
podjetij podpira angažiranost človeških virov. Ne smemo pa pozabiti, da je stopnja
prostovoljstva v nemško govorečih državah mnogo nižja kot v ZDA. Razlogi so v
različnih socialnih tradicijah, saj so mnoge socialne storitve podprte s strani države in
tako podjetje z visokimi davčnimi bremeni in s socialnimi prispevki že prispeva k
dobrobiti družbe. Raziskave kažejo, da se pomen korporativnega prostovoljstva v
nemško govorečem okolju povečuje in tako prikazujejo, da korporativno prostovoljstvo
služi ne le družbi, ampak predstavlja prednost za podjetje (Heuberger, 2006, str. 18).
2.3.3 Oblike korporativnega prostovoljstva
S korporativnim prostovoljstvom povezujemo različne oblike prostovoljnega
angažiranja podjetja. Te razlike se pokažejo po dolžini predanega časa za angažiranost
kot tudi glede na število udeleženih zaposlenih. Ne nazadnje imajo akterji pomembno
vlogo in različne vplive na oblikovanje posamezne oblike korporativnega prostovoljstva
ter izvajanje teh oblik v praksi (Wehner & Gentile, 2012,str. 59).
Različne oblike korporativnega prostovoljstva so (Hain, 2009, str. 25–27):
a) projektni dnevi,
b) mentorstvo,
c) začasna premestitev,
d) razvojni projekti,
e) projekti za zavzetost za podporo in spodbudo.
a) Projektni dnevi
Pri projektnih dnevih se zaposleni v podjetju angažirajo za dobrodelne namen na
delovnih mestih, ki se razlikujejo od njihovega dejanskega poslovnega področja. V
večini primerov gre za rokodelske, psihične ali organizacijske naloge, kot so gradnja,
čiščenje ali popravila v socialnih ustanovah ali dejavnost organizacije in oskrbe v
prostem času in izleti. Značilnost projektnih dni je, da potekajo v enem dnevu ali v
kratkih, časovno omejenih, obdobjih. Ponavadi vodijo projektni dnevi k neposrednemu
vidnemu rezultatu, kar vsem udeleženim zaposlenim pokaže posreden rezultat delovanja
in tako ustvari doživljanje uspeha. Angažiranost s projektnimi dnevi ponavadi poteka v
neposrednem okolju podjetja (Hain, 2009, str. 25).
Projektni dnevi se običajno izvajajo zaradi družbene odgovornosti ali kot odnos z
javnostjo. Podjetja, ki se poslužujejo projektnih dni, poročajo o neformalnem procesu
učenja. Razvoj sposobnosti se nato pojavi pri naslednjih procesih (Knapp, 2009, str.
103-105):
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Timsko delo: skupna dejavnost pri projektnih dnevih prispeva k razvoju timske
sposobnosti posameznikov. Udeleženci sodelujejo med seboj, upoštevajo
potenciale in interese drugih. Kdo bo prevzel koordinacijo? Kdo bo prevzel
določene delovne korake? Kdaj bo odmor? Kooperacija v dnevu predstavlja
uspeh dneva in zato se oblikujejo različni procesi v skupini, ki skrbijo za
angažirano in produktivno klimo. Individualne strategije bodo kaznovane in
inovativne ideje sprejete kot pozitivne.
Fleksibilnost: projektni dnevi spodbujajo fleksibilnost zaposlenih tako, da pridejo
v novo okolje in prevzamejo naloge, ki jih niso vajeni. Dejstvo je, da takšen
vložek traja nekaj ur oz. ves delovni dan in doprinese, da se mora zaposleni v
kratkem času prilagoditi novi situaciji in se tam tudi dokazati. Če traja
usposabljanje dlje časa, potem ostane le malo časa za vložek. Zaradi tega so
takšne aktivnosti označene z veliko dinamike in aktivnega udejstvovanja in tako
predstavljajo zgledni značaj za delovne procese.
Timski razvoj: posebno za projektne dneve velja vložek v ekipi. To pomeni, da se
lahko takšna dejavnost uporabi za razvoj tima. Če se oblikujejo nove ekipe v
podjetju ali se združi več oddelkov, nastane veliko konfliktov za produktivno
delo. Namesto pogostih seminarjev o timskem delu lahko skupni projektni dnevi
pripomorejo k medsebojnemu zaupanju v timu. Skupne izkušnje pomagajo, da
tudi v delovnem okolju produktivno sodelujejo. In formalno se tako razvijajo
interakcijske strategije v skupini.

b) Mentorstvo
Pri mentorstvu je zasnova v okviru korporativnega prostovoljstva dolgoročnejša kot pri
projektnih dnevih. V tem primeru zaposleni v podjetju s svojim strokovnim znanjem
aktivno sodelujejo v družbeno koristnih organizacijah, ki tega znanja na prostem trgu
ne morejo kupiti. Cilj dolgoročnega sodelovanja med podjetjem in ustanovo je
uporabnost v ustanovi (Hain, 2009, str. 26).
V klasičnem razumevanju je mentor oseba, ki deluje kot svetovalec, spremljevalec,
učitelj ali vzgojitelj drugim osebam. Pri mentorstvu kot delu korporativnega
prostovoljstva pa določeni zaposleni v podjetju svetujejo in sodelujejo za nekaj ur na
mesec v posameznih socialnih ustanovah in sodelujejo pri razreševanju konkretnih
problemov. Programi mentorstva se izvajajo pogosto v sodelovanju s šolami, z
izobraževalnimi ustanovami ali nosilci socialnega dela. Mentorji uporabijo svojo
strokovno znanje, da pomagajo svetovati ljudem kot na primer pri uporabi računalnika,
poklicnem usmerjanju, pri težavah v šoli. Najpogosteje se programi mentorstva
osredotočajo na strokovno izmenjavo in najdejo uporabnost v poklicno usmerjenih
ustanovah za mladostnike ali invalide, pa tudi kot poklicno in menedžersko svetovanje
zaposlenim v socialnih ustanovah (Hain, 2009, str. 26).
Zraven očitne podjetniške koristi na področju trženja se tudi v tej obliki korporativnega
prostovoljstva oblikujejo učni procesi. Sicer niso tako očitni, vendar jih podjetja
zaznavajo in cenijo. Zaposleni se kljub temu, da se pri mentorstvo znanje prenaša v
družbeno koristne organizacije, učijo znotraj podjetja. Pri mentorstvu prihaja do dveh
načinov učečih se procesov (Knapp, 2009, str. 105–106):
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Širjenje znanja: potrebno je prevzeti naloge, ki imajo v podjetju drugo funkcijo
ter se tako v dobrodelnih organizacijah predstavlja kot širitev dela. Tako
nastanejo nove kompetence, na primer zaposleni v računovodstvu je v tem
primeru pozornejši na vidike trženja; zaposleni, ki so odgovorni za tehnično
izvedbo, morajo prevzeti odgovorno delo vodstva. Tako zaposleni razširijo svoje
obzorje in spoznajo druga področja, ki so drugače za njih nedostopna.
Pridobljene izkušnje se lahko kažejo kot prvi korak k poklicnemu razvoju
zaposlenega.
Kritična refleksija delovnih procesov: soočanje z drugimi strukturami in procesi
v družbeno odgovornem podjetju lahko vodi k temu, da so običajni procesi v
podjetju vprašljivi. Zaradi novih poti razvoja se zato rutina prekine, tako da je
refleksija k izboljšanju v podjetju mogoča.

c) Začasna premestitev
Pri začasni premestitvi delodajalci zaposlene s polnim plačilom za več mesecev
posodijo dobrodelni organizaciji. V nasprotju z razvojnimi projekti gre za strokovno
kvaliteto, torej strokovno znanje in know-how zaposlenega, ciljno uporabiti v
dobrodelnih organizacijah. Zaposleni, oproščeni dela v podjetju, prevzamejo delo v
dobrodelnih organizacijah in opravljajo običajne strokovne ali vodstvene naloge ali se
jim zaupa načrtovanje konkretnih projektov. Zaposleni ostanejo v svojem osnovnem
kompetentnem področju, vendar se morajo prilagajati na spreminjajoče se razmere in na
tuje okolje. Z začasno premestitvijo se lahko zaposlenim, ki se upokojijo ali jih je
podjetje odpustilo, omogoči lažji izstop iz podjetja. Zaradi vse višjih stroškov v podjetju
poskušajo podjetja programe začasne premestitve časovno skrajševati (Hain, 2009, str.
27).
Eksplicitno za šolanje zaposlenih, zlasti vodij, spada korporativno prostovoljstvo kot
ukrep za razvoj zaposlenih v podjetju. Poslanstvo zaposlenih služi kot izziv na področju
sociale in dobrodelnosti, predvsem formirati socialno-komunikativne kompetence, jih
trenirati in obvarovati. Pri tako imenovani začasni premestitvi zaposlenih sodelujejo
zaposleni brez zaščite institucionaliziranega ugleda v zdravstveni negi, na pedagoškem
ali psihološkem področju, ponavadi en teden. Kompetence, ki se pri tej vlogi razvijajo,
so lahko naslednje (Knapp, 2009, str. 107–108):
 Sposobnost uveljavitve: ko zaposleni začnejo sodelovati v družbeno koristni
organizaciji, nimajo enakega statusa (direktor, vodstven kader ali priznan
strokovnjak) kot v podjetju. Za pridobitev priznanja in spoštovanja si mora
najprej zgraditi ugled. Že zaradi nastopa in njihovih interaktivnih spretnosti se
morajo zaposleni v svojem novem okolju uveljaviti. Tako šolajo svoje
sposobnosti uveljavitve. Izkušnje kažejo, da je uspeh zaposlenih nepričakovan.
 Empatija: značilno za začasno premestitev je, da zaposleni v novem okolju ne
morejo uporabiti svojih dosedanjih komunikacijskih strategij. Pojavi se
produktivna motnja običajnega vzorca, ki spodbudi proces refleksije in oblikuje
nov način komunikacije. Pri delu v družbeno koristni organizaciji je izmenjava
zelo pomembna, zato je potrebno pravilno pot tudi poiskati. Tako sogovornik ni
več kot zaposlena oseba ali poslovni partner, ampak kot sogovornik z vprašanji in
s problemi, ki jih je potrebno individualno razumeti, še preden so lahko rešeni.
Čeprav takšne vrste razumevanja za druge ljudi ni mogoče posnemati v delovni
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svet, je možno, da ta stil komunikacije in pogled na zaposlene spremeni človeka.
Udeleženci se lahko učijo občutljivo in diferencirano sodelovati z zaposlenimi.
Predvsem za direktorje je takšen refleksni proces zelo dragocen.
Strpnost do frustracije in samoorganiziranost: zaposleni so s svojo dejavnostjo
pred novimi izzivi, za katere nimajo rešitvenih strategij. Pri tem se zaposleni
srečujejo z realno situacijo, pri kateri ni možnosti ponovnega začetka. Zaposleni
morajo problematične situacije vzdržati in poskušati v prihodnjih situacijah
uspešneje ravnati. Sicer niso prepuščeni sami sebi, vendar je od njih odvisno, ali
bodo sprejeli nazadovanje v komunikaciji in tako naredili najboljše iz trenutne
situacije. Tako se zaposleni v enem tednu naučijo produktivno ukvarjati se z
napakami in neuspehi. Za bodoče izzive se lahko razvije osebna sposobnost
samoorganizacije, v kateri je bistvo razvijati fleksibilno in učinkovito strategijo
ravnanja, jo vzpostaviti in krepiti.

d) Razvojni projekti
Pri razvojnih projektih sta v ospredju usposabljanje in razvoj socialnih kompetenc
zaposlenih. Posebnost razvojnih projektov je, da zaposleni sodelujejo dnevno z
dobrodelnimi organizacijami. Tako morajo biti ustvarjeni pogoji v instituciji, da lahko
podjetje formulira cilje usposabljanja. Dobrodelne organizacije prevzamejo vlogo
inštruktorja, ki je pogosto finančno poplačan. Načrtovanje in izvajanje razvojnih
projektov pogosto prevzamejo zasebna podjetja ali neprofitne organizacije (Hain, 2009,
str. 26).
V tako imenovanih razvojnih projektih so posamezniki kot del poklicnega
izobraževanja za določen čas oproščeni dela v podjetju in namenijo ta čas za dobrodelne
namene. Zaposleni prostovoljno izberejo nalogo, konkretni problem, npr. delovati v
dobrodelni organizaciji v točno opredeljenem časovnem okviru (npr. v okviru 12
delovnih dni v četrtletju; ali 100-urni program), in ta problem tudi rešiti. Primer takšnih
nalog so: javni koncept ali marketinški koncept ustvariti, organizirati dogodek ali
podpirati posebno namero podjetij. Udeleženci so predvsem strokovnjaki in menedžerji
iz nižje ali srednje ravni s področja projektnega vodenja, marketinga, odnosov z
javnostmi, razvoja izdelkov itd. (Heuberger, 2006, str. 26).
e) Projekti za zavzetost za podporo in spodbudo
Projekti za zavzetost za podporo in spodbudo pomenijo podporo in razvoj družbeno
koristnega angažmaja svojih zaposlenih, ki jih podpira podjetje. Tako podjetje svojim
uslužbencem nudi npr. fleksibilni delovni čas ali omogoči delovni čas za dobrodelne
aktivnosti. Pri tej obliki korporativnega prostovoljstva želi podjetje svojim zaposlenim
pokazati, da spoštuje in podpira socialni angažma. Sodelovanje podjetja z družbeno
koristnimi agencijami, namig zaposlenih za možne socialne programe kot tudi formalne
in materialne nagrade za izjemno socialno angažiranost podjetja še povečajo zavzetost
podjetja za podporo dobrodelnega angažiranja. Pogosto je tako zaposlenim za izvajanje
le-tega omogočena infrastruktura podjetja, na primer telefon, prostori, vozila,
računalniki itd. Ta oblika korporativnega prostovoljstva se v nekaterih primerih ne
uvršča kot oblika korporativnega prostovoljstva, ampak kot ločena, samostojna oblika
(Hain, 2009, str. 27).
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2.3.4 Uporabnost programa korporativnega prostovoljstva
Pri korporativnem prostovoljstvu imajo vsi akterji glede na pridobljene kompetence
zaslužek, če se vse zainteresirane strani – podjetje, neprofitne organizacije in zaposleni
združijo, saj lahko njihove aktivnosti vodijo k uspehu.
Uporabnost korporativnega prostovoljstva lahko razdelimo na (Knapp, 2009, str. 112):
a) uporabnost za podjetje,
b) uporabnost za neprofitne organizacije,
c) uporabnost za zaposlene.
a) Uporabnost za podjetje
Podjetja imajo pri projektih znotraj korporativnega prostovoljstva največ stroškov med
vsemi akterji. Zato se podjetje odloči za projekte, ki jim omogočijo dodano vrednost. To
se lahko prostovoljno, a podobno kot na področju človeških virov, težko oceni. Še
posebej, če vidik družbene odgovornosti stoji v ospredju, lahko podjetje s svojo
pozitivno podobo pridobi v javnosti. Strateško načrtovano in na pametni način
komunicirano lahko korporativno prostovoljstvo podpira marketinški razvoj izdelka.
Izkušnje pa vendar kažejo, da zaposleni, ki se čutijo izkoriščeni za namene trženja,
bistveno zmanjšajo svojo pripravljenost za angažiranost. Številni projekti potrjujejo, da
se zaposleni po vložku znotraj programa korporativnega prostovoljstva vračajo na svoje
delovno mesto motivirani in s pozitivnim mnenjem o podjetju. Da delodajalec le to
izkušnjo omogoča, pomeni za zaposlene še dodatno pozitivno mnenje. Povečana
motivacija zaposlenih pripomore k večji produktivnosti in pozitivna podoba podjetja
lahko podpira razvoj zaposlenih. Glede na trenutne težke gospodarske razmere je
pomembno, da se lahko podjetja zanesejo na zaslužne osebe za uspeh in tako potrebne,
kompetentne zaposlene poiščejo. Pri projektih znotraj korporativnega prostovoljstva
pridobijo podjetja tudi z nezavezujočimi stiki zaposlenih. Informalne izmenjave pri
izvajanju ustvarjajo nove komunikacijske poti ali jih pa olajšajo. Izboljšanje
komunikacijske kulture v prvi vrsti vodi k temu, da se neformalni učni procesi v
delovnem dnevu izboljšajo in lažje potekajo. Odprta klima izmenjave pripomore
pozitivno ukvarjati se z napakami in dražljaje pozitivno sprejeti. Komunikacijska
povezava, ki na primer nastane in se razvija pri projektnih dnevih, podpira tudi
podjetniški transfer znanja v procesu dela kot tudi med posameznimi zaposlenimi in
med različnimi oddelki (Knapp, 2009, str. 112).
b) Uporabnost za neprofitne organizacije
Neprofitne organizacije opažajo možnost, da četudi je kontakt med podjetji in
neprofitnimi organizacijami včasih nepopoln in tako nastanejo predsodki glede
sodelovanja, pridobijo prostovoljce in pomembne kompetence. Kratkoročno lahko
projektni dnevi prispevajo k temu, da veliko ljudi pomaga pri obnovi vrtcev, otroških
igrišč ali parkov. Tako pomagajo podjetja s svojimi zaposlenimi, da se zahtevna in
delovno intenzivna dela, ki drugače niso možna, opravijo. Prav tako lahko dolgoročno
sodelovanje pomaga z mentorskim sistemom sistematično strokovno znanje povečevati
ali svetovalne storitve pro bono optimirati za optimalno organizacijsko strukturo v
organizaciji (Knapp, 2009, str. 113).
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V vseh oblikah korporativnega prostovoljstva lahko nastanejo dolgoročne interakcije
med institucijami tretjega sektorja s podjetji. Tako lahko nastanejo podporne strukture,
ki gredo dlje kot neposredna pomoč. Zagovorniki interesov, komunalno mrežno delo in
redne izmenjave lahko pripomorejo, da spodbudijo procese v lastni hiši, ustvarijo nove
povezave z dodatnimi akterji ali pomoč pri najdbi dodatnih sponzorjev. Med drugim
izkušnje kažejo, da ostajajo zvesta neprofitnim organizacijam ne le podjetja, ampak tudi
zaposleni kažejo interes in se želijo angažirati (Knapp, 2009, str. 113).
c) Individualna uporabnost
Zraven podjetij in neprofitnih organizacij pridobi tudi posameznik oz. zaposleni. Ne
dosegajo le koristi podjetja in neprofitne organizacije, ampak tudi sami lahko imajo
določen interes pri tej dejavnosti. Zraven doprinosa kompetenc lahko omenimo še druge
vidike. Udeleženci v programu korporativnega prostovoljstva povedo, da so pogosto
presenečeni sami nad seboj. Spoznajo, da v tujem okolju lahko naredijo, česar drugače
ne bi bili zmožni. Tako krepijo svoje zaupanje vase in v svoje sposobnosti in se tako
vračajo močnejši v svoj poklic (Knapp, 2009, str. 114)
Pri svojih aktivnostih v neprofitnih organizacijah, pri katerih so zaposleni odprto
sprejeti, dobijo zaposleni na poseben način spoštovanje oz. ugled. Pri negovanju ljudi,
potrebnih pomoči, lahko neposredno pridobijo priznanje. Intenzivna izmenjava z ljudmi
v neprofitnih organizacijah je vedno opisana pozitivno. Prenovljeno igrišče, atraktivna
spletna stran ali efektivno izdelani procesi v neprofitni organizaciji ocenjujejo delo.
Pogosto se takšne aktivnosti pojavijo v lokalnem tisku (Knapp, 2009, str. 114).
Zaposleni imajo z angažiranjem v času delovnega časa priložnost spoznati področje, ki
je zunaj njihovega dela in jim je tuje. To ne zadeva le same neprofitne organizacije,
ampak tudi obliko prostovoljne angažiranosti. To ne pomeni le v času angažiranosti,
ampak pomeni izravnavo s podjetniškim vsakdanom. Dneva rutina je tako prekinjena in
dopolnjena z novimi izkušnjami. Ravnovesje med delom in prostim časom prinese v
času angažiranosti obogatitev. Z angažiranostjo so ustvarjene izkušnje, ki so izven
zasebnih naključij in lahko imajo dolgoročen pomen. Te izkušnje lahko pomenijo tudi
orientacijo in perspektivo za čas po zaposlitvi. Korporativno prostovoljstvo lahko
pomembno prispeva k prehodu starejših v upokojitev (Knapp, 2009, str. 114).
2.3.5 Ovire oz. meje za korporativno prostovoljstvo
Temeljni problem glede prostovoljstva, poleg odsotnosti sistemske podpore
prostovoljstvu kot vrednoti in družbenemu prispevku, je zagotavljanje finančnih
sredstev za promocijo in kvalitetno organiziranje prostovoljskega dela. Iz tega izvirajo
tudi naslednji problemi (Š. Vrbica & Matoz Ravnik, 2009, str. 23):
 pokritje materialnih stroškov za delo prostovoljcev;
 nezadostno usposabljanje in spremljanje prostovoljcev;
 nezadostna podpora prostovoljcem in njihovo posledično izgorevanje;
 premalo profesionalnega kadra, ki bi se ukvarjal s prostovoljci;
 težave z zagotavljanjem pogojev za prostovoljsko delo.
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V celovito podporo in spodbudo k angažiranju lahko opozorimo na ovire oz. meje
korporativnega prostovoljstva. Kritično lahko označimo, da se spodbujajo samo
določene oblike angažmaja znotraj korporativnega prostovoljstva. V večini primerov
morajo podjetja podpirati projekte, ki se ujemajo z interesi podjetja. Neizogibno je, da
prihaja do selekcije podpiranih projektov in nalog. Poleg tega se z močnim poudarkom
za podporo podjetij ne ustvari kontinuirana zaposlitev v neprofitnih organizacijah, saj
se lahko strategija podjetja in tako razvojni projekti kratkoročno ali srednjeročno
spremenijo. Državni podporni sistemi se ne morejo v podjetju nadomestiti in tako
obstaja možnost, da se zagotovijo sredstva in ustvarijo nove oblike družbeno koristnega
angažmaja (Nierling, 2006, str. 14).
Korporativno prostovoljstvo ima tudi naslednje pomanjkljivosti (Nierling, 2006, str.
14):
 Za podjetje prostovoljstvo ustvari strošek. Podjetje nameni materialno in
finančno podporo, ki pa v začetku nima jasno določljive vrednosti. Zasledimo
lahko tudi, da podjetja izkoriščajo korporativno prostovoljstvo kot marketinški
instrument in tako služi samo kot povečanje javne podobe ali kot pridobitev
ekoloških prednosti.
 Podjetje vrši s programom korporativnega prostovoljstva pritisk na svoje
zaposlene, da se udeležijo prostovoljstva. Nekateri zaposleni pa ne želijo
sodelovati v korporativnem prostovoljstvu in se tako mogoče počutijo
prikrajšane. Zaposleni, ki sodelujejo znotraj korporativnega prostovoljstva, lahko
imajo gibljiv delovni čas ali pa se njihovo znanje veča. Tako lahko nastane zavist
med zaposlenimi.
 Za neprofitne organizacije se ustvarijo tudi dodatni stroški, saj morajo projekte
prilagoditi zahtevam podjetja ali zaposlenih, ki sodelujejo pri projektu. Podjetja
izbirajo tudi samo takšne projekte, ki sledijo današnjim trendom. Potrebno je
najti ravnotežje med podjetjem in neprofitno organizacijo, da obe strani s tem
sodelovanjem pridobita korist.
2.3.6 Korporativno prostovoljstvo v Sloveniji
»Prostovoljstvo je naložba za prihodnost v več pogledih; tako za prostovoljca kot za
celotno družbo. Treba pa se je zavedati njegovih prednosti, ga še bolj spodbuditi in
ustrezno priznati.« (Mladinski svet Slovenije, najdeno v (Nered, 2009).
V Sloveniji nimamo prostovoljskih centrov, katerih namen je podpora prostovoljstvu.
Prostovoljske organizacije večinoma same zbirajo in usposabljajo prostovoljke in
prostovoljce za svoje prostovoljske programe in projekte. Obstaja pa Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij, ki je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov,
organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti
prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju okolja, naklonjenega njegovemu razvoju. Mreža
je produkt večletnega dela Slovenske filantropije in programa »Aktivnosti za širjenje
prostovoljstva v Sloveniji« v sodelovanju z Društvom za razvijanje preventivnega in
prostovoljnega dela. V mrežo je vključenih 560 prostovoljskih organizacij (Š. Vrbica &
Matoz Ravnik, 2009, str. 11).
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V Sloveniji se iz leta v leto povečuje število podjetij, ki se znotraj programa
korporativnega prostovoljstva udejstvujejo v širši skupnosti. V okvirju akcije Vračamo
družbi – teden korporativnega prostovoljstva se je v letu 2014 povezalo 683
prostovoljce iz 45 podjetij. Skupaj so na 51 akcijah po celo Sloveniji prostovoljili 4098
ur. V letu 2013 se je v okviru te akcije udeležilo 485 prostovoljcev iz 31 različnih
podjetij. Skupaj so na 45 različnih akcijah po celotni Sloveniji namenili 3.180
prostovoljnih ur (Korinšek, 2014).
Tako lahko navedemo nekaj primerov podjetij v Sloveniji, ki se udejstvujejo v širši
skupnosti znotraj programa korporativnega prostovoljstva:
 Pozavarovalnica Sava d. d. – v letu 2013 je petdeset korporativnih prostovoljcev
popolnoma osvežilo po tri dnevne centre aktivnosti za starejše. Skupaj so
prebarvali preko 1000 m2 stenske in stropne površine (Slovenska filantropija,
2013a).
 Krka d. d. – v letu 2014 so že tretje leto organizirali teden humanosti in
prostovoljstva. Tako so prostovoljci na primer na Rdečem križu v Novem mestu,
v Humanitarnem centru Ljubljana in na območnem združenju Rdečega križa v
Ljutomeru pakirali živilske pakete in razvrščali oblačila. Nadalje se je 315
prostovoljcev odzvalo in se priključili krvodajalski akciji (Krka d.d., 2014a).
 Ob svetovnem dnevu voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je
Potapljaško društvo Maribor znova organiziralo ekološko akcijo »Drava 2015 –
ni nam vseeno!« V sklopu aktivnosti so potapljači ob podpori podjetij Henkel in
Hofer, ki jih združuje skrb za slovenska vodna bogastva, čistili rečno dno in
nabrežje (Henkel Slovenija d.o.o., 2015).
 Petrol d. d. je v okviru tedna korporativnega prostovoljstva v letu 2013
pomagalo pri lažjih obnovitvenih delih in nudilo pomoč pri skrbi in negi otrok
(druženje z otroki v okviru dnevnega varstva, spremljanje otrok na izletih in
sprehodih) (Slovenska filantropija, 2013a).
 Sodelavci v marketingu Triglava d. d. so se v sklopu Tedna korporativnega
prostovoljstva v letu 2013 udeležili prostovoljske akcije v vrtcu Ciciban za
Bežigradom v Ljubljani. Poskrbeli so za lepše okolje vrtca, kjer so uredili otroško
igrišče, prebarvali igrala in oplesk vrtca (Gorjanc, 2013).
 Več kot 300 zaposlenih v Leku d. d. je v letu 2014 namenilo delovni dan
prostovoljnemu delu. Tako so se priključili številnim zaposlenim v Novartisu po
vsem svetu, ki so v okviru globalne pobude Dan sodelovanja z lokalno
skupnostjo kot prostovoljci pomagali ljudem v svojem domačem okolju (Lek
farmacevtska družba d. d., 2014).
 GlaxoSmithKline d. o. o. je znotraj tedna korporativnega prostovoljstva v letu
2013 sodeloval pri urejanju in beljenju večnamenskih prostorov za druženje
starejših, pri urejanju in čiščenju hiš socialno ogroženih starejših oseb ter pri
pakiranju 5000 novoletnih daril za vse otroke iz osmih občin v Upravni enoti
Novo mesto (Moja družba, 2013).
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2.4

Interesni razlogi podjetij za korporativno prostovoljstvo

Različni avtorji navajajo različne pozitivne učinke in možne koristi korporativnega
prostovoljstva, in sicer (Vetsch, 2007, str. 17):
 izboljšanje imidža in kulture podjetja;
 več sprejemljivosti in verodostojnost s percepcijo družbene odgovornosti;
 spodbuda za osnovno dejavnost: prispevek k doseganju ciljev podjetja;
 vzpostavitve omrežja z interesnimi skupinami, deležniki vrednosti;
 povečana sposobnost za inovacije;
 izboljšanje kakovosti zaposlenih z razvojem kadrov;
 povečana podjetniška vez med zaposlenimi in podjetjem;
 poviševanje zadovoljstva, motivacije in produktivnosti zaposlenih;
 zniževanje fluktuacije zaposlenih in zniževanje staležev;
 boljše timsko delo.
Roland Berger in AmCham (povzeto po Schrank & Beschorner, 2011, str. 2) so
raziskovali v letu 2011 različne interesne razloge podjetij za vpeljavo korporativnega
prostovoljstva in njegovo uporabo. Ugotovili so, da so najpomembnejši razlogi podjetja
za uporabo korporativnega prostovoljstva izboljšanje kulture podjetja, pridobivanje
imidža kot tudi negovana tradicija podjetja. V kadrovski politiki najbolj prevladujejo
motivi izboljšanja socialnih spretnosti, kot na primer sposobnost dela v timu, in splošen
razvoj kadrov.
2.4.1 Pridobivanje imidža
Imidž se izraža skozi niz pomenov, po katerih je določen objekt znan in s katerimi ga
ljudje opisujejo, se ga spominjajo in se nanj nanašajo. Lahko govorimo o dinamičnem
konceptu, saj je končni rezultat interakcij posameznikovih prepričanj, idej, občutkov in
impresij o objektu, ki se glede na čas in okoliščine hitro spreminja. Imidž namreč ni
stabilen in se spreminjajo glede na referenčni okvir opazovalca. Ti vtisi so lahko točni
ali zmotni, resnični ali izmišljeni. Imidž je sestavljen iz objektivnih in subjektivnih,
pravilnih in morda napačnih predstav, stališč in izkušenj posameznika o določenem
objektu. Mentalne podobe namreč nastajajo iz neposrednih in posrednih izkušenj in so
lahko racionalne ali iracionalne, pravilne ali napačne. Imidž se razlikuje od osebe do
osebe, pa tudi v vsakem podjetju obstajajo različni imidži med različnimi skupinami
ljudi in posamezniki (Podnar, 2011, str. 133).
Gabrijan (1981, str. 91–95) povzema nekaj različnih definicij imidža različnih avtorjev:
 Imidž je kompleksen simbol, ki reprezentira celo vrst idej in atributov. Gre za
kompleks idej, občutkov in stališč, ki jih imajo potrošniki do znamk (izdelkov z
znamko, je za potrošnike odločilen pri izboru in zvestobi do tistih znamk, ki se
jim zdijo najprimernejše (Garder, Levy).
 To, kar potrošnik želi in kupi, je celostna osebnost izdelka, ki ni sestavljen le iz
njegove kemične sestavine, temveč iz vseh idej, ki jih ima javnost o njem (o
izdelku). Gre za slike, ki si jo potrošnik formira o pravih ali (pogosteje)
zamišljenih lastnostih izdelka, o ljudeh, ki ga uporabljajo, o situacijah, katerim
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izdelek ustreza, o tem, kakšen človek se bo zdel okolju, če bo uporabljal ta
izdelek itd. To celotno sliko imenujemo imidž izdelka z znamko (H. Henry).
Vsaka postavka v zavesti javnosti – kot na primer podjetje, znamka, izdelek,
institucija ima v vsakem trenutku svojo »osebnost« ali »imidž« v mislih javnosti.
Tako je imidž sestavljen iz skupine stereotipiziranih mnenj, emocij, idej in
asociacij, ki se nanašajo na določeno postavko, in vpliva na obnašanje osebe
glede na to postavko (Market Planning Corporation).
Izraz »imidž podjetja« (angl. Corporate imidž) je pogosto uporabljen in včasih
napačno. Mi ga pojmujemo kot čisti rezultat interakcije vseh izkušenj, vtisov,
prepričanj, občutkov in poznavanja ljudi o podjetju. Vsaka oseba ima svoj lastni
način sortiranja in aranžiranja ter vtisov. Zato različni ljudje oblikujejo različne
imidže o istem podjetju, osebi ali stvari (J. C. Bevis).
Imidž je sestavljen iz objektivnih in subjektivnih, pravilnih in tudi napačnih
predstav, stališč, izkušenj posameznika oziroma skupine o določenem objektu.
Imidž je celotna slika, ki si jo določena oseba ustvari o določenem objektu, s
katerim se sooči na kakršnekoli način (R. Berth).
Imidž olajšuje psihološko obvladovanje (obdelavo) okolja (princip selekcije) in
prispeva k orientiranju, individualiziranju in zadovoljevanju potreb.
Imidž je predstava o določeni stvari ali osebi v obliki kompleksne kakovosti
občutkov, stališč in pričakovanj, ki skupaj oblikujejo obnašanje posameznika
glede na to stvar in osebo (Salcher).
Imidž posameznika (o določenem objektu) v določen trenutku je rezultat razvoja
in do tega trenutka zbranih izkušenj posameznikov (Klenger in Krautter).
Poslovni imidž je subjektivno stališče, občutek ali vtis, ki ga potrošnik ima o
poslovni instituciji ali njenih posameznih aktivnostih (Walters in Paul povzemata
po P. Martineau).

Forbun (1996, povzeto po Štorgelj, 2008, str. 2) meni, da je ugled podjetja vrednotenje
njegove korporativne podobe, le-to pa je preizkus tekmovalnosti med podjetji in
njihovimi vodstvi za tržni delež, gledan z vidika klasičnega pozicioniranja, in tudi za
naklonjenost deležnikov. Slednje predstavlja konkurenčno prednost podjetja na dolgi
rok. Z ustvarjanjem in oblikovanjem veščin, ki jih deležniki prepoznajo kot edinstvene
(gre za t.i. edinstveno podobo), si lahko podjetje ustvarjajo močan, zmagovalen ugled.
Forbun (1996, povzeto po Štorgelj, 2008, str. 2) ugotavlja, da si podjetja želijo trajen in
prilagodljiv ugled. Ugled, ki se zoperstavi očitkom in obrekovanju ter lahko premaga
krize in napade. Pri izgradnji »idealnega« ugleda mora podjetje ustvariti čim močnejši
odnos ne le s porabniki, temveč z vsemi vpletenimi, ki so ključni pri njegovem
poslovanju.
Imidž se ustvari z zavestno in nezavedno komunikacijo kot tudi z osebno izkušnjo med
organizacijo in javnostjo. Imidž podjetja izraža subjektivno predstavo, s katero se
asociira določen predmet. Pomen dobrega imidža pri strankah je razločen na trgu, na
katerem je izgled, kvaliteta in cena produkta v veliki meri zamenljivo. Gioia, Schultz in
Corley (2000, povzeto po Hain, 2009, str. 56–57) so predstavili šest različnih oblik
imidža. Po njihovem mnenju je imidž širok pojem, ki je različno opredeljen v znanosti:
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interpretirani imidž: opisuje imidž podjetja po presoji lastnih zaposlenih;
prikazovani imidž: gre za tip imidža, ki namenoma komunicira navzven le za
določene priložnosti;
prihodnji ciljno usmerjen imidž: opisuje imidž, ki ga želi podjetje v prihodnje
doseči;
korporativna identiteta: opisuje ciljno samosvoj opis podjetja, ki je podprt s
simboli in z logotipi. Poudarek je na vplivu imidža preko dizajna;
kratkoročen imidž: opisuje imidž, ki ga pridobi z direktnim opazovanjem;
ugled: gre za dolgoročen imidž, ki je v skupni rabi z večino prebivalstva.

Interpretiran imidž se prikaže neprimeren pri razmišljanju strank o imidžu.
Ovrednotenje imidža od zaposlenih se lahko krepko razlikuje od ovrednotenja imidža s
strani strank. Koncept prikazovanega imidža je primernejši za preprečevanje
škodovanju imidža ali zagotoviti imidž v določenih situacijah (na primer pri dodelitvi
subvencij, priznanj). Medijski nastop (na primer srečanje s politiki, velike denarne
donacije itd.) je učinkovitejše vplivanje na vrsto imidža kot akcije znotraj
korporativnega prostovoljstva. Tudi vplivanje na korporativno identiteto preko
korporativnega prostovoljstva je vprašljivo. Dizajnersko izvajanje dobrodelnega dela je
zelo težko (Hain, 2009, str. 57).
Pri ostalih treh oblikah imidža lahko nanje vplivajo projekti znotraj korporativnega
prostovoljstva. Če želi podjetje izboljšati ali negovati imidž pri kupcu, potem naj bi imel
projekt znotraj korporativnega prostovoljstva dolgotrajen učinek na neprofitne
organizacije. Na ta način je mogoče ugled socialno angažiranega podjetja pridobiti, kar
po Fombrunu, Gardbergu in Barnettu (2000, povzeto po Hain, 2009, str. 57) lahko
izboljša imidž. Pomembno je, da se projekt pri prebivalstvu razume kot dobrodelni
projekt. Pri potencialnih kupcih tako ne sme nastati občutek, da podjetje deluje
primarno za zmanjševanje samouporabe. Velikokrat se podjetja odpovedo komunikaciji
dobrodelnih aktivnosti zaradi strahu, da podjetju bolj škoduje kot koristi.
Če naj bi korporativno prostovoljstvo vplivalo le na kratkoročni imidž, potem ni
potrebno komunicirati o projektih znotraj korporativnega prostovoljstva v širši javnosti.
V tem primeru je dovolj, da se ljudje s socialne dejavnosti neposredno soočajo s
projektom in se tako prepričajo o podjetju. Če želi podjetje vplivati na ugled in
dolgoročno stremeti k izboljšanju imidža, je potrebno izbrati projekte znotraj
korporativnega prostovoljstva, ki se lahko izvajajo dolgoročno in se tako predstavijo
širši javnosti (Hain, str. 57–58).
2.4.2 Razvoj kulture podjetja
Thommen (1996, povzeto po Belak, 2002, str. 91) kulturo podjetja označuje kot celoto
vrednot, pravil, miselnih drž v obnašanju vseh udeležencev podjetja, kar daje navzven
in navznoter celovito predstavo o njegovem ravnanju. Probst (1987, povzeto po Belak,
2002, str. 91) opredeljuje kulturo v vseh družbenih sistemih (tudi v podjetjih) kot sistem
(spo)znanj za smiselno interpretacijo izkustva in za generiranje delovanja. Z vidika
interesnih skupin udeležencev ima lahko vsako podjetje več (pod)kultur: kulturo
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lastnikov, menedžmenta, strokovnjakov, neposrednih proizvodnih delavcev, pisarniških
delavcev, starejših in mlajših sodelavcev itd.
Organizacijsko kulturo podjetja lahko vidimo kot skupen in korporativen sistem
vrednot, pravil, norm, stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov
in postopkov, vedenja in načinov dela zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike
interakcij tako znotraj poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v
sedanjosti odražajo prakso skupne preteklosti in so obenem tudi pod vplivom občutka
predvidene skupne prihodnosti pripadnikov posameznega poslovnega sistema. Preko
vseh navedenih elementov se neka kultura podjetja razvija, krepi, ohranja in obenem
spreminja ter prenaša na nove pripadnike sistema. Skupne vrednote, norme, stališča,
pravila in drugi elementi kulture podjetja v bistvu opredeljujejo tako imenovani
kolektivni fenomen podjetja, ki ga zelo poenostavljeno imenujemo »tako delamo mi«
oziroma »tako je pri nas« (Mihalič, 2007, str. 5–6).
SLIKA
5:
TEMELJNI
ORGANIZACIJSKE

ELEMENTI

CELOSTNEGA

SISTEMA
KULTURE

Vir: Mihalič, 2007, str. 5–6.

Po mnenju Vile (1994, str. 344) je organizacijska kultura sistem razmišljanja in način
razmišljanja, ki je skupen ljudem v neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od
druge. Predstavlja nekakšno družbeno lepilo, ki povezuje člane nekega določenega
podjetja. Gre za dominantne vrednote (sprejete od neke organizacije), način (kako se
stvari pri nas razvijajo) in filozofija (ki je temelj politike podjetja).
Na kulturo podjetja vplivajo različni dejavniki. Pümpin, Kobi in Wüthrich (1985,
povzeto po Belak, 2002, str. 93) jih uvrščajo v tri skupine:
1. Osebnostni profili vodilnih ljudi
 Življenjepisi: socialno poreklo, poklicni dosežki, delovna doba, obdobja v
posameznih zaposlitvah in funkcijah itd.
 Vrednote in mentaliteta: ideali, smisel za probleme v prihodnosti, vizije,
inovativnost, pripravljenost za spremembe, uveljavitev, vzdržljivost, vztrajnost,
pripravljenost za učenje, sprejemljivost tveganj, frustracijska tolerantnost itd.
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2. Rituali in simboli
 Rituali vodilnih: praksa na področju napredovanja, kadrovska selekcija,
obnašanje na sejah, načini odločanja in drugo ravnanje v zvezi z odločanjem,
načini ravnanja v medsebojnih odnosih, pomembne osebe, pomembnejše funkcije
itd.
 Rituali sodelavcev: sprejemi obiskovalcev, telefonsko pozdravljanje, odnos do
reklamacij, ocenjevanje strank itd.
 Simboli: habitus, stanje in izgled poslopja, izgled firme, razporeditveni red,
opremljenost in položaj pisarn, službena obleka, službena vozila itd.
 Institucionalizirani rituali in konvencije: sprejemni rituali gostov, pravila
oblačenja, rituali poteka sej, parkirni red itd.
3. Komunikacije
 Stil komuniciranja: razpoložljivost z informacijami in s komunikacijami, način
informiranja in komuniciranja, pripravljenost na kompromis in konsenz itd.
 Notranje in zunanje komuniciranje: predlogi, komunikacijski krog in drugi načini
sodelovanja, službene poti, javno delovanje itd.
Kretz, Löffler in Schiemann (2014, str. 6) so v letu 2013 naredili raziskavo in tako prišli
do rezultata, da 76 % (od vprašanih) podjetij meni, da njihove družbene aktivnosti
utrjujejo kulturo podjetja in tako neposredno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in
večjo motivacijo. Zraven tega je mogoče reči, da imajo kulture podjetij, ki spodbujajo k
družbenem udejstvovanju in so tako zaposleni nagrajeni in priznani za dobrodelne
dejavnosti, pozitiven vpliv na etično vedenje posameznikov. To v zameno prispeva k
skupnemu dobremu naše družbe.
Pri aktivnem angažiranju podjetja pride do prevzema odgovornosti iz podjetja. Podjetje
prevzame soodgovornost brez zunanjega pritiska. Cilj med drugim je lahko nižanje
notranjih transakcijskih stroškov, na primer da se še naprej razvija kultura podjetja.
Notranje upravljanje ugleda in zavestno oblikovanje kulture podjetja lahko niža
transakcijske stroške, ki so pri narejeni kontroli vodenja podjetja višji kot pri
soodgovorni kulturi podjetja. V ta namen lahko v zameno prispeva tudi dobrodelni
angažma (Enste, Neumann, & Schare, 2012, str. 25).
Partnerska podjetniška kultura predstavlja podjetje kot atraktivnega delodajalca,
povečuje zadovoljstvo zaposlenih in identifikacijo podjetja ter izboljšuje gospodarstvo.
Zaposleni so tako označeni kot dragoceno jedro vsakega podjetja. Pomembni družbenogospodarski izzivi so: usklajenost družine in poklica, razvoj in zagotavljanje
izobraževanj in usposabljanj, vzpostavitev delovnih mest za starejše in invalide.
Prostovoljno delo na teh področjih poveča priložnost v konkuriranju pri pridobivanju
kompetentnih in motiviranih zaposlenih (Habisch, Schmidpeter, & Neureiter, 2008, str.
64).
Schönborn (Habisch, Schmidpeter, & Neureiter, 2008, str. 102) meni, da za izrazito in
široko razširjeno podjetniško kulturo v srednjem menedžmentu nemških podjetij
predvsem spada: veliko delati. Zaposleni želijo prispevati k uspehu podjetja. V devetih
od desetih podjetij so zaposleni in vodje pripravljeni narediti veliko za uspeh, več kot je
potrebno. V sedmih od desetih podjetjih se počutijo zaposleni motivirani, da prispevajo
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k vrhunskemu dosežku. V devetih od desetih podjetjih ta spodbuda in velik vložek ne
prihaja iz motivacije, ampak iz odgovornosti in dolžnosti. Disciplinirana kultura je
široko razširjena. Zaposleni niso zadovoljni s svojim vložkom. Samo v 4 od 100
primerov sta zadovoljstvo in motivacija doživeta s strani zaposlenih.
Schuster (Habisch, Schmidpeter, & Neureiter, 2008, str. 146) meni, da so programi
korporativnega državljanstva odlična možnost k nadaljnjemu razvoju podjetniške
kulture in močen, koristen korak na poti k atraktivnemu delodajalcu. Končen cilj
podjetja je, da privabi najboljše zaposlene in jih poskuša tudi obdržati.
2.4.3 Razvoj zaposlenih v podjetju
Možina (2002, str. 56) meni, da je razvoj zaposlenih »sistematičen in načrtovan proces
priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovskoizobraževalnih postopkov in
ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih.«
Sistem razvoja kadrov ugodno vpliva na prihodnji razvoj podjetja, saj izboljšuje
njegovo učinkovitost in uspešnost ter tako zagotavlja optimalno usposobljenost
zaposlenih za njihovo delo ter jih za to tudi motivira. Učinki razvoja zaposlenih v
organizaciji se kažejo z (Možina, 2002, str. 63):
 večjo storilnostjo (tako količinsko kot tudi glede časa izdelave),
 boljšo kakovostjo izdelkov ali storitev (kar lahko povzroči večje povpraševanje,
manj reklamacij, manj slabih izdelkov itd.),
 večjo prilagodljivostjo delavcev delu (manj odsotnosti, nesreč, večja delovna
disciplina, več predlogov za izboljšave).
Razvoj kadrov je dolgoročna naložba organizacije in ima pozitiven pomen na
poslovanje organizacije (rast produktivnosti, kakovosti, zavzetosti za delo in pripadnost)
in za zaposlene v organizaciji. (Tak sistem posamezniku poveča možnost za poklicno
samopotrjevanje, poveča njegovo fleksibilnost in mobilnost, odpre možnosti za
vsestranski delovni, strokovni in osebnostni razvoj posameznika ter zagotavlja možnosti
vertikalnega in horizontalnega napredovanja.) (Merkač Skok, 1998, str. 65).
Korporativno državljanstvo ponuja zaposlenim možnost razvoja sposobnosti. Predvsem
s programi korporativnega prostovoljstva se socialne kompetence, komunikacijske in
timske spretnosti povečujejo. Tudi kvalifikacija na področju projektnega vodenja in
ravnanja s kupci se izboljšuje. Zraven tega se tudi izboljšuje interna komunikacija v
podjetju. Neprestana in odprta komunikacija, razumljivost poslovno politične usmeritve
in preglednosti pri procesih odločanja so pomembni za motivacijo in predanost vsakega
posameznika (Fabisch & Zerres, 2004, str. 11).
Pri korporativnem prostovoljstvu lahko zasledimo naslednja področja razvoja
zaposlenih (Hain, 2009, str. 46–55):
 Izboljšanje timskega dela
Timsko delo pri korporativnem prostovoljstvo poteka v različnih oblikah. Tako lahko na
primer prihodnje ali že obstoječe skupine znotraj projektov korporativnega
prostovoljstva skupaj opravljajo tuje naloge. Takšna oblika sicer ne bi šolala timskih
sposobnosti v optimalnem smislu, saj je poudarek na skupnem poznanstvu v skupini,
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ampak se v tem primeru razvijajo timske kompetence, kot so socialna fleksibilnost,
odprtost za dialog in zmožnost sodelovati. Če se zaposleni v tuji ekipi seznani s
poznano nalogo, potem gre za specifično usposabljanje za timsko delo. Pri takšnem
usposabljanju je poudarek na povezanosti timske zmožnosti s specifičnimi nalogami.
Vseeno pa člani pri takšni obliki usposabljanja pridobijo timske spretnosti. Obstaja tudi
možnost, da se projekti znotraj korporativnega prostovoljstva vključijo v delovno
specifično usposabljanje za timsko delo. V takšnem primeru bi se timsko delo v
projektih znotraj korporativnega prostovoljstva izvajalo kot predavanje, predstavitve in
vrednotenje timskega dela. Smiselno je, da različne naloge v različnih timih potekajo in
se tako lahko prenašajo že znane kompetence znotraj tima. Najmanj verjetno je, da se
korporativno prostovoljstvo uporabi kot specifično usposabljanje v specifičnem timu.
Zato bi se morala stalna ekipa seznaniti z nalogami v neprofitnih organizacijah, kar
ustreza vsakdanji osnovni dejavnosti.
 Izboljšanje strokovnih kompetenc
Projekti znotraj korporativnega prostovoljstva lahko le v smislu te metode delujejo pri
rotaciji dela (job-rotation), če zaposleni v času projekta deluje na svojem kompetentnem
področju. Če na primer strokovni delavec s področja marketinga v podjetju opravlja tudi
to področje ali področje odnosov z javnostjo v neprofitnih organizacijah, se mora tako
kot pri rotaciji dela vpeljati v novo delovno okolje in se soočati z nepoznanimi poteki
dela, strukturami podjetja, problematičnimi področji itd. Tako zaposleni pridobi novo
strokovno znanje, veščine in kvalifikacije in jih lahko ob prihodu v podjetje fleksibilno
uporabi in deluje inovativno. Predpostavlja se, da dlje kot projekt znotraj
korporativnega prostovoljstva deluje, bolj se lahko zaposleni poveže z novimi
delovnimi poteki dela, s strukturami podjetja in tako to uporabnost v podjetju, v katerem
je zaposlen, krepi. Obstaja pa omejitev, saj vpogledi v novo delovno okolje niso v
podjetju in tako ne gre za podjetniško znanje. Podjetniška uporaba bi se predala pri
poslanstvu zaposlenega za dobrodelne namene, torej na podlagi izboljšanih strokovnih
kompetenc, ki si jih zaposleni s spoznavanjem novih delovnih področji v neznanem
delovnem okolju prisvaja.
 Delovna motivacija
Finančne spodbude so pogosto uporabljeno sredstvo za spodbujanje delovne motivacije.
Mnogi zaposleni to spodbuda razumejo kot osebni motiv za finančno blaginjo. V
okviru projektov znotraj korporativnega prostovoljstva se mora podjetje naprej
povprašati o motivaciji in potrebah zaposlenih. Natančno in objektivno merjenje
motivov se je zaradi kompleksnosti pokazalo kot zelo zahtevno. Dobrodelno delo se je
pokazalo kot altruističen motiv, kot na primer krepiti lokalno družbo in pomagati tistim,
ki potrebujejo pomoč. Posebnost tega dobrodelnega angažiranja v okviru
korporativnega prostovoljstva je, da imajo delavci motiv: potreba, da se delavec
angažira nesebično za dobrobit drugih ljudi, česar v svojem dnevnem delovnem okolju
ne more zadovoljiti. Če sama želja po projektih znotraj korporativnega prostovoljstva
prihaja s strani zaposlenih, torej da angažiranost prihaja od samih zaposlenih ali
kolektiva, je mogoče domnevati, da imajo izrazit delovni motiv. Če omogoča
delodajalec zaposlenemu ali kolektivu doseči ta motiv, potem je posledica na delovnem
mestu povečana motivacija zaposlenega pri njegovih dnevnih opravilih v podjetju.
Stopnja motivacije je lahko še večja, če je močnejša potreba ali motiv zaposlenega. Če
zaposleni ustvari projekt znotraj korporativnega prostovoljstva ali pa ga podjetje v
50

njegovih namenih podpira, potem lahko podjetje pričakuje povečano motivacijo
zaposlenega na delovnem mestu. Domneva se, da idej o projektih znotraj
korporativnega prostovoljstva ne določajo samo kolektiv zaposlenih, kar lahko povzroči
manjšo motivacijo zaposlenih. Problem, ki nastane, je, da osebni motivi zaposlenih niso
poznani podjetju in se posplošijo. Domnevati je mogoče, da se ne ustvari delovna
motivacija, če se zaposleni ne udeležijo projekta znotraj korporativnega prostovoljstva
prostovoljno. V tem primeru ni noben motiv, da se v delovnem času ali v okviru
podjetja dobrodelno angažirajo. Morebiti takšna »prisiljena« udeležba prizadete
zaposlene še bolj demotivira.

2.5 Primeri iz praks
2.5.1 Projektni dnevi na primeru podjetja Novartis – Community Partnership
Day
Podjetje Novartis je bilo ustanovljeno leta 1996 z združitvijo Ciba-Geigy in podjetja
Sandoz. Zgodovina razvoja inovativnih izdelkov podjetja Novartis in njegovih
predhodnih podjetij sega že več kot 250 let nazaj. Sčasoma je podjetje iz proizvodnje
barvil za sintetične tkanine prešlo na razvejano proizvodnjo kemikalij in kasneje na
proizvodnjo zdravil. Z združitvijo vseh treh podjetij (Ciba, Geigy in Sandoz) se je
ustvarila skupna lastnost, katera je združena v podjetju Novartis, in sicer: strast za
razvoj in trženje novih proizvodov, ki prispevajo pri napredku v znanosti in zdravju,
predvsem k človeškemu napredku. Na podlagi teh skupnih lastnosti se danes Novartis
osredotoča na svojo inovacijsko hrabrost o obravnavanju neizpolnjenih potreb bolnikov
po vsem svetu (Novartis Pharma GmbH , 2013).
Družbeni angažma in prostovoljne aktivnosti so ključen element zavezanosti k
odgovornosti podjetij in tako podjetje Novartis podpira svojo lokalno skupnost.
Globalen projekt, ki so ga leta 2015 organizirali že 19. leto, se imenuje Communitiy
Partnership day. Gre za pobudo, ki jo je ustanovila družba Novartis Group in se
organizira vsako leto. Podjetje si prizadeva z vsakoletnim projektom prispevati k
dobrobiti lokalne skupnosti. Znotraj tega projekta skrbijo za pomoč v domovih za
ostarele ali invalide ter gradnjo in vzdrževanje del v nepridobitnih institucijah. Tako so
zaposleni za ta dan oproščeni dela v podjetju. Leta 2014 se je globalno udeležilo tega
projekta približno 20.000 prostovoljcev (Novartis Pharma GmbH, 2015).
V letu 2015 se je v okviru projekta Community Partnership day samo v Nemčiji
udeležilo 700 prostovoljcev, ki so sodelovali v 40 različnih projektih. »Namesto da bi
praznovali svoj rojstni dan, bomo nagradili druge: z našim angažiranjem in časom,« je
povedal dr. Wolfgang Stehle, vodja kadrovskega oddelka v podjetju Novartis
Deutschland (Pharma Relations, 2015).
Podjetje Lek, član skupine Sandoz, je tudi v letu 2015 organiziralo Dan sodelovanja z
lokalno skupnostjo – dobrodelno globalno pobudo Novartisa. Zaposleni v podjetju Lek
d. d. so začeli s svojo dobrodelnostjo pred enajstimi leti in tako prispevajo k dobrobiti
širše družbe v Sloveniji. Tako so zaposleni v Novartisu iz vseh divizij po Sloveniji
združili moči in usmerili svojo energijo v pomoč posameznikom in nevladnim
organizacijam. Aktivnosti so v letu 2015 potekale več kot mesec dni in so se tako
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dotaknili ljudi po vsej Sloveniji, od Pirana do Lendave. Za negovanje
medgeneracijskega sodelovanja in povezovanje se k tem aktivnostim pridružujejo tudi
Lekovi upokojenci (Lek farmacevtska družba d. d., 2015).
2.5.2 Mentorstvo na primeru podjetja Boston Consulting Group GmbH
Gospodarstvo je motor naše družbe; zgodnje razumevanje ekonomskih povezav v
našem tempu življenja in povezanost sveta postajata vse pomembnejša. BCG tako s
svojo izobraževalno iniciativo business@school tvori »most« med gospodarstvom in
šolstvom. Skupaj z učitelji so razvili in nadalje razvijajo možnosti, da učenci najdejo
svojo pot v poslovnem svetu. Več kot 2.000 učencev dobi vsako leto v okviru te
iniciative priložnost 10 mesecev pridobivati znanje za življenje po šolanju. Tako je
podjetje v letu 1998 začelo sodelovati z dvema šolama v Nemčiji, trenutno pa podjetje
sodeluje letno s preko 90 gimnazijami iz Nemčije, Avstrije, Italije in ZDA (The Boston
Consulting Group).
Dijaki med 15. in 19. letom spoznajo poslovanje v treh fazah, in sicer (The Boston
Consulting Group):
 1. faza: analiza velikega podjetja,
 2. faza: analiza srednjega ali malega podjetja,
 3. faza: razvoj poslovnega koncepta in poslovnega načrta.
Vsaka faza projekta traja dva do tri mesece in se konča s predstavitvijo. Člani dijaške
ekipe predstavijo svoje poslovne koncepte na končnih tekmovanjih. Tekmovanje poteka
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Najboljše koncepte žirija strokovnjakov tudi
nagradi (The Boston Consulting Group).
Prostovoljci iz poslovnega sveta prinašajo življenje posla v šole, in sicer (The Boston
Consulting Group):
 BGS svetovalci in prostovoljci iz več kot 20 sodelujočih podjetij »adaptirajo«
šole in so trenerji v času trajanja projekta.
 Kot strokovnjaki iz poslovnega sveta prenašajo strokovno znanje in izkušnje.
 S svojimi trenerji se dijaki srečajo do sedemkrat v šolskem letu, običajno na
sedežu šole. Trenerji podpirajo in pomagajo dijakom in učiteljem po telefonu in
e-mailu.
Dijaki tako pridobijo naslednje znanje in ključne sposobnosti (The Boston Consulting
Group):
 razviti zanimanje za poslovne teme;
 pridobiti izkušnje in razumevanje o realnosti velikih, srednjih in majhnih podjetij;
 razmišljati kot podjetnik;
 izboljšati svoje predstavitvene spretnosti in pridobiti samozavest;
 pridobiti prakso sodelovanja v timu;
 pripraviti na nadaljnje izobraževanje in poklicno pot;
 pridobiti ključne spretnosti, kot so timsko delo, upravljanje s časom, raziskovalne
in predstavitvene veščine, samoiniciativnost, samostojnost in komunikacijske
sposobnosti.
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2.5.3 Začasna premestitev na primeru podjetja PricewaterhouseCoopers Ltd.
PricewaterhouseCoopers (v nadaljevanju PwC) je bilo ustanovljeno leta 1998 z
združitvijo dveh družb, in sicer Price Waterhouse in Coopers ter Lybrand. Gre za eno
izmed največjih storitvenih podjetje na svetu, ki zraven Deloitte, EY in KPMG ponuja
računovodske storitve (Hain, 2009, str. 80).
PwC ponuja naslednja tri področja računovodskega področja (Award, 2007):
 zavarovanja;
 posvetovanje – predvsem gre za posvetovalno dejavnost, ki zajema strategije,
izboljšanje učinkovitosti, korporativne finance, vrednotenje podjetij kot tudi
knjigovodstvo in aktuarska svetovanja;
 davčno svetovanje – gre za mednarodno davčno načrtovanje z lokalnimi
davčnimi zakoni, pravno svetovanje in transfer cen.
Ulysses program je bil ustanovljen leta 2001 in znotraj tega programa je bilo poslanih
80 PwC partnerjev iz 32 različnih lokacij na 26 projektov v 20 različnih držav v
razvoju. Program je zasnovan kot inovativen odgovor na izzive jedra podjetja, s
katerimi se soočajo v globalnem svetu.
Ključni cilji programa Ulysses so (Award, 2007):
 izbrati odgovorne voditelje, ki so sposobni prevzeti višje vodilne vloge na lokalni
in mednarodni ravni;
 zgraditi globalno mrežo voditeljev, ki razumejo pomen vrednosti v razvoju , ki
temelji na zaupanju raznolikih zainteresiranih strani in tiste, ki lahko ustvarijo
trajnostno blagovno znamko, ki se razlikuje glede na kakovost svojih odnosov;
 voditelji morajo razumeti spreminjajoče se vloge poslovanja v gospodarstvu, na
socialnem področju in okoljskem področju;
 razviti model za PwC, ki bo omogočil uporabnost za naslednjo generacijo
vodilnih v globalni mrežni organizaciji.
Program je sestavljen iz dvotedenskih priprav, osem tednov delovanja na lokaciji v
državah v razvoju in en teden za pregled in pisanja priporočil. Partnerstvo v programu
Ulysses se je v letu 2001 začelo s projektom v Svaziju, katerega so v naslednjih letih
ponovili v Namibiji in Ugandi. V letu 2004 so nato 18 mladih partnerjev iz 17 različnih
lokacij PwC po vsem svetu razporedili v projekte v razvojna podjetja v Ekvadorju za
krepitev ukrepov proti aidsu v Ugandi (Development, 2004).
Program Ulysses spodbuja medkulturne kompetence. Multikulturna ekipa in njihova
dejavnost v državah v razvoju zagotavljajo kognitivne, učinkovite in komunikativnovedenjske dimenzije. S tem so sodelujoči zaposleni soočeni z nevsakdanjimi navadami,
kot so na primer bolezni, higiena (Hain, 2009, str. 82).
2.5.4 Razvojni projekti na primeru podjetja United Bank of Switzerland (UBS)
AG – Seitenwechstel
Podjetje UBS in njegovi zaposleni sodelujejo na različne načine za dobrobit širše
družbe v Švici. S prostovoljnimi aktivnostmi, s programom donacij podpirajo in krepijo
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ljudi, projekte in organizacije na področju izobraževanja in podjetništva kot tudi na
okoljskih, socialnih in kulturnih področjih. Cilj podjetja je, da se aktivno pridružijo h
krepitvi ustvarjanja močnega gospodarstva v Švici (UBS Group AG).
Od leta 1994 širijo ljudje iz gospodarstva in uprave svoje kompetence vodenja na
edinstven način s programom SeitenWechsel. Tako so dejavni za nekaj dni v socialnih
ustanovah. V realnih pogojih in v neznanem okolju se »potopijo« v intenzivnem učnem
okolju, v katerem se lahko zanesejo le na nekaj, kar deluje v običajnem delovnem
življenju. Približno 300 prostovoljcev se od leta 1994 pridružuje temu programu.
Udeleženci se naučijo razmišljati izven znanih rešitev in tako tudi ukrepati. Pri delu v
kliniki za odvisnost, v mladinskem in negovalnem domu, v invalidskem podjetju ali
psihiatriji se udeleženci naučijo suverenosti in razmišljati izven delovnega okolja.
Mnogi udeleženci tako odkrijejo nov pomen družbene odgovornosti. Njihova pomoč je
tako strukturirana in ciljno usmerjena (SeitenWechsel).
Udeleženec tega programa je bil tudi Thomas Künzli, vodja področja kapitalnih trgov v
podjetju UBS. Sodeloval je s fundacijo Züriwerk, ki se angažira za inovativne oblike
socialne in gospodarske udeležbe ljudi s posebnimi potrebami. Thomas Künzli se je
odločil sodelovati v pekarni in tako sodelovati z ljudmi s posebnimi potrebami. Zraven
zanimivih srečanj je opravljal različna administrativne naloge in sodeloval na sestankih.
S sodelovanjem se mu je povečala samozavest in stvari vidi na drugače način
(Seitenwechsel).
Prednost za uslužbence na vodilnih mestih, ki jim prinaša sodelovanje v programu
SeitenWechsel, so (SeitenWechsel):
 Osebnostno izobraževanje
Udeleženec se tako ne more sklicevati na svojo funkcijo ali položaj v podjetju, ampak
se mora teh 5 dni osebno vključevati. Tako je udeleženec postavljen pred dejstvo, kako
se obnašati v stresnih situacijah, biti vztrajen in zmanjševati občutek strahu. V
programu SeitenWechsel se udeleženci srečajo sami seboj, s svojimi vrednotami in
predsodki.
 Izboljšanje komunikacije
S strankami iz socialne stanove pogosto običajna oblika komunikacije ni možna. Tako s
strokovnjaki in strankami spoznajo udeleženci tega programa nove komunikacijske poti.
 Spoznavanje novih orodij za upravljanje
V kratkem času širijo udeleženci svoje sposobnosti in znanje v ravnanju s krizami in z
nemočjo. Tako svoje predsodke porušijo in se učijo o alternativnih vodstvenih modelih.
Pogovori s strokovnjaki v ustanovah in notranja analiza podjetij pomagajo, da se
prenesejo novo veščine v delovno okolje v podjetju. Po sodelovanju v programu
SeitenWechsel se spoznavanje ljudi, timsko delo in kompetence pri sporih pozitivno
prenašajo v delovno okolje podjetja.
 Premostitev med dvema svetovoma
SeitenWechsel ni samo ponudba za usposabljanje zaposlenih, je tudi premostitev med
socialnim področjem in gospodarstvom. Izmenjava strokovnega znanja in vodstvene
sposobnosti omogočijo program za uspeh vseh udeležencev.
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2.5.5 Projekti za zavzetost za podporo in spodbudo na primeru podjetja Henkel
KgaA – MIT
Henkel KgaA je vodilna družba svetovnega koncerna Henkel, ki zaposluje okoli 50.000
ljudi v več kot 125 državah. Tri strateška področja, na katerih posluje podjetje, so
detergenti in čistila, kozmetika in osebna nega ter področje lepil. Podjetje je leta 1876
ustanovil Fritz Henkel; v začetni fazi je proizvajalo univerzalen detergent na silikatni
osnovi. Z leti je Henkel prerasel v eno izmed največjih nemških gospodarskih podjetij.
Med najbolj poznane znamke, ki jih proizvaja podjetje Henkel, spadajo Persil,
Schwarzkopf, Pril, Fa in Pritt (Henkel AG & Co. KGaA, 2015).
Z ustanovitvijo korporativnega prostovoljstva (MIT iniciative) v letu 1998 je postal
Henkel eno prvih nemških podjetij, ki vključuje svoje družbeno udejstvovanje svojih
zaposlenih in upokojencev kot pomemben element politike družbene odgovornosti.
Henkel vidi v podjetju s podporo socialnega angažmaja pomembne koristi. Boljše
timsko delo, večja motivacija na delovnem mesto in tesnejša identifikacija s svojim
delodajalcem je le nekaj pozitivnih rezultatov, o katerih poročajo prostovoljci. Tako
prostovoljci igrajo osrednjo vlogo kot povezava med podjetjem in družbenim okoljem
(Henkel AG & Co. KGaA).
Osnovna ideja MIT iniciative je, da se zaposleni in upokojenci angažirajo prostovoljno
in brezplačno v svojem prostem času za dobrodelne namene. Zaposleni poda sam
zahtevek, v kateri družbeno koristni akciji bi rad sodeloval. Po pregledu zahtevka se
MIT komisija odloči podpreti institucijo, v kateri želi zaposleni delovati, s finančnimi, z
materialnimi prispevki in ali z donacijo izdelkov. Podjetje hkrati nudi zaposlenemu
največ pet delovnih dni na leto, da je v času opravljanja prostovoljnega dela oproščen
dela (Henkel AG & Co. KGaA).
MIT komisija sledi naslednji zastavljenim smernicam (Henkel AG & Co. KGaA):
 odločitev o obliki financiranja posameznih projektov je odvisna od intenzivnosti
prostovoljnega dela zaposlenega oz. upokojenca ter od števila ljudi, ki se jim na
ta način ponudi pomoč, kakor tudi od trajnostne naravnanosti projekta;
 Henkel podpira aktivnosti na socialnem področju, na področju izobraževanja in
znanosti, športnih aktivnosti in skrbi za zdravje, umetnosti in kulture ter
varovanja okolja;
 pozitiven vpliv na ljudi, ki so deležni pomoči v okviru zastavljenega socialnega
projekta, mora biti trajnosten in dolgoročen;
 Henkel se osredotoča na projekte, katerih cilj je pomagati ljudem, da si bodo
lahko pomagali sami. Tako podjetje zagotovi začetna sredstva, vendar projektov
ne financira dolgoročno.
Notranji cilji, katerim sledi iniciativa, so (Henkel AG & Co. KGaA):
 zaposleni oz. upokojenci vedo, da Henkel z MIT iniciativo prevzema
odgovornost za družbo, saj se družbeno koristen angažma podpira in povečuje;
 spodbuda okrepi identifikacijo zaposlenih oz. upokojencev in tako krepi
dolgoročno vez s podjetjem Henkel;
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MIT iniciativa podpira in motivira zaposlene oz. upokojence, da nadaljujejo
prostovoljstvo v družbeno koristnih ustanovah;
zaposleni oz. upokojenci, ki niso prostovoljci, so z MIT iniciativo motivirani, da
se pridružijo ostalim prostovoljcem;
podprti zaposleni oz. upokojenci se počutijo s podporo podjetja kot ambasador
podjetja in delijo svoje pozitivne izkušnje v svojem okolju.

Zunanji cilji, katerim z MIT iniciativo sledijo, so (Henkel AG & Co. KGaA):
 neprofitne organizacije spoznajo in sprejmejo prostovoljstvo zaposlenih oz.
upokojencev;
 zaposlene oz. upokojence podjetje nagradi z zaupanjem;
 mediji spremljajo prostovoljno angažiranje zaposlenih oz. upokojencev in
poročajo o tem in o podjetju;
 potrošniki spremljajo prostovoljno delo zaposlenih oz. upokojencev in z nakupi
izdelkov izkažejo zaupanje in cenijo podjetje;
 delničarji prepoznajo dobrodelni angažma in njegovo nujo in investirajo v
podjetje;
 druga podjetja prepoznajo angažma in se počutijo motivirana, da se vključijo kot
prostovoljci za dobrobit širše družbe.
Od leta 1998 so se zaposleni in upokojenci prostovoljno udeležili preko 11.500
projektov in tako bili udeleženi v več kot 50 državah. Projekti so raznoliki kot tudi samo
podjetje: v letu 2014 so se zaposleni v 592 različnih projektih v 37 državah prostovoljno
angažirali (Henkel AG & Co. KGaA).
Leta 2013 je MIT iniciativa praznovala petnajsto obletnico in zato je Henkel zagotovil
dodatna finančna sredstva za tri posebne projekte, in sicer (Henkel AG & Co. KGaA):
 Projekt »Na poti na delo« je potekal od oktobra 2013 do junija 2014 in je
podpiral v sodelovanju s fundacijo Miejsce Kobiet 60 Poljakinj na poti iz
dolgotrajne brezposelnosti. Pri tem so bile upoštevane različne iniciative iz
socialnih in poklicnih potreb. V tem projektu je sodelovalo 21 zaposlenih v
Henklu na Poljskem kot prostovoljci. Projekt je bil uspešen, saj je do oktobra
2014 dobilo 27 od 60 udeležencev novo službo. Drugi sodelujoči so še v
postopku zaposlovanja ali pa so začeli z novim izobraževanje za novo poklicno
pot. V oktobru 2014 je podjetje Henkel nadaljevalo s projektom.
 Projekt »Za boljše življenje otrok« je projekt mentorstva za socialno ogrožene
otroke v Južni Koreji. S 25.000 evrov donacij je iniciativa »Učenje za življenje
brez revščine« pomagala okoli 80 mladim. V sodelovanju z dvema otroškima
centroma v Seulu so se prostovoljci iz Henkla angažirali na področju poučevanja
tujih jezikov, kulture in športa. Prostovoljci so tako organizirali različne kampe in
omogočili obisk v Henkel Korea Technical Center v Seulu.
 Za projekt »Tečaji prve pomoči za manjše kmetovalce« je Henkel namenil
12.500 evrov. Na območju vzdolž kolumbijske rekel Rio Cimatarra je okrog
30.000 majhnih kmetovalcev, katerim je omejen dostop do zdravstvene oskrbe.
Henkel in "Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra", ki zastopa
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kmetovalce, sta nabavila 17 kompletov prve pomoči in izvedli so tečaj prve
pomoči.
Henkel je kupcem v vseh Hoferjevih poslovalnicah po Sloveniji v začetku leta 2015
omogočil, da so lahko z nakupom Henklovih izdelkov pomagali pri akciji Skupaj za
čisto Slovenijo. Ob svetovnem dnevu voda je Potapljaško društvo Maribor znova
organiziralo ekološko akcijo »Drava 2015 – ni nam vseeno!« Potapljači so ob podpori
podjetij Henkel in Hofer čistili rečno dno in nabrežje (Henkel Slovenija d.o.o., 2015)
V sklopu MIT iniciative v Sloveniji je bil v letu 2015 organiziran poletni planinski tabor
v sodelovanju s PD Maribor Matica. Tabor je trajal 9 dni na turistični kmetiji Zgornji
Zavratnik nad Lučami. V poletnem taboru je bilo 41 otrok starosti od 8 do 14 let. Z
donacijo Henkel MIT je bilo tako omogočeno več materiala za delo, otrokom je bil
omogočen dodatni izlet (Henkel d.o.o.).
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II.

EMPIRIČNI DEL

3 RAZISKAVA POMENA KORPORATIVNEGA
PROSTOVOLJSTVA
3.1 Metodologija raziskave
Korporativno prostovoljstvo je področje, znotraj katerega si podjetja prizadevajo
pridobiti pozitivno vrednotenje pri kupcih tudi zaradi družbeno odgovornih aktivnosti.
V magistrski nalogi preverjamo, kakšna je prepoznavnost korporativnega prostovoljstva
v Sloveniji ter motive za vpeljavo le-tega.
Za izvedbo empiričnega dela magistrske naloge je bil najprej pripravljen žreb podjetij,
ki smo jih preko e-pošte prosili, da izpolnijo anketni vprašalnik. Iz baze podjetij izmed
vseh panog v Sloveniji glede na najvišje prihodke v letu 2013 je bilo naključno
izžrebanih 200 podjetij.
V nadaljnjem koraku je bil sestavljen ustrezen vprašalnik. Za zbiranje primarnih
podatkov je bila uporabljena metoda anketiranja. Anketni vprašalnik je razdeljen na tri
sklope in vsebuje skupno petnajst vprašanj. Prvi sklop je sestavljen iz štirih vprašanj in
se nanaša na družbeno odgovornost podjetij in njihovo dobrodelnost. Prvi dve vprašanji
v tem sklopu se nanašata na ugotovitve, na katerih področjih dobrodelnih aktivnosti bi
sodelovala izbrana podjetja in na katerem področju bi morala podjetja v Sloveniji
delovati za dobrodelne aktivnosti. Na tretje vprašanje so anketiranci odgovarjali s
pomočjo 5-stopenjske Likertove skale za merjenje stališč. Anketiranci so lahko izbirali
med devetimi trditvami, ki so bile razdeljene na tri sklope. Prvi sklop, ki vsebuje prve
tri trditve, se nanaša na notranjo dimenzijo družbene odgovornosti. Drugi sklop,
nadaljnje tri trditve, se nanaša na zunanjo dimenzijo družbene odgovornosti. Zadnji
sklop trditev se nanaša na področje korporativnega prostovoljstva. Anketiranci so lahko
izbirali med razponom ocen, in sicer od 1 do 5, pri čemer ocene pomenijo: 1 – sploh se
ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam/niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5
– popolnoma se strinjam. Četrto vprašanje v prvem sklopu vprašalnika se nanaša na
pripravljenost podjetij za finančne namene za dobrodelne aktivnosti.
Drugi sklop anketnega vprašalnika se nanaša na korporativno prostovoljstvo. Peto in
šesto vprašanje se nanašata na prepoznavnost korporativnega prostovoljstva v Sloveniji
in delovanje podjetij na področju korporativnega prostovoljstva. Sedmo vprašanje služi
ugotavljanju izvajanja oblik korporativnega prostovoljstva v podjetju. Z osmim
vprašanjem so anketiranci s pomočjo 5-stopenjske Likertove skale odgovarjali s svojim
strinjanjem ali nestrinjanjem, in sicer za vsako trditev o razlogih za vpeljavo
korporativnega prostovoljstva v podjetju. Anketiranci so lahko izbirali med razponom
ocen od 1 do 5, pri čemer ocene pomenijo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3
– niti se ne strinjam/niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.
Naslednja tri vprašanja se nanašajo na motive za vpeljavo korporativnega
prostovoljstva, razloge za sodelovanje v programu korporativnega prostovoljstva in
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koliko časa je anketiranec pripravljen za sodelovanje v programu korporativno
prostovoljstvo.
Zadnji, tretji sklop anketnega vprašalnika vključuje vprašanja o splošnih podatkih
podjetja, kot so sektor, v katerem deluje podjetje, lastništvo podjetja, multinacionalno
podjetje in število zaposlenih.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen ob upoštevanju določenih hipotez in literature o
družbeni odgovornosti in korporativnem prostovoljstvu. Pred objavo anketnega
vprašalnika na medmrežni strani je bilo izvedeno tudi pilotsko testiranje anketnega
vprašalnika, kjer je sodeloval en anketiranec. Potrebne so bile manjše oblikovne
spremembe, popravki.
Anketni vprašalnik je bil s pomočjo orodja za spletno anketiranje 1KA poslan po
elektronski pošti 200 naključno izbranim anketiranim podjetjem. Zaradi verodostojnosti
pridobljenih podatkov in možnosti za nadaljnjo statistično obdelavo je bila anketnim
podjetjem zagotovljena popolna anonimnost. Anketiranje je potekalo v naključno
izbranih podjetjih v obdobju od 11. 05. 2015 do 25. 09. 2015.
Vprašanja v anketnem vprašalniku so oblikovana z možnostjo obdelave odgovorov s
pomočjo statističnega programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences,
modificirano kasneje kot Statistical Product and Service Solutions). Obdelava
odgovorov s pomočjo statističnega programa SPSS sledi v podpoglavju 3.3.
Za preverjanje hipotez so bile izbrane naslednje metode raziskovanja, ki so potrebne za
celotno preučitev hipotez:
a) H1: Povprečno poznavanje in razumevanje pomena atributov družbene
odgovornosti je statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot
pri menedžerjih v drugih podjetjih.
Hipoteza je bila preverjena z ustreznim testom za primerjavo povprečnih vrednosti
neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih. Če je mogoče empiričnim
podatkom prirediti normalno porazdelitev, kar smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim
testom in Shapiro Wilkovim testom, smo za preverjanje hipoteze uporabili t-test, sicer
pa smo uporabili ustrezni neparametični test (Mann-Whitneyev U-test). Hipotezo smo
sprejeli, če je poznavanje in razumevanje pomena družbene odgovornosti višje pri
menedžerjih v multinacionalnih kot v drugih podjetjih in je razlika značilna pri stopnji
značilnosti 0,05 po vseh atributih.
b) H2 – Po mnenju večine anketiranih menedžerjev je glavni motiv za vpeljavo
korporativnega prostovoljstva dojemanje družbene odgovornosti podjetja.
Hipoteza je bila preverjena s pomočjo frekvenc in odstotkovnih deležev posameznih
motivov za vpeljavo korporativnega prostovoljstva.
c) H3 – Povprečno dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva je
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih
v drugih podjetjih.
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Hipoteza je preverjena z ustreznim testom za primerjavo povprečnih vrednosti
neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih. Če je mogoče empiričnim
podatkom prirediti normalno porazdelitev, kar smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim
testom in Shapiro Wilkovim testom, smo za preverjanje hipoteze uporabili t-test, sicer
pa smo uporabili ustrezni neparametični test (Mann-Whitneyev U-test). Hipotezo smo
sprejeli, če je poznavanje in razumevanje pomena družbene odgovornosti višje pri
menedžerjih v multinacionalnih kot v drugih podjetjih in bo razlika značilna pri stopnji
značilnosti 0,05 po vseh atributih.
Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah:
 predvidevamo, da bodo izbrani anketiranci odgovarjali verodostojno in pošteno;
 teoretične ugotovitve v literaturi in drugih strokovnih virih so prenosljive v
prakso.
Omejitve raziskave so:
 raziskava temelji na bazi izbranih podjetij v Sloveniji, ki so imela najvišji
prihodek v letu 2013;
 v raziskavi so sodelovali zaposleni na srednji ravni menedžmenta (vodja
proizvodnje, vodja marketinga, vodja prodaje, vodja financ itd.) v naključnem vzorcu
200 anketiranih podjetij v Sloveniji.

3.2 Rezultati raziskave
Anketni vprašalnik je bil posredovan preko elektronske pošte 200 podjetjem. S spletno
stranjo 1ka lahko ob koncu anketiranja povzamemo kumulativen status ankete, in sicer:
 105 klikov na nagovor, od tega je bilo
 86 klikov na anketo, od tega je
 73 anketirancev začelo izpolnjevati anketo, od teh je 70 anketirancev delno
izpolnilo anketo; od teh je nato
 67 anketirancev dokončalo anketo.
Statistično smo obdelali 67 vprašalnikov. 60 vprašalnikov je bilo v celoti izpolnjenih, v
7 vprašalnikih je bilo odgovorjenih na vsaj 60 % vseh vprašanj. Tako vzorec obsega 67
enot.
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Analiza splošnih podatkov o anketiranemu podjetju
SLIKA 6: SEKTOR PODJETJA

8%
primarnem sektorju

40%

sekundarnem sektorju
terciarnem sektorju

52%

V anketnem vprašalniku je 67 anketiranih podjetij označilo (slika 6), da spada 5 podjetij
(8 % delež anketiranih podjetij) v primarni sektor, 35 podjetij (52 % delež anketiranih
podjetij) v sekundarni sektor, 27 podjetij v terciarnem sektorju pa predstavlja 40 %
delež anketiranih podjetij. Izmed 67 podjetij so le tri podjetja v državni lasti, 59 podjetij
v zasebnem lastništvu in 5 podjetij v mešanem (državnem in zasebnem) lastništvu, kar
prikazuje slika 7.
SLIKA 7: LASTNIŠTVO PODJETJA
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SLIKA 8: MULTINACIONALNO PODJETJE
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Ali je podjetje multinacionalno ali ne, prikazuje slika 8. 35 podjetij izmed 67 odgovorov
na vprašanje predstavlja multinacionalno podjetje in 32 podjetij domače, slovensko
podjetje. Izmed teh 67 podjetij ni nobenega podjetja z do 10 zaposlenimi; 3 podjetja
imajo zaposlenih od 11 do 50 ljudi, 23 podjetij ima zaposlenih od 51 do 100 ljudi in 41
podjetij ima zaposlenih več kot 100 ljudi, kar predstavlja slika 9.
Analiza družbene odgovornosti in dobrodelnosti v anketiranih podjetjih
Izmed 67 pridobljenih odgovorov na anketo meni 62 % anketirancev, da bi moralo
podjetje sodelovati na socialnem področju, 21 % delež anketirancev meni, da bi podjetje
moralo sodelovati na področju športa, 7 % delež anketirancev na področju varstvo
okolja in zaščite živali in 5 % delež anketirancev meni, da bi morali sodelovati na
področju šolstva in prav toliko na področju kulture, kar prikazuje slika 10.
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SLIKA 10: PODROČJA DOBRODELNIH AKTIVNOSTI, NA KATERIH BI
SODELOVALO ANKETIRANO PODJETJE
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SLIKA 11: PODROČJA DOBRODELNIH AKTIVNOSTI, NA KATERIH BI
SODELOVALA PODJETJA V SLOVENIJI PO MNENJU ANKETIRANCEV
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Izmed 67 pridobljenih odgovorov na anketo meni 53 % anketirancev, da bi moralo
podjetje sodelovati na socialnem področju, 16 % delež anketirancev meni, da bi podjetje
moralo sodelovati na področju športa, 12 % delež anketirancev na področju varstva
okolja in zaščite živali, 10 % na področju kulture, 7 % na področju šolstva in 1 % delež
anketirancev meni, da bi morali sodelovati na področju politike, prav toliko tudi na
področju religije, kar prikazuje slika 11.
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TABELA 1: DRUŽBENA ODGOVORNOST V PODJETJIH V SLOVENIJI
Q3

Podjetje v Sloveniji je družbeno odgovorno, če:
M1
Trditve

Odgovori

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se
ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam/niti se
strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se
strinjam.
Q3a_1 Omogoča zaposlenim redna izobraževanja.

1

2

3

4

5

Skupaj

1

2
3
%

5

23

36

67

7%

34 %

54 %

100 %

3

8

54

67

4%

12 %

81 %

100 %

3

7

56

67

4%

10 %

84 %

100 %

4

23

38

67

6%

34 %

57 %

100 %

2

16

48

67

3%

24 %

72 %

100 %

3

11

52

67

4%

16 %

78 %

100 %

1%
Q3b_1

Omogoča zaposlenim dobre delovne
pogoje.

Q3c_1

Omogoča enakovrednost spolov in
primerno plačo.

Q3d_1

Privabi in ohranja sposobne zaposlene.

Q3e_1

Učinkovito in smotrno porablja naravne
vire in preprečuje onesnaževanje naravnega
okolja.

1
1%
1
1%
1
1%

Spoštuje zakone in plačuje davke.

Q3g_1

Se aktivno vključuje v problematiko
lokalnega okolja (finančna nadomestila,
sponzoriranje lokalnih športnih, kulturnih
in drugih aktivnosti itd.).

1
1%

0

1
1
%

4,80 0,7

4,40 0,8

0
0
%
0
0
%

4,70 0,7

0
0
%

8
12
%

0
0
%

10
15
%

1
1
%

7
10
%

30

28

66

45 %

42 %

100 %

30

27

67

45 %

40 %

100 %

26

32

67

39 %

48 %

100 %

4,30 0,7
0
0%

Zmanjšuje negotovost poslovanja, znižuje
stroške in dviguje kakovost.

0
0
%

4,70 0,8

4,30 0,7

0%
Q3h_1 Omogoča zaposlenim delovati na področju
dobrodelnih aktivnosti znotraj programa
korporativnega prostovoljstva.

1
1
%

4,40 0,9

4,60 0,7
1
1%

Q3f_1

Q3i_1

2

1
1%

4,30 0,8

M – povprečje
2
 – standardni odklon
1

Statistično analizo podatkov za spremenljivke Q3a do Q3i prikazujemo s pomočjo
tabele 1. Na Q3 trditve so odgovorili vsi anketiranci, ki so tudi odgovorili na vsa
vprašanja anketnega vprašalnika, kar predstavlja 67 veljavnih enot. Le pri Q3g je
odgovorilo samo 66 anketirancev. Več kot polovica anketirancev se popolnoma strinja s
trditvijo, da je podjetje v Sloveniji družbeno odgovorno, če omogoča zaposlenim redna
izobraževanja. Več kot 80 % anketirancev se popolnoma strinja s trditvijo, da je
podjetje v Sloveniji družbeno odgovorno, če omogoča zaposlenim dobre delovne pogoje
in omogoča enakovrednost spolov ter primerno plačo. Več kot polovica anketirancev se
popolnoma strinja, da je podjetje v Sloveniji družbeno odgovorno, če privabi in ohranja
sposobne zaposlene, in več kot 70 % se popolnoma strinja s trditvijo, da je podjetje v
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Sloveniji družbeno odgovorno, če učinkovito in smotrno porablja naravne vire,
preprečuje onesnaževanje naravnega okolja, spoštuje zakone ter plačuje davke. Največ
anketirancev se strinja s trditvijo, da je podjetje v Sloveniji družbeno odgovorno, če se
aktivno vključuje v problematiko lokalnega okolja (finančna nadomestila, sponzoriranje
lokalnih športnih, kulturnih in drugih aktivnosti itd.) in omogoča zaposlenim delovati
na področju dobrodelnih aktivnosti znotraj programa korporativnega prostovoljstva. 48
% anketirancev se popolnoma strinja in 39 % se strinja s trditvijo, da je podjetje v
Sloveniji družbeno odgovorno, če zmanjšuje negotovost poslovanja, znižuje stroške in
hkrati dviguje kakovost.
SLIKA 12: FINANČNI PRISPEVEK PODJETIJ ZA DOBRODELNE NAMENE
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Največ (58 %) izmed 67 podjetij namenja več kot 1000 evrov na letni osnovi za
dobrodelne aktivnosti. 35 % anketiranih podjetij namenja nad 500 evrov in do 1000
evrov za dobrodelne namene na leto, kar predstavlja 24 izmed 67 anketiranih podjetij.
Le 4 podjetja izmed 67 podjetij namenja do 500 evrov na letni osnovi za dobrodelnost,
kar prikazuje slika 12.
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Analiza korporativnega prostovoljstva v anketiranih podjetjih
SLIKA
13:
PREPOZNAVNOST
PROSTOVOLJSTVO

POJMA

KORPORATIVNO

21%

da
ne

79%

SLIKA 14: DELOVANJE ANKETIRANEGA PODJETJA NA PODROČJU
KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA
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da

72%

ne

Sliki 13 in 14 prikazujeta, kakšna je prepoznavnost pojma korporativnega prostovoljstva
med anketiranimi podjetji in ali deluje anketirano podjetje na področju korporativnega
prostovoljstva. Na obe vprašanji je odgovorilo 67 anketirancev, pri čemer 79 %
anketirancev pozna pojem korporativno prostovoljstvo, a samo 28 % teh podjetij deluje
na področju korporativnega prostovoljstva.
Na sliki 15 lahko razberemo, da se je 43 anketirancev od 66 pridobljenih odgovorov
odločilo, da bi izbralo projektne dneve kot obliko korporativnega prostovoljstva. Samo
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12 anketirancev bi izbralo razvojne projekte in 11 mentorstvo kot obliko korporativnega
prostovoljstva.
SLIKA 15: OBLIKE KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA
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TABELA
2:
ZNAČILNOSTI
PROSTOVOLJSTVA
Q8

RAZVOJNI PROJEKTI

PROGRAMA

KORPORATIVNEGA

Za program korporativnega prostovoljstva bi se
odločilo podjetje zaradi teh značilnosti:

Trditve
Legenda: 1 – sploh se ne strinjam,
2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne
strinjam / niti se strinjam, 4 – se
strinjam, 5 – popolnoma se
strinjam.
Q8a_1 Povečanje zadovoljstva in razvoj
zaposlenih
Q8b_1 Privabljanje in ohranitev sposobnih
zaposlenih
Q8c_1

Povečanje ugleda podjetja v
javnosti

Q8d_1

Povečevanje prihodka podjetja

Q8e_1

Krepitev podjetniške kulture

Q8f_1

Dojemanje podjetja kot dober član
v skupnosti

Odgovori

1

2

3

4

5

Skupaj

0

1

3

27

36

67

0%

1%

4%

0

1

3

0%

1%

4%

0

0

2

0%

0%

3%

0

1

9

0%

2%

0

1

4

0%

1%

6%

0

1

2

0%

1%

3%

40 % 54 %
22

41

33 % 61 %
10

55

15 % 82 %
8

48

14 % 12 % 73 %
26

36

39 % 54 %
22

42

33 % 63 %

M1

2

4,50

0,66

4,50

0,66

4,80

0,48

4,60

0,79

4,40

0,68

4,60

0,63

100 %
67
100 %
67
100 %
66
100 %
67
100 %
67
100 %

M – povprečje
2
 – standardni odklon
1

Tabela 2 prikazuje, da se 54 % anketirancev popolna strinja, da bi se za korporativno
prostovoljstvo odločilo podjetje zaradi povečanja zadovoljstva in razvoja zaposlenih.
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Samo 1 % anketiranih podjetij se ne strinja s trditvijo in 61 % se popolnoma strinja s
trditvijo, da bi se podjetje za program korporativnega prostovoljstva odločilo zato, da bi
privabili in ohranili sposobne zaposlene. 82 % anketiranih podjetij se popolnoma strinja
s trditvijo, da bi se podjetje za program korporativnega prostovoljstva odločilo zato, da
bi povečalo ugled podjetja v javnosti. Samo 12 % anketiranih podjetij se strinja in 73 %
se popolnoma strinja s trditvijo, da se podjetje za program korporativnega
prostovoljstva odločilo zato, da bi prispevalo k povečanju prihodka podjetja. Več kot
polovica anketiranih podjetij se popolnoma strinja, da bi se za program korporativnega
prostovoljstva odločilo zaradi krepitve podjetniške kulture in dojemanja podjetja kot
dobrega člana v skupnosti.
SLIKA 16: GLAVNI MOTIVI ZA
PROSTOVOLJSTVA V PODJETJU
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Anketiranci so kot glavni motiv za vpeljavo korporativnega prostovoljstva v podjetju
izbrali dojemanje pomembnosti družbene odgovornosti v podjetju. Kot drugi največji
motiv so izbrali izboljšanje javne podobe podjetij in kot tretji motiv so izbrali
uresničevanje ekonomskih interesov. Nobeno od anketiranih podjetij ni izbralo kot
glavni motiv za vpeljavo korporativnega prostovoljstva privabljanje novih zaposlenih,
kar prikazuje slika 16.
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SLIKA 17: ODLOČITEV POSAMEZNIKA ZA SODELOVANJE V
PROGRAMU KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA V PROSTEM ČASU
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Anketiranci so kot glavni razlog za sodelovanje v programu korporativnega
prostovoljstva izbrali doprinos k boljši družbi, kar prikazuje slika 17. Ta razlog je izmed
67 anketirancev izbralo 42 anketirancev, kar predstavlja 63 % delež v vzorcu. Nato kot
glavna razloga sledita izboljšanje samopodobe in moralna dolžnost. Na dnu glavnih
razlogov za sodelovanje v programu korporativnega prostovoljstva lahko zasledimo
reference, spremembo v vsakdanu in dodatno finančno nagrado delodajalca.
SLIKA 18: ČASOVNI VIDIK PRIPRAVLJENOSTI ANKETIRANCEV ZA
SODELOVANJE V PROGRAMU KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA

7%
11%

1-krat tedensko
1-krat mesečno

59%

1-krat na 6 mesecev

23%

1-krat letno

Slika 18 prikazuje mnenje 66 anketirancev o časovni pripravljenosti za sodelovanje v
programu korporativnega prostovoljstva. 59 % vseh anketirancev bi sodelovalo v
programu korporativnega prostovoljstva 1-krat letno, 23 % 1-krat na 6 mesecev, 11 %
1-krat mesečno in 7 % bi jih bilo pripravljeno sodelovati 1-krat tedensko.
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3.3 Preverjanje hipotez
H1 – Povprečno poznavanje in razumevanje pomena atributov družbene odgovornosti
je statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
Prvo hipotezo smo preverili z ustreznim testom za primerjavo povprečnih vrednosti
neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih. Najprej smo preverili, ali je
mogoče empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev, in sicer s KolmogorovSmirnovim testom in Shapiro-Wilkovim testom. S tem testom smo primerjali vrednosti
proučevane spremenljivke z vrednostmi normalne porazdeljene spremenljivke z enako
aritmetično sredino in standardnim odklonom. Ko je test neznačilen ( p > 0,05 ), gre za
normalno porazdelitev. Ko proučevana spremenljivka ni normalno porazdeljena, je test
statistično značilen (p < 0,05) (Bastič, 2006, str. 21).
Anketirana podjetja so ocenjevala različne atribute spoznavanja in razumevanja
družbene odgovornosti. Spremenljivko, v tem primeru atribute, smo ocenjevali na 5stopenjski Likertovi lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam).
S pomočjo statističnega programa SPSS smo prišli do naslednjih rezultatov.
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Skupaj

Drugo

Multinacionalno

4,4478

Aritmetična
sredina

67

32

Skupno število

Skupno število

5,0000

Mediana

5,0000

4,4375

Aritmetična
sredina

Mediana

35

5,0000

4,4571

Skupno število

Mediana

Aritmetična
sredina

Podjetje/trditev

67

5,0000

4,7910

32

5,0000

4,8125

35

5,0000

4,7714

66

5,0000

4,8030

31

5,0000

4,8710

35

5,0000

4,7429

65

5,0000

4,5231

30

5,0000

4,6000

35

5,0000

4,4571

65

5,0000

4,6923

31

5,0000

4,6452

34

5,0000

4,7353

65

5,0000

4,7385

31

5,0000

4,7419

34

5,0000

4,7353

64

4,0000

4,2813

30

4,0000

4,3333

34

4,0000

4,2353

65

4,0000

4,2308

31

4,0000

4,2581

34

4,0000

4,2059

65

4,0000

4,3692

31

4,0000

4,4516

34

4,5000

4,2941

Se aktivno vključuje v
Omogoča
Učinkovito in
problematiko
zaposlenim delovati
Zmanjšuje
Omogoča
Omogoča
Privabi smotrno porablja
lokalnega okolja
na področju
Spoštuje
negotovost
Omogoča redna zaposlenim enakovrednost in ohranja naravne vire in
(finančna nadomestila,
dobrodelnih
zakone in
poslovanja, znižuje
izobraževanja. dobre delovne
spolov in
sposobne
preprečuje
sponzoriranje lokalnih aktivnosti znotraj
plačuje davke.
stroške in dviguje
pogoje.
primerno plačo. zaposlene. onesnaževanje
športnih, kulturnih
programa
kakovost.
naravnega okolja.
in drugih
korporativnega
aktivnosti itd.).
prostovoljstva.

TABELA 3: IZRAČUN ARITMETIČNE SREDINE IN MEDIANE ODGOVOROV
O ZNAČILNOSTIH DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA V SLOVENIJI

V tabeli 3 lahko zasledimo, da je na vprašanje odgovorilo največ 67 anketiranih
podjetij. Pri multinacionalnem kot tudi pri drugih podjetjih je mediana od prve do šeste
trditve enaka 5,00, pri sedmi in osmi enaka 4,00. Le pri trditvi devet se mediana
razlikuje, in sicer je pri multinacionalnih podjetjih enaka 4,5, pri drugih podjetjih pa
enaka 4,00. Aritmetična sredina se prvi vseh trditvah, multinacionalnih in drugih
podjetij, giblje med 4,2059 in 4,8710.
TABELA 4: TESTA NORMALNOSTI PORAZDELITVE PODATKOV O
ZNAČILNOSTIH DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA V SLOVENIJI
Podjetje v Sloveniji je družbeno
odgovorno:

Kolmogorov-Smirnov
Statistika

Df

1

Sig.

Shapiro-Wilkov
2

Statistika

Df

1

Sig.

2

Omogoča zaposlenim redna
izobraževanja.

,310

66

,000

,698

66

,000

Omogoča zaposlenim dobre delovne
pogoje.

,475

66

,000

,418

66

,000

Omogoča enakovrednost spolov in
primerno plačo.

,485

66

,000

,401

66

,000

Privabi in ohranja sposobne zaposlene.

,332

66

,000

,689

66

,000

Učinkovito in smotrno porablja naravne
vire in preprečuje onesnaževanje
naravnega okolja.

,412

66

,000

,561

66

,000

Spoštuje zakone in plačuje davke.

,447

66

,000

,511

66

,000

Se aktivno vključuje v problematiko
lokalnega okolja (finančna nadomestila,
sponzoriranje lokalnih športnih, kulturnih
in drugih aktivnosti itd.).

,272

66

,000

,776

66

,000

Omogoča zaposlenim delovati na
področju dobrodelnih aktivnosti znotraj
programa korporativnega prostovoljstva.

,262

66

,000

,786

66

,000

Zmanjšuje negotovost poslovanja,
znižuje stroške in dviguje kakovost.

,281

66

,000

,757

66

,000

1 – prostostna stopnja
2 – stopnja tveganja

Rezultat obeh testov za preverjanje, ali je mogoče empiričnim podatkom o značilnostih
družbeno odgovornega podjetja v Sloveniji prirediti normalno porazdelitev, prikazuje,
da je pri vseh spremenljivkah p < 0,05, kar kaže, da se porazdelitev vrednosti
spremenljivk razlikuje od normalne porazdelitve.
Nadalje bomo uporabili Mann-Whitneyev U test, saj smo ugotovili, da se porazdelitev
vrednosti spremenljivk razlikuje od normalne porazdelitve. Za Kolmogorov-Smirnov
test kot tudi za Shapiro-Wilkov test je značilno, da se vrednosti spremenljivke pretvorijo
v range, tako da se najmanjši pripiše rang 1, naslednji najmanjši rang 2 itd. Za izračun
testne statistike se uporabijo vrednosti rangov (Bastič, 2006, str. 22).
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V tabeli 5 zasledimo izračun vrednosti rangov pri značilnostih družbene odgovornosti
podjetij v Sloveniji. Zasledimo lahko, da je povprečje rangov v tabeli 5, ki prikazuje
izračun vrednosti rangov pri značilnostih družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji,
med 30,82 in 34,99. Vsota vseh rangov pa se giblje med 955,00 in 1.211,00.
TABELA 5: IZRAČUN VREDNOSTI RANGOV PRI ZNAČILNOSTIH
DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ V SLOVENIJI
Trditve
Omogoča redna izobraževanja.

Omogoča zaposlenim dobre delovne
pogoje.

Omogoča enakovrednost spolov in
primerno plačo.

Privabi in ohranja sposobne
zaposlene.
Učinkovito in smotrno porablja naravne
vire in preprečuje onesnaževanje
naravnega okolja.

Spoštuje zakone in plačuje davke.

N

Povprečje
rangov

Vsota
rangov

Multinacionalno

35

34,60

1211,00

33,34

1067,00

Podjetje
Druga

32

Skupaj

67

Multinacionalno

35

33,70

1179,50

Druga

32

34,33

1098,50

Skupaj

67

Multinacionalno

35

32,67

1143,50

Druga

31

34,44

1067,50

Skupaj

66

Multinacionalno

35

31,40

1099,00

Druga

30

34,87

1046,00

Skupaj

65

Multinacionalno

34

34,99

1189,50

Druga

31

30,82

955,50

Skupaj

65

Multinacionalno

34

33,21

1129,00

Druga

31

32,77

1016,00

Skupaj

65

Se aktivno vključuje v problematiko
Multinacionalno
lokalnega okolja (finančna nadomestila,
Druga
sponzoriranje lokalnih športnih,
kulturnih in drugih aktivnosti itd.).
Skupaj

34

31,68

1077,00

30

33,43

1003,00

Omogoča zaposlenim delovati na
področju dobrodelnih aktivnosti znotraj
programa korporativnega
prostovoljstva.

Multinacionalno

34

32,49

1104,50

Druga

31

33,56

1040,50

Skupaj

65

Multinacionalno

34

32,07

1090,50

Druga

31

34,02

1054,50

Skupaj

65

Zmanjšuje negotovost poslovanja,
znižuje stroške in dviguje kakovost.

73

64

74

539,000

1067,000

-,297

,766

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2tailed)

Trditve

Omogoča redna
izobraževanja.

,838

-,205

1179,500

549,500

,550

-,598

1143,500

513,500

Omogoča
Omogoča
zaposlenim
enakovrednost
dobre delovne
spolovin
pogoje.
primerno plačo

,397

-,848

1099,000

469,000

Privabi in
ohranja
sposobne
zaposlene.

,255

-1,138

955,500

459,500

Učinkovito in
smotrno
porablja
naravne vire in
preprečuje
onesnaževanje
naravnega
okolja.

,898

-,128

1016,000

520,000

Spoštuje
zakone
in plačuje
davke.

,679

-,414

1077,000

482,000

,802

-,251

1104,500

509,500

,647

-,458

1090,500

495,500

Se aktivno
vključuje v
Omogoča
problematiko
zaposlenim
Zmanjšuje
lokalnega okolja
delovati na
negotovost
(finančna
področju
poslovanja,
nadomestila,
dobrodelnih
znižuje
sponzoriranje
aktivnosti znotraj stroške in
lokalnih
programa
dviguje
športnih, kulturnih korporativnega
kakovost.
in drugih aktivnosti prostovoljstva.
itd.).

TABELA 6: MANN- WHITNEYEV U TEST ZA PREVERJANJE HIPOTEZE 1

S pomočjo Mann-Whitneyevega U testa smo prišli do rezultata, da so p > 0,05 oz. pri
enostranskih testih p vrednost > 0,025, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik,
zato hipotezo 1 zavrnemo. Z izračunom lahko trdimo, da ni povprečno poznavanje in
razumevanje atributov družbene odgovornosti statistično višje pri menedžerjih v
multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v drugih podjetjih, kar prikazuje tabela
6.
H2 – Glavni motiv za vpeljavo korporativnega prostovoljstva je po mnenju večine
anketiranih menedžerjev dojemanje družbene odgovornosti podjetja.
TABELA 7: IZRAČUN FREKVENC IN ODSTOTKOVNIH DELEŽEV
POSAMEZNIH
MOTIVOV
ZA
VPELJAVO
KORPORATIVNEGA
PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI
Q9

Kateri je po vašem mnenju glavni motiv podjetja za
vpeljavo programa korporativnega prostovoljstva?
Trditve

Frekvence

Odstotkovni delež

Q9a

Dojemanje pomembnosti družbene
odgovornosti

38

56,72 %

Q9b

Izboljšanje javne podobe podjetja

26

38,81 %

Q9c

Uresničevanje ekonomskih interesov

3

4,48 %

Q9d

Privabljanje novih zaposlenih

0

0,00 %

Q9e

Drugo:

0

0,00 %

SKUPAJ

67

100,00 %

S pomočjo izračuna frekvenc in odstotkovnih deležev posameznih motivov za vpeljavo
korporativnega prostovoljstva smo ugotovili, da je 56,72 % menedžerjev izbralo
dojemanje družbene odgovornosti kot glavni motiv za vpeljavo korporativnega
prostovoljstva, kar je razvidno iz tabele 7. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo 2.
H3 – Povprečno dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva je
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih kot pri menedžerjih v
drugih podjetjih.
Tretjo hipotezo smo preverili z ustreznim testom za primerjavo povprečnih vrednosti
neodvisnih vzorcev, in sicer po posameznih atributih. Najprej smo preverili, ali je
mogoče empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev, in sicer s KolmogorovSmirnovim testom in Shapiro-Wilkovim testom.
Anketirana podjetja so ocenjevala različne atribute spoznavanja in razumevanja
družbene odgovornosti. Spremenljivko, v tem primeru atribute pomena značilnosti
korporativnega prostovoljstva, smo ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 1 –
sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam).
S pomočjo statističnega programa SPSS smo prišli do naslednjih rezultatov.
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TABELA 8: IZRAČUN ARITMETIČNE SREDINE IN MEDIANE
ODGOVOROV
O
POMENU
ZNAČILNOSTI
KORPORATIVNEGA
PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI
Krepitev
podjetniške
kulture

Dojemanje
podjetja kot
dober
državljan v
skupnosti

4,5588

4,4857

4,5429

35

34

35

35

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

4,4688

4,5484

4,7419

4,6129

4,3871

4,6129

32

31

31

31

31

31

Mediana

4,5000

5,0000

5,0000

5,0000

4,0000

5,0000

Aritmetična
sredina

4,4627

4,5455

4,7879

4,5846

4,4394

4,5758

Skupno
število

67

66

66

65

66

66

Mediana

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

Podjetje

Aritmetična
sredina
Skupno
Multinacionalno
število
Mediana

Drugo

Skupaj

Aritmetična
sredina
Skupno
število

Povečevanje
Povečevanje
ugleda
prihodka
podjetja v
podjetja
javnosti

Povečanje
zadovoljstva
in razvoj
zaposlenih

Privabljanje
in ohranitev
sposobnih
zaposlenih

4,4571

4,5429

4,8286

35

35

5,0000

V tabeli 8 lahko zasledimo, da je na vprašanje odgovorilo največ 67 anketiranih
podjetij. Pri multinacionalnem podjetju in drugih podjetjih je mediana pri vseh trditvah
enaka 5,00, le pri ostalih podjetjih se pri prvi trditvi (povečanje zadovoljstva in razvoj
zaposlenih) razlikuje, in sicer je enaka 4,50. Aritmetična sredina se pri vseh trditvah
multinacionalnih in drugih podjetij giblje med 4,3871 in 4,8286.
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TABELA 9: TESTA NORMALNOSTI PORAZDELITVE PODATKOV O
POMENU ZNAČILNOSTI KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA V
SLOVENIJI
Kolmogorov-Smirnov
Za program korporativnega
prostovoljstva bi se odločilo
podjetje zaradi teh značilnosti:

1

Statistika

Df

Povečanje zadovoljstva in razvoj
zaposlenih

,326

66

Privabljanje in ohranitev
sposobnih zaposlenih

,367

Povečanje ugleda podjetja v
javnosti

Shapiro-Wilk

2

1

2

Statistika

Df

,000

,723

66

,000

66

,000

,688

66

,000

,489

66

,000

,489

66

,000

Povečevanje prihodka podjetja

,439

66

,000

,602

66

,000

Krepitev podjetniške kulture

,333

66

,000

,727

66

,000

Dojemanje podjetja kot dober
član v skupnosti

,385

66

,000

,659

66

,000

Sig.

1 – prostostna stopnja
2 – stopnja tveganja

Rezultat obeh testov za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov o značilnostih
korporativnega prostovoljstva v Sloveniji prikazuje tabela 9, v kateri je za vse trditve p
< 0,05, kar kaže, da se porazdelitev vrednosti spremenljivk razlikuje od normalne
porazdelitve.
Nadaljevali bomo z izračunom rangov, s pomočjo katerih bomo prišli do izračuna
Mann-Whitneyevega U testa.
V tabeli 10 se nahaja izračun vrednosti rangov pri značilnostih korporativnega
prostovoljstva v Sloveniji. Ugotovimo lahko, da je povprečje rangov v tabeli 10, ki
prikazuje izračun vrednosti rangov pri značilnostih korporativnega prostovoljstva v
Sloveniji, med 31,81 in 35,00. Vsota vseh rangov pa se giblje med 986,00 in 1225,00.
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TABELA 10: IZRAČUN VREDNOSTI RANGOV PRI ZNAČILNOSTIH
KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI
Podjetje

N

Povprečje
rangov

Vsota
rangov

Multinacionalno

35

34,66

1213,00

Druga

32

33,28

1065,00

Skupaj

67

Privabljanje in
ohranitev
sposobnih
zaposlenih

Multinacionalno

35

33,74

1181,00

Druga

31

33,23

1030,00

Skupaj

66

Povečevanje
ugleda podjetja v
javnosti

Multinacionalno

35

34,76

1216,50

Druga

31

32,08

994,50

Skupaj

66

Multinacionalno

34

32,78

1114,50

Druga

31

33,24

1030,50

Skupaj

65

Multinacionalno

35

35,00

1225,00

Druga

31

31,81

986,00

Skupaj

66

Multinacionalno

35

33,10

1158,50

Druga

31

33,95

1052,50

Skupaj

66

Trditve
Povečanje
zadovoljstva in
razvoj zaposlenih

Povečevanje
prihodka podjetja

Krepitev
podjetniške kulture

Dojemanje podjetja
kot dober državljan
v skupnosti

TABELA 11: MANN- WHITNEYEV U TEST ZA PREVERJANJE HIPOTEZE 3
Dojemanje
Povečevanje Krepitev podjetja kot
prihodka podjetniške
dober
podjetja
kulture
državljan v
skupnosti

Trditve

Povečanje
zadovoljstva
in razvoj
zaposlenih

Privabljanje
in ohranitev
sposobnih
zaposlenih

Povečevanje
ugleda
podjetja v
javnosti

Mann-Whitney U

537,000

534,000

498,500

519,500

490,000

528,500

Wilcoxon W

1065,000

1030,000

994,500

1114,500

986,000

1158,500

Z

-,327

-,128

-,844

-,128

-,759

-,213

Asymp. Sig. (2tailed)

,744

,898

,399

,898

,448

,831

S pomočjo Mann-Whitneyevega testa (tabela 11) smo prišli do rezultata, da je p
vrednost > 0,05, pri enostranskem testu pa p > 0,025, kar pomeni, da lahko zavrnemo
hipotezo 3. Z izračunom lahko trdimo, da povprečno poznavanje in razumevanje
atributov korporativnega prostovoljstva ni
statistično višje pri menedžerjih v
multinacionalnih podjetjih kor pri menedžerjih v drugih podjetjih.
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4 SKLEP
Sodoben trend družbene odgovornosti podjetja v Sloveniji se nenehno spreminja, kar je
posledica nenehne spremembe okolja in družbe, v katerem podjetje deluje. Zato je
najpomembnejše, da podjetje išče prave oblike korporativnega prostovoljstva, ki v
danem trenutku najbolj ustrezajo zaposlenim v podjetju. Menedžerji v podjetju morajo
prisluhniti željam in predlogom svojih zaposlenih glede delovanja na dobrodelnem
področju in jim hkrati tudi omogoči takšno delovanje. Le tako bo tudi zaposleni kot
menedžer motiviran in z zadovoljstvom prispeval k pozitivnemu delovanju v podjetju in
v širši družbi.
V Sloveniji je v času Jugoslavije država poskrbela za družbeno koristno delo, kot na
primer z delovnimi brigadami ali s pobiranjem lokalnih samoprispevkov. Po razpadu
Jugoslavije se je v samostojni Slovenije razmišljanje o dobrodelnosti spremenilo.
Država ni več poudarjala pomena družbeno koristnega dela, saj je bil velik pomen na
zagonu novega gospodarstva, novega tržnega okolja. Z leti po osamosvojitvi pa so se
začele ustanavljati delovne brigade, kot se je na primer v letu 2015 ustanovila
študentska delovna brigada v Dobrovniku (17. Študentska delovna brigada letos v
Dobrovniku, 2015).
V magistrski nalogi smo predstavili le nekaj primerov, v katerih imajo ljudje in podjetja
željo po družbeno koristnem delu. Danes prihaja do različnih oblik družbene
odgovornosti podjetja. Nekatera podjetja sledijo samo novim trendom za zadovoljstvo
potrošnikov in posledično višjemu prometu ter dobičku, nekatera podjetja pa se tudi
zavedajo, kako pomembna sta družbena odgovornost in vključevanje v različne
dobrodelne aktivnosti. Eden izmed sodobnih trendov družbene odgovornosti podjetja je
korporativno prostovoljstvo.
Podjetja lahko izbirajo med petimi oblikami korporativnega prostovoljstva, in sicer
projektni dnevi, mentorstvo, začasna premestitev, razvojni projekti in projekti za
zavzetost za podporo in spodbudo. Z različnimi oblikami korporativnega prostovoljstva
zaposleni in menedžerji izboljšajo sodelovanje v timu, pridobijo delovno motivacijo in
strokovne kompetence.
Začetki korporativnega prostovoljstva segajo v Združene države Amerike, kjer je bilo
narejenih največ raziskav na temo korporativno prostovoljstvo. Z globalizacijo je prišla
idejo o korporativnem prostovoljstvu tudi v Evropo. V teoretičnemu delu je bilo
povzeto največ izhodišč in raziskav iz tuje literature, raziskava pa je temeljila na
prepoznavnosti in uporabnosti korporativnega prostovoljstva v Sloveniji.
Pri korporativnem prostovoljstvu se angažirajo zaposleni za dobrodelne namene, ki niso
povezani s prvotnim poslovanjem podjetja, pa vendar vsi delujoči akterji nekaj
pridobijo. Družba pridobi večjo podporo, zaposleni pridobijo smiselno delo in hkrati
nove poglede in spretnosti, podjetje pa pridobi ugled in zadovoljne zaposlene.
V raziskovalnem delu nas je predvsem zanimalo, koliko podjetij pozna pojem
korporativno prostovoljstvo in koliko podjetij ima vpeljan program korporativnega
prostovoljstva. Predstavili smo, kakšen je pomen značilnosti korporativnega
prostovoljstva, prednosti in uporabnost korporativnega prostovoljstva.
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Namen dela je bil ugotoviti različne motive za vpeljavo korporativnega prostovoljstva v
Sloveniji. Ugotovili smo, da je najmočnejši motiv po mnenju večine anketiranih
menedžerjev dejansko dojemanje pomembnosti družbene odgovornosti. Hipotezo 2 smo
potrdili. Rezultat je bil sicer pričakovan, vendar podjetja dajejo tudi velik poudarek
izboljšanju javne podobe. Z izboljšanjem javne podobe bi posledično ljudje več
kupovali izdelek ali storitev podjetja. Največji motiv za izboljšanje javne podobe je, da
podjetje družbeno odgovarja. Ekonomska pričakovanja ne zadostujejo več in zato
potrošniki izvajajo različne pritiske na podjetja, da razmišljajo o pomembnosti družbene
odgovornosti in pomembnosti varovanja okolja, v katerem podjetje deluje. S tem
potrošniki več nakupujejo in podjetju raste prihodek.
V Sloveniji smo z raziskavo ugotovili, da je korporativno prostovoljstvo sicer med
anketiranimi podjetji poznan pojem, vendar le dobra četrtina podjetij ta koncept tudi
uporablja oz. ima vpeljanega. Domnevamo, da ga podjetja zaradi trenutnih socialnih
bremen in davkov ne vpeljujejo, ampak uporabljajo tradicionalne oblike dobrodelnosti,
kot so na primer finančne donacije.
Cilj empiričnega dela je bilo ugotoviti, kakšno je poznavanje in razumevanje pomena
atributov družbene odgovornosti v multinacionalnih kot tudi v drugih podjetjih.
Raziskava je pokazala, da povprečno razumevanje pomena atributov družbene
odgovornosti ni višje v multinacionalnih podjetjih in tako kaže, da se pomena družbene
odgovornosti zavedajo tudi v drugih podjetjih v Sloveniji. Hipotezo 1 smo zavrnili.
Pričakovati je bilo, da bo dojemanje pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva
statistično višje pri menedžerjih v multinacionalnih podjetjih, saj je korporativno
prostovoljstvo bolj prepoznano in razširjeno v tujini. Raziskava je pokazala, da te teze
ni mogoče potrditi, saj so izračuni prikazali ravno nasprotno. Tako smo prišli do
podobnega spoznanja kot pri hipotezi 1 – tudi druga podjetja v Sloveniji se zavedajo
pomena značilnosti korporativnega prostovoljstva, tako da smo hipotezo 3 zavrnili.
Podjetje mora pred vpeljavo koncepta korporativnega prostovoljstva sprejeti odločitve,
kot na primer ali bo koncept aktivno vpeljan v strategijo podjetja. Če se podjetje odloči
za aktivno vpeljavo koncepta v strategijo podjetja, si mora nato določiti, katere cilje bo
podjetje dosegalo – ali za podjetje, zaposlene ali dobrodelne organizacije. Nadalje kako
bo podjetje povezalo te cilje s svojo strategijo, kateri instrumenti so primerni, s katero
dobrodelno organizacijo se bodo povezali in kako bodo pripravili zaposlene za
delovanje v dobrodelne namene. Torej mora podjetje pred vpeljavo koncepta
korporativnega prostovoljstva dobro razmisliti, v kakšni obliki in zaradi katerih
razlogov bi vpeljali koncept, saj odločitev ne vpliva samo na poslovanje podjetja,
ampak tudi na zaposlene v podjetju kot tudi na družbo, v katerem podjetje deluje.
V raziskavi smo se osredotočili samo na podjetja z najvišjimi prihodki v Sloveniji,
zanimivo pa bi bilo tudi raziskati, kakšno je mnenje o korporativnem prostovoljstvu v
tistih podjetjih, ki dosegajo nižje prihodke. Smiselno bi bilo tudi raziskati, kako vpliva
korporativno prostovoljstvo na politiko in kulturo podjetja ter kakšen je vpliv na
zaposlene v podjetjih v Sloveniji, ki že imajo vpeljan koncept korporativnega
prostovoljstva. Nadalje bi bilo zanimivo raziskati, kakšno je sodelovanje med podjetjem
in neprofitnimi podjetji.
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Magistrska naloga naj služi kot razmišljanje o nadaljnjem razvoju korporativnega
prostovoljstva v Sloveniji. Tako naj bo kot pomoč pri razvijanju osebnostnega razvoja
zaposlenih kot tudi upora podjetij pri novih idejah za povečevanje zadovoljstva
zaposlenih v podjetju. Ne le s podporo politike, gospodarstva in podjetij, ampak tudi z
zaposlenimi v podjetju se lahko korporativno prostovoljstvo v Sloveniji razvija in širi.
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PRIILOGE
PRILOGA 1: DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
IZOBRAZBA
 2008 – danes
 2004 – 2008
 2000 – 2004

Znanstveni magisterij program Ekonomija in poslovne vede
Univerzitetni študij Ekonomija in poslovne vede
Srednja ekonomska šola Maribor

DELOVNE IZKUŠNJE
Redna zaposlitev
 2013–danes
 2012–2013

Henkel Maribor d. o. o., Maribor
 delovno mesto kot projektni koordinator
 delovno mesto kot planer gotovih izdelkov
Henkel Slovenija d. o. o., Maribor
 delovno mesto kot planer gotovih izdelkov
Delo preko študentskega dela

 2011–2012

Ploj d. o. o.
pisanje nakladalnih nalogov, izstavljanje računov, dobropisov,
izdelava potnih nalogov
klicanje strank za zapadle obveznosti, administrativna dela
(telefonsko komuniciranje, pisanje dopisov, odpiranje pošte … )

 2006–2011

F. A. Maik d. o. o.
pisanje nakladalnih nalogov, najava kamionov pri poslovnih
partnerjih, dnevni pregled tovornih listov, izstavljanje računov,
dobropisov
in
opominov,
izdelava
potnih
nalogov,
administrativna dela (telefonsko komuniciranje, pisanje dopisov,
odpiranje pošte … ), izdelava različnih analiz
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Moje ime je Andreja Novak in sem
študentka podiplomskega znanstvenega
magistrskega programa Ekonomija in poslovne vede na Ekonomsko-poslovni fakulteti v
Mariboru, smer Management in organizacija.
Pripravljam magistrsko delo na temo Korporativno prostovoljstvo – sodoben trend
odgovornosti do družbe pod mentorstvom dr. Duško Uršič in somentorstvom dr. Vesne
Čančer. Sam pojem korporativno prostovoljstvo lahko razumemo kot prostovoljsko delo
zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativnimi podpira
delodajalec oziroma podjetje.
Na podlagi predhodno izvedene raziskave je v vzorec raziskovanja vključena tudi vaša
organizacija. Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 5 minut in
prispevali k dokončanju mojega zaključnega dela.
Prosila bi vas, da anketni vprašalnik izpolni oseba, katero delovno mesto je v srednjem
managementu (vodja proizvodnje, vodja marketinga, vodja financ, itd).
Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem!
SKLOP 1 – Družbena odgovornost in dobrodelnost
1. Na katerem področju dobrodelnih aktivnosti, menite, bi sodelovalo podjetje, v
katerem ste zaposleni?
a) šolstvo
b) šport
c) na socialnem področju
d) varstvo okolja in zaščita živali
e) kultura
2. Na katerem področju, menite, bi podjetja v Sloveniji morala delovati za
dobrodelne aktivnosti?
a) šport
b) šolstvo
c) na socialnem področju
d) varstvo okolja in zaščita živali
e) politika
f) religija
g) kultura
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3. Podjetje v Sloveniji je družbeno odgovorno, če:
Označite od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se ne strinjam / niti
se strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam)
Sploh se
ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti se ne strinjam /
niti se strinjam

Se strinjam

Popolnoma
se strinjam

omogoča zaposlenim redna izobraževanja

1

2

3

4

5

omogoča zaposlenim dobre delovne pogoje

1

2

3

4

5

omogoča enakovrednost spolov in
primerno plačo

1

2

3

4

5

privabi in ohranja sposobne zaposlene

1

2

3

4

5

učinkovito in smotrno porablja naravne
vire in preprečuje onesnaževanje naravnega
okolja

1

2

3

4

5

spoštuje zakone in plačuje davke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

omogoča zaposlenim delovati na področju
dobrodelnih aktivnosti znotraj programa
korporativnega prostovoljstva

1

2

3

4

5

zmanjšuje negotovost poslovanja, znižuje
stroške in dviguje kakovost

1

2

3

4

5

se aktivno vključuje v problematiko
lokalnega okolja (finančna nadomestila,
sponzoriranje lokalnih športnih, kulturnih
in drugih aktivnosti, itd.)

4. Koliko denarja namenja vaša organizacija za dobrodelne namene na letnem
nivoju:
a) do 100 eur
b) do 500 eur
c) do 1000 eur
d) nad 1000 eur
e) nič
SKLOP 2 – Korporativno prostovoljstvo
5. Ali vam je poznan pojem korporativno prostovoljstvo?
a) Da
b) Ne
3

6. Ali vaše podjetje deluje na področju korporativnega prostovoljstva?
a) Da
b) Ne
7. Katero obliko korporativnega prostovoljstva izvajate v podjetju oz. bi izvajali:
a) projektni dnevi
b) mentorstvo
c) razvojni projekti
d) drugo
8. Za program korporativnega prostovoljstva bi se odločilo podjetje zaradi teh
značilnosti:
Označite od 1 do 5 (1-sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se ne strinjam /
niti se strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam)
Sploh se ne
strinjam

Se ne strinjam

Niti se ne strinjam /
niti se strinjam

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

povečanje zadovoljstva
in razvoj zaposlenih

1

2

3

4

5

privabljanje in
ohranitev sposobnih
zaposlenih

1

2

3

4

5

Povečevanje ugleda
podjetja v javnosti

1

2

3

4

5

povečevanje prihodka
podjetja

1

2

3

4

5

krepitev podjetniške
kulture

1

2

3

4

5

dojemanje podjetja kot
dober državljan v
skupnosti

1

2

3

4

5

9. Kateri je po vašem mnenju glavni motiv podjetja za vpeljavo programa
korporativnega prostovoljstva?
a) dojemanje pomembnosti družbene odgovornosti
b) izboljšanje javne podobe podjetja
c) uresničevanje ekonomskih interesov
d) privabljanje novih zaposlenih
e) drugo: ___________________________
10. Zakaj bi se kot posameznik odločili za sodelovanje v programu korporativnega
prostovoljstva v prostem času?
a) izboljšanje samopodobe
b) moralna dolžnost
4

c)
d)
e)
f)

doprinos k boljši družbi
reference
sprememba v vsakdanu
dodatna finančna nagrada delodajalca

11. Koliko časa bi bili pripravljeni sodelovat v programu korporativnega
prostovoljstva?
a) 1 krat tedensko
b) 1 krat mesečno
c) 1 krat na 6 mesecev
d) 1 krat letno
SKLOP 3 – splošni podatki
(Prosim obkrožite eno od trditev)
12. V katerem sektorju deluje vaše podjetje:
a) primarnem sektorju
b) sekundarnem sektorju
c) terciarnem sektorju
13. Kakšno je lastništvo vašega podjetja:
a) državno lastništvo
b) zasebno lastništvo
c) mešano lastništvo
14. Ali je vaše podjetje multinacionalno podjetje?
a) da
b) ne
15. Kolikšno je št. zaposlenih v vašem podjetju:
a) do 10 ljudi
b) od 11 do 50 ljudi
c) od 51 do 100 ljudi
d) več kot 100 ljudi
Hvala za vaše sodelovanje!
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PRILOGA 3: OPISNA STATISTIKA ODGOVOROV O ZNAČILNOSTI
DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA V SLOVENIJI
Podjetje v Sloveniji je družbeno odgovorno, če:
Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Omogoča zaposlenim redna
izobraževanja.

Statistic
Lower
Bound

4,19

Upper
Bound

4,60

5 % Trimmed Mean

4,51

Median

5,00

Variance

,704

Std. Deviation

,839

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

1
-1,830

,295

Kurtosis

4,181

,582

4,74

,087

95 %
Confidence
Interval for
Mean

Lower
Bound

4,57

Upper
Bound

4,92

5 % Trimmed Mean

4,87

Median

5,00

Variance

,502

Std. Deviation

,708

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

0

Skewness

-3,600

,295

Kurtosis

14,583

,582

4,77

,080

Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Omogoča enakovrednost spolov in
primerno plačo.

,103

Skewness

Mean

Omogoča zaposlenim dobre delovne
pogoje.

Std. Error

4,39

Lower
Bound

4,61

Upper
Bound

4,93

5 % Trimmed Mean

4,89

Median

5,00

Variance

,424

Std. Deviation

,652

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

0

Skewness

-3,867
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,295

Kurtosis

17,925

Podjetje v Sloveniji je družbeno odgovorno, če:
Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Privabi in ohranja sposobne zaposlene.

Statistic

Std. Error

4,44
Lower
Bound

4,24

Upper
Bound

4,64

5 % Trimmed Mean

4,54

Median

5,00

Variance

,650

Std. Deviation

,806

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

1

,099

Skewness

-1,886

,295

Kurtosis

4,724

,582

4,64

,085

Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Lower
Bound

4,47

Upper
Bound

4,81

5 % Trimmed Mean

4,74

Median

5,00

Učinkovito in smotrno porablja naravne Variance
vire in preprečuje onesnaževanje
Std. Deviation
naravnega okolja.
Minimum

,481
,694
1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

1

Skewness

-2,791

,295

Kurtosis

10,898

,582

4,68

,087

Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Spoštuje zakone in plačuje davke.

,582

Lower
Bound

4,51

Upper
Bound

4,86

5 % Trimmed Mean

4,79

Median

5,00

Variance

,497

Std. Deviation

,705

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

0

Skewness

-2,988

,295

Kurtosis

11,234

,582
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Podjetje v Sloveniji je družbeno odgovorno, če:
Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Statistic
4,30
Lower
Bound

4,14

Upper
Bound

4,47

5 % Trimmed Mean

4,34

Median

4,00

Se aktivno vključuje v problematiko
Variance
lokalnega okolja (finančna nadomestila,
sponzoriranje lokalnih športnih,
Std. Deviation
kulturnih in drugih aktivnosti itd.).
Minimum

,679
3

Maximum

5

Range

2

Interquartile Range

1

Skewness

-,460

,295

Kurtosis

-,764

,582

4,26

,087

95 %
Confidence
Interval for
Mean

Lower
Bound

4,08

Upper
Bound

4,43

5 % Trimmed Mean

4,29

Median

4,00

Variance

,502

Std. Deviation

,708

Minimum

3

Maximum

5

Range

2

Interquartile Range

1

Skewness

-,417

,295

Kurtosis

-,910

,582

4,30

,103

Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Zmanjšuje negotovost poslovanja,
znižuje stroške in dviguje kakovost.

,084

,461

Mean

Omogoča zaposlenim delovati na
področju dobrodelnih aktivnosti znotraj
programa korporativnega
prostovoljstva.

Std. Error

Lower
Bound

4,10

Upper
Bound

4,51

5 % Trimmed Mean

4,39

Median

4,00

Variance

,707

Std. Deviation

,841

Minimum

1

Maximum

5

Range

4

Interquartile Range

1

Skewness

-1,431

,295

Kurtosis

2,771

,582
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PRILOGA 4: OPISNA STATISTIKA ODGOVOROV O ZNAČILNOSTI
KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI
Za program korporativnega prostovoljstva bi se odločilo
podjetje zaradi teh značilnosti:
Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Povečanje zadovoljstva in
razvoj zaposlenih

Statistic

Lower
Bound

4,29

Upper
Bound

4,62

5 % Trimmed Mean

4,52

Median

5,00

Variance

,436

Std. Deviation

,661

Minimum

2

Maximum

5

Range

3

Interquartile Range

1
-1,149

,295

Kurtosis

1,639

,582

4,53

,081

95 %
Confidence
Interval for
Mean

Lower
Bound

4,37

Upper
Bound

4,69

5 % Trimmed Mean

4,61

Median

5,00

Variance

,438

Std. Deviation

,661

Minimum

2

Maximum

5

Range

3

Interquartile Range

1

Skewness

-1,430

,295

Kurtosis

2,244

,582

4,79

,059

Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Povečanje ugleda podjetja v
javnosti

,081

Skewness

Mean

Privabljanje in ohranitev
sposobnih zaposlenih

Std. Error

4,45

Lower
Bound

4,67

Upper
Bound

4,91

5 % Trimmed Mean

4,85

Median

5,00

Variance

,231

Std. Deviation

,481

Minimum

3

Maximum

5

Range

2

Interquartile Range

0

Skewness

-2,255

9

,295

Kurtosis

4,555

Za program korporativnega prostovoljstva bi se odločilo
podjetje zaradi teh značilnosti:
Mean
95 %
Confidence
Interval for
Mean

Povečevanje prihodka podjetja

Statistic
4,56
4,37

Upper
Bound

4,75

5 % Trimmed Mean

4,64

Median

5,00

Variance

,619

Std. Deviation

,787

Minimum

2

Maximum

5

Range

3

Interquartile Range

1

,097

Skewness

-1,573

,295

Kurtosis

1,209

,582

4,45

,084

95 %
Confidence
Interval for
Mean

Dojemanje podjetja kot dober
državljan v skupnosti

Std. Error

Lower
Bound

Mean

Krepitev podjetniške kulture

,582

Lower
Bound

4,29

Upper
Bound

4,62

5 % Trimmed Mean

4,52

Median

5,00

Variance

,467

Std. Deviation

,683

Minimum

2

Maximum

5

Range

3

Interquartile Range

1

Skewness

-1,173

,295

Kurtosis

1,376

,582

4,58

,078

Mean
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