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1. UVOD 
 
V zadnjih dveh desetletjih smo bili priča velikim spremembam, ki so vplivale na zamenjavo 
starih načinov kreacije blagostanja. Prvotno se je bogastvo ustvarjalo z enkratno porabo 
naravnih virov, danes pa vse pomembnejše postajajo nove tehnološke rešitve in znanja. 
Dejavniki kot so politične transformacije, liberalizacija trga, privatizacija, tehnološke 
inovacije ter geografsko, kulturno in zakonsko širjenje podjetij so prispevali k globalni 
razsežnosti in globalnim vplivom podjetij. Nemalokrat se zgodi, da imajo posamezna 
mednarodna podjetja več bogastva od bogastva posamezne države, kar jim daje premoč. Isti 
dejavniki državam odpirajo problem soočenja z vse večjim vplivom privatnega sektorja. Res 
je, da globalno poslovanje za podjetje pomeni vrsto novih priložnosti, toda na drugi strani se 
podjetja soočajo z novimi odgovornostmi in obveznostmi. Željo po uspehu bodo morala 
podjetja združiti z vpeljavo družbeno odgovornega poslovanja v obstoječe podjetniške 
modele. Izogibanje družbeni odgovornosti, poleg želje po uspehu, onemogočajo tudi tiskani 
mediji. Toda kaj ta pojem sploh pomeni in kako se z njimi spopadajo podjetja? Katera orodja 
in pristopi so jim v pomoč? Ta na videz preprosta vprašanja so precej kompleksna. Kaj 
natančno je družbeno odgovorno ravnanje, ni mogoče zanesljivo določiti. Ima namreč veliko 
opredelitev, ki se razlikujejo tako med državami kot tudi kulturami.  

 
Družbena odgovornost zrcali temeljne vrednote družbe,  v kateri želimo živeti. Zadeva 
posamezna podjetja, ki lahko s svojo inovativnostjo kratkoročno in dolgoročno izboljšajo 
svoje ekonomsko, okoljsko in družbeno delovanje. Hkrati pa zadeva tudi vse druge interesne 
skupine kot so zaposleni, potrošniki, lokalne skupnosti, itd. V povezavi s pojmom 
trajnostnega razvoja pa družbena odgovornost zadeva tudi naše otroke in prihodnje 
generacije, ki pričakujejo, da bodo živeli v enakem ali celo boljšem svetu od današnjega. 
 
Pomemben del družbene odgovornosti je družbeno poročanje. Vloga družbenega poročanja je 
razkritje družbene odgovornosti, iz česar sledi, da je družbeno poročanje razširitev pojma 
družbene odgovornosti. Poleg navedene vloge družbeno poročanje ocenjuje vplive, ki jih 
imajo aktivnosti podjetja na družbo; meri učinkovitost in uspešnost družbenih programov, ki 
jih izvaja podjetje; predstavlja notranji informacijski sistem, ki dopušča celovito analizo 
sredstev in družbenih vplivov podjetja (Tilling, 2001, str. 2). Koncept družbenega poročanja 
namreč vpliva na vodenje podjetij in nasploh na celotno delovanje podjetij. Pomembnost tega 
vpliva se odraža v integraciji družbenega poročanja in sistema vodenja podjetja ter v 
spremenjenih podjetniških  kulturah (Armstrong, Sweeny, 2004, str. 2). Vse več podjetij se 
zaveda, da je v obstoječe poslovne modele poleg delničarjev potrebno vključiti tudi ostale 
interesne skupine. Odgovornost podjetij ni le zagotavljanje dobička njenim delničarjem, 
temveč širša odgovornost do družbe (Gray et al., 1996, str. 3). Potrebno se je zavedati, da so 
kljub razširjenosti in promociji družbene odgovornosti in s tem družbenega poročanja v 
končni fazi podjetja tista, ki se odločijo, ali bodo za obravnavanje družbenih potreb 
izpolnjevala samo minimalne zakonske zahteve in obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih 
pogodb, ali kaj več. Podjetja vseh velikosti lahko ob sodelovanju  s svojimi interesnimi 



2 

skupinami in s pomočjo družbene odgovornosti podjetij pomagajo pri usklajevanju 
ekonomskih, družbenih in okoljskih ambicij. Kot taka, postaja družbena odgovornost podjetij 
vse pomembnejši koncept na globalni ravni in v okviru Evropske unije ter je del razprav o 
globalizaciji, konkurenci in trajnosti.  
 
Z razširitvijo družbeno odgovornega delovanja in razvojem konceptov družbene odgovornosti 
in družbenega poročanja tako teorija kot praksa poudarjata pomembnost vključevanja vseh 
interesnih skupin v delovanje podjetij. Dandanes je uspeh podjetja tesno povezan s partnerji v 
celotni vrednostni verigi, z dobavitelji tehnologije, novimi trgi in institucijami ter drugimi 
interesnimi skupinami (Kleindorfer, 2005, str. 32). Tradicionalno mišljenje, da je podjetje 
gospodar svoje usode, se je spremenilo. Ni pomembna le legalnost poslovanja, temveč tudi 
legitimna pravica do obstoja podjetja. Slednjo si podjetja pridobijo s strani interesnih skupin. 
Družbeno poročilo kot dokument nima večje vrednosti, če ne informira interesnih skupin, 
vodi k pogovoru z interesnimi skupinami ali vpliva na odnos med podjetjem in interesnimi 
skupinami.  V tem primeru družbeno poročilo predstavlja orodje uresničevanja trajnostnega 
razvoja in s tem pridobitev potencialnih prednosti, ki jih družbeno poročanje nudi. Takšno 
poročanje je ob hkratni integraciji v obstoječe podjetniške modele celostno, transparentno in 
kredibilno. Pri tem je potrebno poudariti, da podjetje brez identifikacije interesnih skupin ne 
more delovati družbeno odgovorno (Zambon, 2005, str. 131). Ceremonialno družbeno 
poročanje ne vzpostavlja zaupanja, v primeru identifikacije nepravilnosti pa lahko podjetju 
povzroči izgubo ugleda ali kakšno drugo škodo. 
 
Trenutni trendi v svetu, predvsem v Evropski uniji, kažejo na rast družbenega poročanja 
(ACCA, 2004, str. 7). V promocijo družbene odgovornosti in družbenega poročanja je 
vpletena vrsta mednarodnih institucij. Eno izmed pomembnejših vlog igra tudi Evropska 
komisija. Evropska komisija želi več politične opaznosti na področju družbene odgovornosti 
podjetij, da se potrdi, kar so evropska podjetja na tem področju že naredila in jih spodbudi, da 
naredijo še več. Slovenija je na področju uresničevanja družbene odgovornosti in družbenega 
poročanja še na začetku. Res je, da oba koncepta za posamezno družbo in podjetje pomenita 
univerzalni izziv, toda poznavanje razvojnih trendov zunaj slovenskih meja lahko pripomore 
k hitrejšemu razmahu teh konceptov. 
 

1.1. Namen in cilj magistrskega dela 
 
Že Peter Drucker je menil, da potrebujemo nove načine in orodja merjenja poslovne 
uspešnosti podjetij. Danes postajajo vse bolj aktualna orodja merjenja uspešnosti, ki poleg 
finančnih meril upoštevajo tudi druga ekonomska, družbena in okoljska merila. Razkritje in 
komunikacijo teh rezultatov omogoča družbeno poročilo.  V Sloveniji prevladujejo mala in 
srednje velika podjetja, ki se kljub družbeno odgovornemu ravnanju ne zavedajo pomena in 
pomembnosti le-tega. Marsikatero podjetje se še ne odloča za sodelovanje z interesnimi 
skupinami, vključevanje ekonomskih, družbenih in okoljskih kazalcev in kazalnikov ter za 
družbeno poročanje. Nekatera podjetja, ki se pomembnosti razkrivanja teh informacij že 
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zavedajo, informacije vključujejo v okvir letnih poročil. Vklju čevanje informacij družbenega 
poročanja v okvir letnih poročil naredi le-te preobsežne in manj prijazne do uporabnika. 
Obstajajo pa tudi že podjetja, ki izdajajo samostojna družbena poročila. Slovenija je del 
Evropske unije, zato je pomembno tamkajšnje poznavanje trendov na področju družbene 
odgovornosti. Poznavanje situacije izven Slovenije, bi Sloveniji omogočilo hitrejši razmah 
konceptov družbene odgovornosti in družbenega poročanja. To je tudi glavni namen 
magistrskega dela. 
 
Želim, da bo magistrsko delo uporabno tako za pripravljavce družbenih poročil kot tudi ostale 
interesne skupine. Zato so v delu prikazani razlogi, zaradi katerih se podjetja odločajo za 
proces družbenega poročanja. Predstavitev družbenega poročanja lahko podjetjem nakaže 
možnosti izboljšanja komunikacije med podjetjem in interesnimi skupinami. Za vse, ki 
sodelujejo pri promociji družbene odgovornosti in družbenega poročanja je zanimiv del 
magistrske naloge, ki predstavlja soočanje s tema dvema konceptoma v nekaterih državah 
Evropske unije. 
 
Cilj magistrskega dela je pregled razvoja družbenega poročanja in temelji na teoretičnih 
opredelitvah ter praktični razširjenosti v Evropski uniji. 
  

1.2. Metode proučevanja in zasnova magistrskega dela 
 
Pri izdelavi magistrskega dela je uporabljenih več znanstvenoraziskovalnih metod, pri čemer 
so nekatere med njimi med seboj kombinirane. 
 
V prvih treh poglavjih je na podlagi preučevanja strokovne literature za podroben in 
objektiven opis osrednjega predmeta proučevanja, to je družbenega poročanja, uporabljena 
metoda deskripcije. V okviru sistematične obdelave dejstev sem se naslonila na domačo in 
tujo literaturo. Večji del literature in virov predstavljajo članki iz uglednih tujih strokovnih 
revij. Tako prvi del družbeno poročanje predstavi s teoretičnega vidika. Glede na to, da ima 
družbeno poročanje velik vpliv na družbeno odgovorno ravnanje podjetij, je začetno poglavje 
namenjeno konceptu družbene odgovornosti. Družbena odgovornost brez družbenega 
poročanja pomeni pomanjkanje transparentnosti in zanesljivih informacij. Brez informacij 
zaposleni, potrošniki, investitorji in ostale interesne skupine ne morejo prepoznavati družbene 
odgovornosti podjetij. Hkrati podjetja brez poročanja velikokrat ne nadzorujejo svojih 
aktivnosti. Zato opredelitvi koncepta družbene odgovornosti sledi poglavje namenjeno 
družbenemu poročanju oziroma definiciji pojma, predstavitvi teoretičnih konceptov, 
zgodovinskemu razvoju družbenega poročanja, predstavitvi različnih pristopov in kategorij 
družbenih poročil ter nenazadnje sestavi družbenega poročila. Ta del magistrskega dela  
temelji predvsem na člankih in razpravah tujih avtorjev.  
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V četrtem poglavju, ki predstavlja začetek drugega vsebinskega sklopa, sledi analiza 
družbenega poročanja v realnosti. Glede na to, da družbeno poročanje postaja realnost 
celotnega svobodnega sveta, je to poglavje namenjeno predstavitvi družbenega poročanja po 
svetu. Širši geografski opredelitvi nato sledi analiza družbenega poročanja v Evropski uniji. V 
tem poglavju so predstavljeni glavni motivatorji, ki podjetja v tem delu sveta vodijo v 
družbeno odgovorno ravnanje in posledično družbeno poročanje. Analiza v okviru Evropske 
unije je narejena nekoliko podrobneje, saj je slovenski trg z vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo postal del enotnega evropskega trga, kar pomeni, da bodo slovenska podjetja primorana 
slediti trendom Evropske unije. Analize družbenega poročanja je narejene na podlagi 
primerjav različnih že izvedenih raziskav. V zadnjem delu tega sklopa je predstavljeno 
družbeno poročanje v Sloveniji.  
 
Magistrsko delo je na podlagi metode sinteze sklenjeno s sklepnimi ugotovitvami o 
družbenem poročanju podjetij, ki izhajajo iz teoretičnega in praktičnega vsebinskega dela 
magistrske naloge. Na podlagi  proučevanj so podane tudi možne smernice na področju 
družbenega poročanja, katerim bo lahko v prihodnosti sledila tudi Slovenija. Delo je končano 
z navedbo literature in virov.  

 
2. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ 
 
Družbena poročila kot taka slonijo na predpostavki o družbeni odgovornosti podjetij. 
Družbena odgovornost podjetja pomeni, da je podjetje odgovorno za svoje aktivnosti, ki 
vplivajo na skupnost ljudi in njihovo okolje. Negativne vplive na družbo mora podjetje 
ugotoviti in jih skušati popraviti. To lahko pomeni, da se mora podjetje odpovedati delu 
dobička, če njegova aktivnost resno prizadeva kakšno interesno skupino (Jaklič, 1996, str.60). 
Družbena odgovornost predstavlja vrednote in politiko delovanja tistih korporacij, ki želijo 
zmanjševati negativne družbene in okoljske vplive ter ustvariti dodano vrednost za lokalno 
skupnost (Vezjak, 2002a, str. 47).  
 
Gray s sodelavci družbeno odgovornost ponazarja  z razmerjem med principalom in agentom1 
(Gray et al., 1996, str. 38). Med njima obstaja družbena pogodba oziroma dogovor. Principal 
v skladu s pogodbo agentu da navodila, katere aktivnosti se od njega pričakujejo, ter nagrado. 
V model agenta in principala sta vključeni dve vrsti odgovornosti: 

• odgovornost agenta, da akcijo izpelje; 

• odgovornost agenta, da o akciji poroča. 
Ta poenostavljen model avtorji uporabljajo za ponazoritev razmerja med družbo in 
organizacijami oziroma med delničarji (principal) in podjetjem (agent). Delničarji podjetju 
nudijo moč preko vlaganj investicijskih sredstev in to hkrati predstavlja ustanovitev pogodbe, 
ki je v večji meri implicitna. Med obema stranema obstajajo nasprotujoči si interesi, zato 
izvajanje aktivnosti podjetja v dobro interesnih skupin ne more temeljiti na zaupanju. Pojem 
                                                 
1 Agent je podjetje, posameznik ali skupina, ki je pooblaščen za izvedbo poslov s tretjo stranko v imenu nekoga 
drugega (imenovanega principal). 
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zaupanja so zato v veliko primerih nadomestili formalni sporazumi in nadzori. Gray s 
sodelavci ugotavlja, da je obliko odgovornosti v primeru obstoja zakonodajnega okvira lahko 
določiti, težje pa je odnos med agentom in principalom opredeliti v primeru razmerja med 
podjetjem in drugimi organizacijami: odnos do okolja, zaposlenih in skupnosti.  
 
Definicija, ki jo je podal Van Marrewijk (Munilla, Miles, 2005, str.373) poudarja, da  
družbena odgovornost predstavlja prostovoljne aktivnosti podjetja, ki se odražajo v vpeljavi 
družbene in okoljske ozaveščenosti v vsakdanje poslovanje in v vzpostavitvi odnosov z 
interesnimi skupinami. Predhodnik pojma družbene odgovornosti je bil pojem odgovornost 
podjetja, ki je pomenil odgovornost podjetja za ustvarjanje dobička za delničarje. Hopkins 
(2004, str.1) v okviru definicije družbene odgovornosti še vedno poudarja pomembnost 
ohranjanja dobičkonosnosti podjetja, toda doseganje le-te mora sočasno ustvarjati boljše 
življenjske standarde za interesne skupine znotraj in zunaj podjetja. Pri tem je ena izmed 
interesnih skupin tudi naravno okolje. 
  
Številčnost  definicij družbene odgovornosti pojasnjuje, da ta koncept temelji na podjetniški 
in nacionalni kulturi, ki vplivajo na poslovanje podjetja in vrednote širše družbe. 
 

3. DRUŽBENO POROČANJE 
 
3.1. Definicija družbenega poročanja 
 
Družbeno poročanje2 je proces komuniciranja organizacij o družbenih in okoljskih učinkih 
ekonomskih delovanj teh organizacij posameznim interesnim skupinam znotraj družbe in tudi 
širši javnosti. Kot tako zahteva razširitev odgovornosti organizacij (še posebej podjetij) s 
tradicionalne vloge zagotavljanja računovodskega poročila lastnikom kapitala, natančneje 
delničarjem. Takšna razširitev temelji na predpostavki, da odgovornost podjetij ni le 
zagotavljanje dobička njenim delničarjem, temveč širša odgovornost do družbe (Gray et al., 
1996, str. 3). Družbena poročila so analiza družbene politike z vprašanjem o tem, ali so se 
izboljšale objektivne življenjske razmere in subjektivna blaginja na eni strani in na drugi, 
preko ravni posameznikov, ali se je izboljšala kakovost družbe (Zapf, 2002, str. 903). Vloga 
družbenega poročanja je razkritje družbene odgovornosti, iz česar sledi, da je družbeno 
poročanje razširitev pojma družbene odgovornosti. Poleg navedene vloge družbeno poročanje 
ocenjuje vplive, ki jih imajo aktivnosti podjetja na družbo; meri učinkovitost in uspešnost 
družbenih programov, ki jih izvaja podjetje; predstavlja notranji informacijski sistem, ki 
dopušča celovito analizo sredstev in družbenih vplivov podjetja (Tilling, 2004, str. 2). 
                                                 
2 Ang. »social reporting, social responsibility accounting, corporate social disclosure, social accountability 
disclosure, social audit, ethical statements, values report, social statement, sustainability reporting, social 
review« (Gray, et al., 1997, str. 330). Nekateri sistem družbenega poročanja imenujejo 3E, saj naj bi ta sistem 
vključeval poročanje o ekonomskem, okoljskem in etičnem vidiku organizacije (economy, environment, ethics) 
ali 3P kot  sestav ljudi, okolja in dobička (people, planet, profit). Vanclay (2004, str. 266) našteva še naslednje 
sopomenke: social, environmental and economic performance; impact on society, the environment and economic 
sustainability; economic prosperity, environmental quality, social justice; economic growth, ecological balance 
and social progress; landscapes, lifestyles and livelihoods. 
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Primarni namen družbenega poročanja ni v prepoznavanju slabih korporacij, temveč kreacija 
dialoga med korporacijo in interesnimi skupinami. Družbeno poročilo kot dokument nima 
večje vrednosti, če ne informira interesnih skupin, vodi k pogovoru z interesnimi skupinami 
ali vpliva na odnos med podjetjem in interesnimi skupinami. Zato za nekatere (The Allen 
Consulting Group, 2002, str. 6) družbeno poročilo  pomeni sistematična analiza in verifikacija 
ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov poslovanja podjetja v katero je vključena 
komunikacija z interesnimi skupinami.  
 
Velikokrat se zgodi, da je sestava družbenega poročila odvisna od ekonomskih dejavnikov 
(Swift, 2001, str. 18) in predstavlja del promocije podjetja. Razlog za to gre iskati v podjetju, 
ki deluje na podlagi priviligiranja interesov managementa ali investitorjev.  
 

3.2. Trajnostni razvoj 
 
Tako kot v primeru definicije družbene odgovornosti podjetja, je tudi trajnostni razvoj 
mogoče definirati na različne načine. Nekateri bi celo rekli, da je definicij toliko, kolikor je 
ljudi, ki definira ta pojem. Ena izmed definicij  trajnostni razvoj3 pojmuje kot razvoj, ki 
zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem poslabšal možnosti zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij (Gray et al., 1996, str. 61). Termin je bil prvič omenjen okoli leta 
1987 v knjigi Our Common Future, ki jo je izdala Svetovna komisija za okolje in razvoj4 
(Wilson, 2003, str. 1). Trajnostni razvoj je v knjigi definiran kot »proces sprememb, v 
katerem so izraba resursov, usmerjenost investicij, smer tehnološkega razvoja in 
institucionalne spremembe v harmoniji in proces, ki poudarja pomembnost sedanjih in 
prihodnjih družbenih potreb«5. Agenda 21 (Herath, 2005, str.1037) trajnostni razvoj definira 
kot razvoj, ki ne uničuje ali izčrpava ekološke, ekonomske ali družbene temelje, na katerih se 
gradi nadaljnji razvoj. Ta definicija se nadalje deli na šibko in močno različico. Šibka navaja, 
da zmogljivosti oziroma sredstva (vključno z ekološkimi) ustvarjajo prihodek in uničenje teh 
zmogljivosti posledično pomeni netrajnost prihodka. Pri tem je substitucija naravno in umetno 
ustvarjenih zmogljivosti visoka. Zatorej ob pogoju, da so družbeni prihranki dovolj visoki, da 
nadomestijo zmanjšanje naravnih zmogljivosti oziroma, če prihranki ekonomije presegajo 
amortizacijo naravno in umetno ustvarjenih zmogljivosti6, uničevanje ekosistema ne 
predstavlja večje nevarnosti za rušenje temeljev prihodnjega razvoja. Močna različica 
trajnostnega razvoja na drugi strani ne dopušča možnosti substitucije naravno in umetno 
ustvarjenih zmogljivosti in poudarja, da so prihodnje generacije upravičene do enake količine 
naravnih zmogljivosti oziroma sredstev kot sedanje generacije. 

                                                 
3 Ang. »Sustainability or sustainable development«. Sopomenke za trajnostni razvoj so: sonaraven razvoj, 
uravnotežen razvoj, vzdržen razvoj. Nekateri (Isaaksson, Garvare, 2003, str. 652) ga predstavljajo z modelom 
BEST (bio/physical sustainability, economic sustainability, social sustainability, technological sustainability), 
drugi preko modela 3E (economy, environment, ethics) in tretji (Istrabenz, 2003) preko modela 3P (planet, 
people, profit). 
4 World Comission for Environment and Development (WCED). 
5 Ta definicija je večkrat poimenovana Brundtlandova definicija in sicer po norveškem vladnem ministru in 
predsedniku Svetovne komisije za okolje in razvoj GroHarlem Brundtlandu. 
6 Primer: trajnostni razvoj je omogočen, če manj zgrajenih cest in tovarn nadomestimo z več gozdovi. 
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Termin trajnostni razvoj je bil v praksi prvič uporabljen leta 1992 na konferenci o okolju in 
razvoju Združenih narodov v Rio de Janeiru. S tem je trajnostni razvoj postal mednarodno 
sprejet politični cilj. Tega leta je bil z namenom spodbujanja podjetij, naj svoje poslovanje 
usmerijo v dobrobit varstva okolja in družbe kot celote, ustanovljen Svetovni poslovni svet za 
trajnostni razvoj (WBCSD7), ki ga tvori skupina vodilnih managerjev največjih svetovnih 
podjetij. V okviru tega projekta je bila razvita spletna platforma, ki podjetjem naročnikom 
svetuje pri sestavi trajnostnega poročila. 
 
Trajnostni koncept podjetja povzema elemente štirih že uveljavljenih konceptov: trajnostnega 
razvoja, družbene odgovornosti, teorije deležnikov (glej poglavje 3.3.1.) in teorije 
odgovornosti do poročanja podjetja. Koncept trajnostnega razvoja je prispeval k združitvi 
predhodno razdruženih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov ter poudaril pomembnost 
medsebojnih povezav le-teh. Koncept družbene odgovornosti podjetja k trajnostnemu 
konceptu prispeva etične argumente, zakaj naj bi podjetja delovala v smeri trajnostnega 
razvoja. Poslovne argumente je mogoče najti v teoriji deležnikov. Zadnji koncept, na katerega 
se nanaša smer trajnostnega razvoja, je teorija odgovornosti do poročanja, ki razkriva etične 
argumente, zakaj naj bi podjetja poročala. Družbeno poročanje lahko pripomore k 
trajnostnemu razvoju, saj upošteva dolgoročne vplive delovanja podjetja, danes prevladujoče 
računovodsko poročanje pa je usmerjeno kratkoročno.  Na nek način je družbeno poročilo 
orodje za doseganje trajnostnega razvoja (Sandri, 2003, str.3). 

 
3.3. Teoretski okvir družbenega poročanja 
 
Nastanek družbenih poročil je po mnenju mnogih avtorjev odgovor na potrebe po 
informacijah s strani uporabnikov, potrošnikov. Gray s sodelavci pojav družbenih poročil 
pojasnjuje s teorijami, saj naj bi le-te nudile boljšo razlago (Gray et al., 1996, str. 45-50). 
 
3.3.1. Teorija deležnikov 
 
Teorija deležnikov temelji na splošnosistemski teoriji. Vsi živi organizmi (sistemi) vplivajo in 
so vplivani od ostalih sistemov v njihovem okolju. Za podjetje je bistveno, da ugotovi, kdo so 
subjekti vplivanja. V povezavi s tem govorimo o deležnikih8. Deležniki so posamezniki ali 
skupine, ki imajo kakršenkoli vpliv na delovanje podjetja oziroma na njih vpliva poslovanje 
podjetja. Predstavljajo gospodarske ali človeške zmogljivosti podjetja, njihova vrednost je 
odvisna od obnašanja podjetja (Hinna, Monteduro, 2003, str. 14). Model deležnikov je 
interaktivni model, ki združuje vse interesne skupine in podjetje. Jaklič (1996, str. 24-26) loči 
primarne in sekundarne interesne skupine. 

                                                 
7 World Business Council for Sustainable Development. 
8 Ang. »Stakeholder«. Sinonim za deležnike je interesne skupine. 
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Tabela 1: Primarne interesne skupine podjetja  

Interesna skupina Interes interesne skupine Vpliv na podjetje 

Zaposleni - stabilna zaposlenost 
- primerno plačilo 
- varno in prijetno delovno okolje 

- pogajalska moč sindikata 
- stavke in druge aktivnosti 
- javno mnenje 

Lastniki/delničarji - primerne dividende 
- rast vrednosti delnice v času 

- volilna pravica 
- kontrola nad poslovanjem 

Kupci - primeren nakup (kakovost, cena) - nedobavljanje naročenega 
- dobavljanje konkurentom 

Dobavitelji - kontinuirana naročila 
- pravočasna plačila 
- možnost razvoja 

- tehnološke inovacije; konkurenti 
morajo slediti 
- nižje cene 

Konkurenti - biti dobičkonosni 
- pridobiti večji delež trga 
- rast celotne panoge 

- nakupi pri drugih dobaviteljih 
- bojkotiranje podjetij 

Prodajalci  - primerjati kvalitetne proizvode    
ob primerni ceni in pravem času 
- nuditi zanesljive proizvode, ki 
jim kupci zaupajo in jih cenijo 

- odpoklic posojil 
- pravna pot (prevzem lastnine) 
 

Posojilodajalci - servisiranje posojil  

Vir: Jaklič, 1996, str. 25.  

Tabela 2: Sekundarne interesne skupine podjetja 

Interesne skupine Interes interesne skupine Vpliv na podjetje 

Lokalne 
skupnosti 

- zaposlitev lokalnega prebivalstva 
- zaščita okolja 
- razvoj lokalnega okolja 

- nezaupanje in nenaklonjenost 
- lobiranje vlad 

Družbeni aktivisti - opazovanje podjetij z namenom 
ugotovitve morebitnih nelegalnih 
in neetičnih aktivnosti 

-  pridobivanje podpore s 
publiciranjem 
- lobiranje vlad 

Mediji - informiranje javnosti 
- opazovanje aktivnosti podjetij 

- publiciranje in komentiranje 

Poslovno-
interesne skupine 

- zagotavljanje informacij za 
boljše poslovanje 

- podpora strokovnjakov 
- pravna in politična podpora 

Tuje vlade - družbeno-ekonomski razvoj - dovoljenja in regulativa 

Domače vlade - obdavčenje, razvoj - regulacije, licence, dovoljenja 

Javnost - zaščita družbenih vrednot 
- zmanjšati tveganja 
- zagotoviti napredek za družbo 

- (ne)podpora določenih aktivnosti 
- vpliv na vlado 

Vir: Jaklič, 1996, str. 26. 
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Ondina Gabrovec Mei (2001) poleg že naštetih interesov interesnih skupin navaja še nekatera 
možna interesna področja, ki jih podjetje lahko vključi v družbeno poročilo: 

• zaposleni: informacije o strukturi zaposlenih9, o družbenih aktivnostih, o politiki enakih 
možnosti, o nadomestilih in spodbudah, o zdravju in varnosti; 

• delničarji: informacije o strukturi kapitala po delničarjih glede na državljanstvo in status 
delničarja, o koristih delničarjev, o zaslužkih kapitala, o prispevkih delničarjev k 
managementu podjetja in k zaščiti interesov manjšin, o povezavah med investitorji; 

• posojilodajalci: informacije o strukturi financiranja10, o povezavah z bankami, o povezavah 
z investitorji; 

• potrošniki: informacije o značilnostih in analizi trga, o sistemu kakovosti, o oceni 
zadovoljstva kupcev, o pogodbenih odnosih; 

• dobavitelji: informacije o značilnostih in analizi dobaviteljev, o sistemu kakovosti, o 
pogodbenih odnosih, o lokaciji, o izpolnjevanju standardov skozi celotno vrednostno 
verigo; 

• javna uprava: informacije, ki predstavljajo povezave podjetja z mednarodnimi 
organizacijami, EU, vlado, regijo, lokalnimi občinami (primeri teh informacij so 
informacije o davkih, o prispevkih, o subvencijah, o davčnih olajšavah, o pogodbenih 
odnosih, o notranjem nadzoru in kontroli, o delovanju podjetja v skladu z zakonom). 

 
Interesne skupine in njihove interese Gray s sodelavci (Gray et al., 1996, str. 67) deli glede na 
raven medsebojnega vplivanja. Odnosi med podjetjem in interesnimi skupinami naj bi 
potekali na treh nivojih. Primarno raven vplivanja predstavlja delitev interesnih skupin v 
skupine: delničarji, vlada, lokalna skupnost, banke, pokojninski in zavarovalni skladi, kupci, 
zaposleni itd. Sekundarno raven vplivanja predstavi interese interesnih skupin, kot so izraba 
infrastrukture, zdravje zaposlenih, izbira potrošnikov, oglaševanje, tehnologija, oportunitetni 
družbeni stroški, izkoriščanje resursov itd. Nadaljnja tretja raven pa se za razliko od prvih 
dveh, ki se osredotočita na posamezno podjetje, nanaša na celoten ekonomski sistem in 
vključuje okoljevarstveno stanje, zdravstveno stanje, zakonsko ureditev, svobodo, kulturno 
dediščino, vprašanja manj razvitega sveta itd. 
 
Teorijo deležnikov avtorji (Gray et al., 1996, str. 45-50) pojasnjujejo v dveh različicah. 
Značilnost obeh je eksplicitno zasnovan sistemski pogled na organizacije in njihovo okolje, ki 
priznava dinamično in kompleksno naravo povezav med njimi. Prva različica teorije se 
navezuje na družbeno odgovornost podjetja. Govori o tem, kakšni bi morali biti odnosi med 
podjetjem in interesnimi skupinami. Slednji so za podjetje eksogeno dani, zato se jim mora le-
to prilagajati. Povezava med interesnimi skupinami in podjetjem je ponazorjena z 
odgovornostjo, ki izhaja iz razmerja med podjetjem (agentom) in interesnimi skupinami 
(principal). Druga različica teorije poudarja, da podjetja interesne skupine prepoznajo sama na 
podlagi ocenitve pomembnosti odnosov s posameznimi skupinami. Bolj pomembne kot so 

                                                 
9 Struktura po starosti, spolu, izobrazbi, dolžnostih, nacionalnosti, po vrsti (redna, honorarna ali začasna 
zaposlitev). 
10 Obrestna mera, trajanje, garancija. 
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interesne skupine za podjetja, več truda bodo le-ta vložila v obvladovanje odnosov z njimi. 
Cilj podjetij v procesu obvladovanja teh odnosov je pridobitev podpore pri poslovanju ali 
odobravanje podjetniških aktivnosti s strani interesnih skupin. Ključni pomen pri 
obvladovanju ali celo manipuliranju odnosov imajo tako računovodske kot tudi družbene 
informacije. Za vsako interesno skupino mora podjetje razkriti vsaj štiri vrste informacij 
(Gray, 2001, str. 9): 

• Informacije, ki opredeljujejo elemente odnosa med podjetjem in interesnimi skupinami. 
Primeri teh informacij so število in struktura zaposlenih, število delovnih ur, itd. 

• Informacije, ki jih zahtevajo zakon in načela. Primeri le-teh so odgovornost zaščititi okolje, 
izpolnitev industrijskih načel. 

• Informacije, ki jih želi razkriti podjetje. 

• Informacije, ki jih želijo interesne skupine. 
 
Različne interesne skupine imajo zaradi različnih informacijskih potreb lahko celo konfliktne 
interese, zato mora podjetje določiti katere interesne skupine so za proces družbenega 
poročanja najpomembnejše. Pomembnost posamezne interesne skupine podjetju narekuje 
koliko truda mora podjetje nameniti določeni skupini. Kot pomoč pri opredeljevanju 
najpomembnejših interesnih skupin, lahko podjetju pomaga izdelava matrike interesnih 
skupin (slika 1). 
 

Slika 1: Matrika interesnih skupin 

  
Vir: WBCSD, 2002, str. 17. 

 
Matrika interesne skupine razvrsti na podlagi upoštevanja njihovega vpliva na poslovanje 
podjetja ter njihovega zanimanja za poslovanje podjetja. Na podlagi matrike interesnih skupin 
podjetje v grobem identificira štiri interesne skupine, ki so na sliki 1 označeni z A, B, C in D. 
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Te skupine se nadalje delijo na posamezne manjše interesne skupine. Glavne interesne 
skupine, na katere se mora podjetje v procesu družbenega poročanja še posebej osredotočiti, 
so zajete v skupini D. To so skupine, ki imajo velik vpliv na poslovanje podjetja in katere 
kažejo visoko stopnjo interesa za poslovanje podjetja. Seveda pa to ne pomeni, da podjetje na 
ostale skupine lahko pozabi, kajti pomembno je upoštevati vse skupine, le da je nekaterim 
namenjene malo manj pozornosti. Pomembna je tudi skupina A11 z nizko stopnjo vpliva in 
visokim interesom (npr. starejši, nezaposleni) in skupina B12 z visoko stopnjo vpliva in nizko 
stopnjo interesa (npr. mediji). Pomembnost skupine D le poudarja zgoraj navedeno Grayevo 
trditev, da bodo podjetja v obravnavanje teh skupin vložila več truda. 
 
Nekateri (Kaler, 2003, str. 72) priznavajo tri poglede na teorijo deležnikov in sicer 
deskriptivni, normativni in instrumentalni vidik. Uporaba teorije deležnikov z deskriptivnega 
vidika služi opisu in v nekaterih primerih pojasnjevanju aktivnosti podjetja. Instrumentalni 
vidik teorijo deležnikov uporablja z namenom doseganja tradicionalnega cilja podjetja 
oziroma doseganja maksimalnega dobička. Normativni vidik pa teorijo deležnikov uporablja 
za predstavitev idealne slike podjetja kateremu naj bi le-to sledilo. 
 

3.3.2. Teorija legitimnosti 
 
Teorija legitimnosti je zasnovana na teoriji deležnikov, kateri sta dodana pojma konfliktnost 
in nesoglasja. Podjetje po tej teoriji lahko obstaja le, če družba, v kateri deluje, podjetje 
zaznava kot takšno, ki deluje v sistemu vrednot13, ki je skladen z vrednotami družbe. 
Legitimnost družbe je lahko v primeru neskladnosti vrednot ogrožena in v tem primeru avtorji 
naštevajo različne strategije, ki jih ima podjetje na voljo. Lindblom (Gray et al.,1996, str. 46) 
navaja naslednjo možno razdelitev strategij: 

• izobraževanje in informiranje interesnih skupin o dejanskih namenih izboljšanja aktivnosti 
podjetja; 

• sprememba zaznavanja podjetniških aktivnosti s strani interesnih skupin brez hkratne 
spremembe delovanja podjetja; 

• preusmeritev pozornosti od nelegitimnih k legitimnim aktivnostim; 

• sprememba zunanjih pričakovanj. 
 
Če teorijo legitimnosti povežemo s pojmom družbena pogodba, je obstoj podjetja ogrožen, če 
le-to prelomi določbe te pogodbe. Prelom pogodbe lahko po posebnem modelu, imenovanem 
»accountability scorecard«14, pomeni umik prispevkov interesnih skupin, ki omogočajo 

                                                 
11 Podjetje bo za skupino A v proces družbenega poročanja vložilo več naporov le, če bo ta skupina izrazila 
prošnjo oziroma željo po informacijah. 
12 Skupna B na obseg vloženih naporov v proces družbenega poročanja ne bo igrala pomembnejše vloge. Za to 
skupino je pomembno le, da pridobijo družbena poročila. Na vsebino družbenih poročil torej nimajo večjega 
vpliva. 
13 Ocenjevalec vrednot organizacije, ki privrženost določenim vrednotam kaže preko aktivnosti, je družba. 
14 Za angl. »Accountability scorecard« sem v slovenskem jeziku zasledila dva prevoda in sicer izkaz 
odgovornosti (Kavčič, 1999, str. 40; Turk et al., 2003, str. 83) ali izkaz obveznosti (Rejc, 2002, str. 109). 
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delovanje podjetja. Teoretski okvir tega sistema je ponazorjen s sliko 2 in predstavlja odnos 
med prispevki15 podjetju s strani interesnih skupin in povračili 16 interesnim skupinam v 
zameno za prispevke s strani podjetja (Nickols, 2003, str. 3). 
 

Slika 2: Primeri prispevkov17  interesnih skupin  in spodbud podjetja 

 

 
Vir: Nickols, 2003, str. 3. 

 
Med prispevki in povračili oziroma spodbudami mora obstajati ravnovesje, saj je dolgoročni 
uspeh podjetja odvisen v glavnem od zmožnosti obvladovanja potreb in zahtev interesnih 
skupin, ki organizacijo glede na te zmožnosti tudi ocenjujejo. Če so medsebojni odnosi v 
ravnovesju, to pomeni, da podjetje izpolnjuje določila družbene pogodbe oziroma zahteve 

                                                 
15 Angl. »contributions«. 
16 Angl. »inducements«. 
17 Denarna sredstva, ki jih prispevajo kupci, investitorji in posojilodajalci, so uporabljena za spodbude ostalim 
interesnim skupinam. 
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interesnih skupin ter da obstoj podjetja ni ogrožen. Med podjetjem in interesnimi skupinami 
obstaja vzajemna odgovornost oziroma odnos. Ocenjevanje medsebojnih odnosov pa 
omogoča ravno model »accountability scorecard«, ki ga podjetje razvije po korakih: 
1. Identifikacija interesnih skupin.  
2. Določitev prispevkov in spodbud za vsako interesno skupino. 
3. Rangiranje prispevkov in rangiranje spodbud. 
4. Določitev postopkov za merjenje prispevkov in spodbud. Hkrati je potrebno določiti mejne 
vrednosti, ki so sprejemljive za dajalce prispevkov, in mejne vrednosti za tiste, ki dajejo 
spodbude.  
5. Uporaba opredeljenih postopkov za merjenje z upoštevanjem ugotovitev, kaj o postavljenih 
vrednostnih merah menijo posamezne interesne skupine.  
 
Za razliko od sistema uravnoteženih kazalnikov18, ki skrbi za uravnoteženje finančnega 
poslovanja podjetja z ostalimi vidiki poslovanja (npr. potrošniki, učenje in inovacije, notranji 
procesi), »accountability scorecard« skrbi za uravnoteženje odnosov med podjetjem in 
interesnimi skupinami.  
 
Podobno predstavitev medsebojne odvisnosti interesnih skupin in podjetja podaja teorija 
odvisnosti od zmogljivosti19. Ta teorija poudarja recipročnost odnosov med podjetjem in 
interesnimi skupinami tako v primerih škode in koristi kot tudi v primerih pravic in dolžnosti 
(Neville et al., 2005, str. 1187). Prispevki interesnih skupin za podjetje predstavljajo sredstva 
nujna za nemoteno poslovanje. Zmožnost vplivanja interesnih skupin na količino sredstev  s 
katerimi razpolaga podjetje neposredno vpliva na finančno in gospodarsko sliko. Predhodno 
predstavljen model Nickolsa poudarja pomembnost doseganja ravnovesja med interesi, teorija 
odvisnosti od virov sredstev pa poudarja, da doseganje ravnovesja ni enkraten proces, kajti 
pričakovanja interesnih skupin in potrebe podjetja se skozi čas spreminjajo. 
 
Teorija legitimnosti ima, podobno kot teorija deležnikov, dve različici. Prva zadeva 
legitimnost posameznega podjetja, druga pa legitimnost ekonomskega sistema kot celote. 
 
3.3.3. Teorija politi čne ekonomije 
 
Termin politična ekonomija so kot oznako za ekonomsko vedo uveljavili klasični ekonomski 
teoretiki (Sušjan, 2001, str. 1). Pridevnik politična je označeval tri pomembne značilnosti 
ekonomske vede: družbenost, zgodovinskost in institucionalnost. Družbenost20 pomeni, da je 
bilo delovanje ekonomskega sistema neločljivo povezano z družbeno strukturo. Oznaka 
politična v tem kontekstu pomeni, da je ekonomija družbena oziroma družboslovna veda. 
Institucionalnost pomeni, da je delovanje ekonomskega sistema v delih klasičnih ekonomistov 

                                                 
18 Angl. »Balanced scorecard«. 
19 Angl. »Resource dependence theory«. 
20 Nimamo opravka samo s posamezniki, temveč z družbenimi sloji, skupinami, interesi. 
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povezano z značilnostmi institucij21 v širšem pomenu besede. Klasični ekonomisti so opazili, 
da se institucije v teku zgodovinskega časa spreminjajo, zaradi česar se spreminja tudi 
delovanje ekonomskih sistemov. Zadnja značilnost oziroma zgodovinskost politične 
ekonomije pomeni, da mora znanost nastale spremembe upoštevati. 
 
Gray s sodelavci (Gray et al, 1996, str 45-50) tudi pri tej teoriji priznava dve različici: 
klasična (Marxistična) in buržuazna teorija22. Bistvena razlika med teorijama je obravnavanje 
strukturalnega konflikta v družbi. Klasična politična ekonomija pri analizi tega konflikta v 
ospredje postavlja neenakost in državo ter zavrača možnost obstoja tržnih rešitev. Buržuazna 
politična ekonomija pa navedene elemente pojmuje kot eksogeno dane, zato jih iz analize 
izključuje. Osredotoči se na odnose med skupinami, v katerih obstaja pluralizem interesov. Po 
klasični različici so družbena poročila zgolj mehanizem vzdrževanja legitimnosti pred 
javnostjo. Družbeno poročilo je v tem primeru proaktivno orodje, s katerim management 
vpliva na družbo in je namenjeno obvladovanju in transformaciji družbenih konfliktov. 
Obvezujoči predpisi o razkritju informacij s strani države po tej različici predstavljajo 
pretvarjanje države, da deluje v korist depriviligiranih skupin z namenom ohranjanja 
legitimnosti celotnega kapitalističnega sistema. Država je na nek način ujeta v kapital, zato bo 
dejansko dala prednost zaščiti interesov tega kapitala in ne zaščiti interesov interesnih skupin. 
V primeru vprašanj legitimnosti celotnega sistema ali vprašanj interesov kapitala zato obstaja 
možnost zakonske obveze sestavljanja družbenih poročil.  
 
Predstavljene teorije družbenega poročanja razkrivajo nekatere razloge, zaradi katerih se 
podjetja odločajo v poslovanje vključiti proces razkrivanja družbene odgovornosti. Razvoj teh 
teorij je večinoma potekal brez upoštevanja notranjih spremenljivk podjetja (Adams, 2002, 
str. 225-229). Navedene teorije po Adamsovem mnenju tudi ne razkrivajo razlogov za 
nerazkritje informacij, zato poleg upoštevanja teorij, pomembnost pripisuje tudi 
spremenljivkam znotraj podjetja: 

• Značilnost podjetja. Med značilnosti so vključene velikost podjetja, sektor, finančne in 
gospodarske značilnosti delovanja podjetja, horizont odločanja, tveganja, finančni vzvod. 
Upoštevanje zgolj značilnosti podjetja bi pomenilo, da podjetja z enakimi značilnostmi 
pripravljajo enaka družbena poročila povsod po svetu. Toda med državami kljub enakim 
značilnostim obstajajo razlike, ki so posledica različnega geografskega vpliva etičnih in 
okoljskih vrednot. 

• Splošni faktorji. Med te faktorje je vključena država, v kateri je podjetje ustanovljeno, čas, 
pritiski medijev, politični in družbeni vplivi, kultura. 

• Notranji dejavniki. Sem spadajo vodstvo, obstoj posebnega odbora za izvršitev procesa 
družbenega poročanja, organizacijska struktura, stopnja vključenosti interesnih skupin, 
pomembnost računovodske službe, organizacijska kultura. 

 

                                                 
21 Ekonomske institucije, tehnološke značilnosti, vzorci obnašanja, navade ipd. 
22 Ta del teorije se največkrat povezuje z Johnom Stuartom Millom. 
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Ne glede na različne poti, ki vodijo do sestave družbenih poročil, vse teorije potrjujejo 
ugotovitev, da se podjetja za družbeno poročanje odločajo z namenom vzpostaviti boljšo sliko 
podjetja v očeh družbe. 
 

3.4. Razvoj družbenega poročanja 
 
Uspešno soočanje z izzivi in izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi družbeno poročanje, za 
marsikatero podjetje predstavlja problem. Začetek reševanja tega problema leži v poznavanju 
dosedanjega razvoja družbenega poročanja, saj je le ob združitvi preteklega razvoja in 
sedanjih razmer mogoče nadaljevati z delom na področju družbenega poročanja. 

3.4.1. Faze razvoja družbenega poročanja 

1. Faza: 1950-1960 
Prvi, ki je pričel s povezovanjem poslovanja podjetja in družbene odgovornosti, je bil Bowen 
leta 1953. Toda ideja o družbeni vlogi se je pričela že leta 1929 z Weimarsko ustavo. Kasneje 
je to povezavo skušal opredeliti tudi Linowes (Gray et al., 1996, str. 98). Ugotovil je, da 
sestava družbenega poročila predstavlja strošek in s tem posledično zmanjšanje dobička. V 
knjigi »The Responsible company«, ki jo je leta 1960 izdal George Goyder, se že pojavljajo 
vprašanja, kako meriti nefinančno delovanje podjetja. Razvoj družbenega poročanja so v prvi 
fazi označevali štirje procesi (Antal Berthoin et al., 2002, str. 25). Prvi proces je bil zaupanje 
v sposobnost učinkovitega in hitrega reševanja socialnih problemov s strani vlade. Gonilna 
sila drugega procesa je bila kritika uporabe bruto domačega proizvoda kot prikaza kakovosti 
življenja in posledica je bil razvoj novih družbenih kazalcev in kazalnikov. Naslednji proces 
so bile povečane zahteve glede upoštevanja družbenih vplivov v procesu odločanja podjetja.
V zadnjem procesu se je pojavila potreba po višji stopnji družbene odgovornosti. 

2. Faza: 1960-sredina 1980 
Leta 1972 se je pod imenom ekonomika kvalitativne rasti23 pojavil koncept blagostanja (Zapf, 
1999, str. 3). Pričele so se raziskave družbenih stroškov in eksternih disekonomij. Koncept 
blagostanja so proučevali z upoštevanjem tako življenja posameznika kot tudi širše družbe. 
Onesnaževanje, zmanjšanje virov sredstev, odpadki, kakovost in varnost izdelkov, pravice in 
status delavcev ter moč velikih podjetij so bili deležni večje pozornosti. Proti koncu 
sedemdesetih let in kasneje v osemdesetih se je proučevanje individualiziralo, kar pomeni, da 
je bila raven kakovosti življenja posledica posameznikovega delovanja. Pomembni so bili 
objektivni in subjektivni dejavniki. Združitev obeh so omogočile ankete24, saj je izpolnjevalec 
poleg navedbe podatkov imel možnost izraziti subjektivno mnenje (Zapf, 2002, str. 896). 
Proučevanje družbenih vplivov podjetij je postal tudi interes interesnih skupin. Rast 
družbenega poročanja je bila tedaj posledica naraščajočih pritiskov širše družbe. Leta 1972 je 

                                                 
23 Angl. »economics of qualitative growth«. 
24 Izpolnjevalec je v anketo vpisal prejeti dohodek kot objektivni podatek in osebno zadovoljstvo s tem 
dohodkom kot subjektivni podatek. 
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podjetje Singer izdelalo prvo družbeno poročilo25. V osemdesetih letih se je prvič pojavilo 
tudi vprašanje zakonske obveznosti priprave družbenega poročila. Prva država, ki se je leta 
1977 odločila za zakonsko obvezo, je bila Francija. 
 
3. Faza: sredina 1980-1990 
To je bil čas stagnacije družbenega poročanja. Možni razlogi (Antal Berthoin et al., 2002, str. 
26) za ta upad so bila nasprotovanja raznih združenj, ki so v družbenih poročilih videla 
ogroženost svoje moči. Ponekod (ZDA in VB) se je krepila moč delničarjev, ki so v sestavi 
družbenega poročila videli zgolj porabo svojega denarja. Nekateri avtorji (Owen, 2003, str. 4) 
stagnacijo družbenega poročanja pripisujejo makroekonomskim dejavnikom. Podjetja so se 
zaradi manjše ekonomske rasti in povečane stopnje nezaposlenosti usmerila v doseganje 
ekonomskih rezultatov in ne v družbeno odgovornost. 
 
4. Faza: 1990-2000 
Čas je pokazal, da radikalne tržne strategije niso uspele rešiti družbenih problemov ter da 
maksimiranje vrednosti delničarjev ne pomeni nujno tudi povečanja družbene blaginje. V 
ospredje so prišli zopet interesi vseh interesnih skupin in ne le delničarjev. Pojavili so se novi 
mediji, ki so omogočili razkritje aktivnosti podjetij. Večja zanimanja interesnih skupin in 
medijev za družbena vprašanja so delno rezultat največjih nesreč, kot sta npr. razlitje Exon 
Valdeza in nesreča v Bhopalu. Leto 1990 je pomembno predvsem za ameriška podjetja, saj je 
bil takrat predstavljen indeks, imenovan »Domini 400 Social Index«, iz katerega so bila 
izključena podjetja, ki so se ukvarjala s tobačnimi proizvodi, kockanjem, orožjem ali 
ustvarjanjem nuklearnega orožja. K razvoju družbenega poročanja so prispevale tudi 
mednarodne organizacije z izdajo standardov ter predstavitvijo trajnostnega razvoja. Sočasno 
so se razširili tudi interesi delničarjev, ki čedalje več pozornosti namenjajo etičnim oziroma 
družbeno odgovornim investicijam26. Investitorji, katerih glavni motiv je dobiček, ne kažejo 
zanimanja po družbenih poročilih (Gray et al., 1996, str. 240). V tem primeru slednji 
zanimanje za razkritje aktivnosti podjetij kažejo le, če le-te vplivajo na finančno sliko 
podjetja. Dosedanje raziskave o vplivu družbenih razkritij na ceno delnic so dale različne 
rezultate. Nekateri kažejo premosorazmernost27 zaslužkov investitorjev in družbenih poročil, 
drugi pa nakazujejo na obratno sorazmerje28 med proučevanima spremenljivkama. 
Nasprotujoči si rezultati so vodili v nadaljnje raziskave, ki so pokazale, da na odnos med 
družbenim razkritjem in zaslužki investitorjev vplivajo tudi faktorji, kot so velikost podjetja 
ter tržni segment, v katerem podjetje deluje. 
 
Če smo pred letom 1970 govorili o obdobju izpolnjevanja obveznosti podjetja za izboljšanje 
družbenega okolja, po tem letu o obdobju družbene odzivnosti29, danes govorimo o 

                                                 
25 http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/guia_relatorio/ guia_relatoriol_ingles.pdf 
26 Angl. »Socially responsible investment (SRI)«. 
27 S povečanjem družbenih razkritij se povečajo tudi zaslužki investitorjev. 
28 S povečanjem družbenih razkritij se zaradi povečanje stroškov zniža dobiček in s tem tudi zaslužek 
investitorjev.  
29 Družbena odzivnost pomeni zmožnost odzivanja podjetja na družbene pritiske. 
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proaktivnosti. Danes se podjetje ne sooča več z vprašanjem, ali naj sprejme proces 
družbenega poročanja, temveč z vprašanjem, kako in kdaj razkriti družbeno odgovornost. 

5. Prihodnost 
Dandanes se podjetja že srečujejo s situacijami, ko potrošniki zavračajo družbeno 
neodgovorne proizvode in storitve ali proizvode in storitve proizvedene s strani družbeno 
neodgovornih podjetij. Na globalni ravni so tržniki že identificirali novo skupino potrošnikov, 
ki so jih vključili v skupino zdravih in k trajnostnemu razvoju naravnanih kupcev30. Družbeno 
poročilo je eno izmed primarnih komunikacijskih orodij pri vzpostavljanju kontakta s temi 
skupinami potrošnikov (Crawford, 2005, str.21). Raziskave (Douglas et al., 2004, str. 388) so 
pokazale, da ozaveščenost in pomembnost družbene odgovornosti podjetij narašča, saj se je 
odstotek ljudi, ki družbeno odgovorno ravnanje podjetij zaznavajo kot pomembno 
spremenljivko, ki vpliva na njihove nakupne odločitve, iz 28% leta 1998 povzpel na 46% leta 
2001. Neka druga raziskava (Stirling, 2004, str. 13) je pokazala, da 82% potrošnikov raje 
kupuje od družbeno odgovornih podjetij. V tej skupini je 23% tistih, ki bi bili za proizvode in 
storitve takšnih podjetij pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Zanimiv je tudi podatek, da 
večina potrošnikov ne razpolaga s količino informacij, na podlagi katerih bi lahko podali 
oceno o družbeno odgovornem ravnanju podjetij. Samo 2% potrošnikov razpoložljive 
informacije jemlje kot zadostne za podajanje tovrstne ocene. 
 
Prihodnost družbenega poročanja je negotova, toda zagotovo je dejstvo, da bo trend poročanja 
naraščal. Ker pa je družbeno poročanje tesno povezano s konceptom trajnostnega razvoja, 
bodo na razvoj le-tega vplivale spremembe na sedmih področjih, ki jih je Elkington (2004, str. 
3-6) poimenoval sedem trajnostnih revolucij. Revolucije bodo pomenile prehod od starih k 
novim paradigmam na naslednjih področjih: 

• Trg 
V prihodnosti bodo podjetja širila poslovanje na globalni ravni, kjer je konkurenca med 
podjetji še močnejša. Marsikatero mednarodno podjetje se že danes sooča z naraščajočo 
globalno konkurenco in izzivi, ki jih zahteva raznolikost potreb različnih interesnih skupin. Ti 
izzivi so nemalokrat povezani z vprašanji družbene odgovornosti podjetja, zato bodo podjetja, 
ki bodo hotela ohraniti ali celo izboljšati konkurenčni položaj primorana k sledenju 
trajnostnega razvoja in s tem povezanim družbenim poročanjem. Proces družbenega 
poročanja jim bo namreč omogočil nenehno sodelovanje z različnimi interesnimi skupinami 
oziroma sledenje tržnim spremembam. 

• Vrednote 
Večina ljudi dojema vrednote kot nekaj danega, toda le-te se izoblikujejo iz generacije v 
generacijo. Materialne vrednote, ki so bile pomembne v preteklosti se dandanes dopolnjujejo 
z mehkejšimi vrednotami kot so vprašanja človekovih pravic, etničnih skupin, izčrpavanja 
okolja, itd. 
 

                                                 
30 Angl. »LOHAS: consumers or lifestyles of healthy and sustainability consumers«. 
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• Transparentnost 
Pojem transparentnosti ima velik pomen že danes, toda zagotovo bo le-ta v prihodnosti še 
naraščal. Posledica naraščajoče transparentnosti bo nadzor in preverjanje poslovanja podjetij 
(mišljenja, aktivnosti, obveznosti, odgovornosti) s strani različnih interesnih skupin po celem 
svetu. Pretekla znotraj podjetja omejena komunikacija se bo v prihodnosti torej razširila v 
odprto komunikacijo celemu svetu. Možnost pridobivanja teh informacij in razvoj 
informacijske tehnologije že danes omogoča primerjanje in rangiranje podjetij s strani 
interesnih skupin. 

• Življenjski cikel 
Življenjski cikel je tesno povezan s pojmom transparentnosti in zahtevami po družbenem 
poročanju. Družbena poročila naj bi namreč vsebovala informacije o vplivih poslovanja 
podjetja skozi celotno vrednostno verigo oziroma skozi celotno življenjsko dobo proizvoda, 
vse od pridobivanja surovin do razgradnje proizvoda ob koncu življenjske dobe. Ne bo 
pomembna le prodaja proizvoda, temveč tudi obravnavanje dobaviteljev surovin ter tudi 
kupcev oziroma uporabnikov proizvodov. 

• Partnerstva 
V preteklosti so podjetja tržni delež in konkurenčni položaj krepila preko onemogočanja 
konkurence. V prihodnosti bo obstoj teh podjetij mogoče omogočalo še v preteklosti sovražno 
podjetje in sicer s posedovanjem ključnih sredstev za doseganje uspeha. 

• Čas 
Revolucija na področju časa bo od podjetij zahtevala novo obvladovanje časa. V preteklosti je 
potekalo neprestano informiranje o tekočih dogodkih. V prihodnosti pa poročanje ne bo 
zahtevalo le poročanja o dogodkih znotraj kratkega časovnega okvira, temveč tudi 
razmišljanje in poročanje o načrtih v prihodnosti (skozi desetletja, stoletja ali celo generacije). 
Razširitev časa v prihodnost lahko podjetje doseže z oblikovanjem scenarijev in alternativnih 
pogledov na prihodnost. 

• Vodenje podjetja 
Večina organov vodenja podjetja se je doslej ukvarjalo z vprašanji denarnih nadomestil 
vodilnih v podjetju. Če bodo podjetja skušala slediti trajnostnemu razvoju in s tem 
zadovoljevati interesne skupine, bodo morala poleg vprašanj denarnih nadomestil, 
obravnavati tudi razloge za obstoj podjetja, interesne skupine, ravnotežje med interesi 
delničarjev in interesnih skupin, ipd. 
 
Elkington (Sandri, 2003, str. 13) poleg zgoraj opisanih sedmih revolucij na področju razvoja 
usmeritve podjetij  k trajnostnemu razvoju predvideva tudi spremembe na nekaterih drugih 
področjih, prikazanih v tabeli 3. 
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Tabela 3: Uveljavljene in razvijajoče se smernice poslovanja podjetja pri uresničevanju 

trajnostnega razvoja31 

 
Vir: Sandri, 2003, str. 13. 

 
3.4.2. Razvoj družbenega poročanja v državah v razvoju 
 
Razvoj družbenega poročanja v državah v razvoju poteka zelo počasi, saj se tam soočajo s 
pomanjkanjem nadzora nad organizacijami. Hkrati tudi nimajo konkretnih navodil po katerih 
bi razkrivali aktivnosti podjetij. Neenaka razvojna stopnja držav v razvoju v primerjavi z 
razvitimi zahodnimi državami onemogoča uporabo razvitih modelov družbenega poročanja. 
Res je, da v nekaterih državah regulacija obstaja, toda tam oviro uresničevanju družbenega 
poročanja predstavljajo mile kazni. Poleg pomanjkanja ustrezne zakonodaje lahko najdemo 
tudi druge razloge za počasen razvoj družbenega poročanja: 

• pomanjkanje navodil, 

• neizobraženost zaposlenih na področju družbenega poročanja, 

• mišljenje, da družbena poročila pomenijo zgolj strošek, 

• pomanjkanje podpore oziroma motivacije, 

• poraba dodatnega časa za sestavo družbenega poročila. 
 
Zaradi možnosti izkoriščanja manj razvitih držav s strani razvitih držav bi bilo potrebno, da bi 
nadzorni organi manj razvitih držav pričeli z uvajanjem zakonske obveze družbenega 
poročanja. V teh državah že sedaj obstajajo večji pritiski izkoriščanja naravnih virov s ciljem 

                                                 
31 Četrta razvojna smernica pomeni premike v poimenovanju, saj pojma input in output podjetja nadomeščata 
pojma učinki in rezultati.  Primer inputa in outputa podjetij poudarjata sredstva namenjena izobraževanju, 
medtem ko pojma učinki in rezultati poudarjata posledice tega izobraževanja. 

Uveljavljene smernice                    Razvijajoče se smernice 
 
1.   Enosmerna pasivna          →    Večsmerna aktivna komunikacija 

      komunikacija 

2.   Verifikacija kot možnost  →    Verifikacija kot standard 

3.   Poročanje posameznega   →    Primerjanje z ostalimi 

4.   Input in output podjetja    →    Učinki in rezultati 

5.   Prostovoljno poročanje     →   Obvezno poročanje 

6.   Meje poročanja določi      →   Meje poročanja določajo 

      podjetje                                        interesne skupine 

7. Okoljski vplivi                 →   Ekonomski, okoljski in družbeni 

                                                           vplivi 
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izboljšati življenjske razmere družbe. Toda s tem je ogrožen obstoj prihodnjih generacij 
oziroma trajnostni razvoj. 
 

3.5. Integracija družbenega poročanja  
 
Večkrat je bilo že omenjeno, da družbeno poročanje lahko opravlja dve vrsti nalog. V 
nekaterih primerih služi zgolj kot orodje za obvladovanje odnosov z javnostmi, medtem ko v 
drugih primerih predstavlja orodje uresničevanja trajnostnega razvoja in s tem pridobitev 
potencialnih prednosti, ki jih družbeno poročanje nudi. Opravljanje druge naloge bo mogoče 
le ob integraciji družbenega poročanja s sistemom vodenja. Navedeno je mogoče ponazoriti s 
sliko 3. 
 

Slika 3: Povezava med vodenjem podjetja, družbeno odgovornostjo in družbenim poročanjem 

 
Vir: Armstrong, Sweeny, 2004, str.2. 
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3.5.1. Proces integracije 
 
Družbeno poročanje kot samostojen proces izoliran od sedanjega vodenja podjetja za podjetje 
ne ustvarja večje dodane vrednosti. Družbeno poročanje ni le računovodska metoda, temveč 
metoda managementa, ki temelji na vrednotah podjetja in sistemu vodenja podjetja. Potrebna 
je torej integracija družbenega poročanja in sistema vodenja podjetja. V 80. letih je bil 
poudarek na koristih, ki jih prinašata celovito obvladovanje kakovosti (TQM)32 in proizvodnja 
v pravem času (JIT)33. TQM in JIT sta bila tako orodje kot tudi element sistemov vodenja, 
potrebnih za njihovo integracijo s strategijo podjetja (Kleindorfer, 2005, str. 31). Ti novi 
pristopi in orodja so kmalu postali del strategije. K postopni integraciji je pripomoglo delo 
Michaela Porterja, ki je bil mnenja, da se stroškovnih in dohodkovnih vzvodov dobička ne 
sme tolmačiti le kot abstrakcijo na podlagi računovodskih struktur. Kakovost tako ni le nekaj, 
kar se pojavi v končnem proizvodu. Razumeti jo je treba kot lastnost proizvoda, ki je vanj 
vgrajena vzdolž verige vrednosti, in jo skladno z njo tudi obvladovati. Podobno smernico bi 
lahko potegnili z družbeno odgovornostjo. Le-ta ne bi smela biti nekaj kar se pojavi le v 
letnem poročilu, temveč bi morala postati del vsakdanjega poslovanja podjetij.  
 
Uspešnost procesa integracije sistema vodenja in družbenega poročanja si nekatera podjetja 
olajšajo z vpeljavo sistema celovitega sistema obvladovanja odgovornosti34 (Waddock, 
Bodwell, 2002, str. 117-124). Njegova glavna naloga je zagotovitev, da je odgovornost 
podjetja del korporacijske vizije in vrednot podjetja. Podobno kot v preteklosti sistem 
celovitega obvladovanja kakovosti je tudi sistem celovitega obvladovanja odgovornosti 
sistematičen proces, ki podjetju pomaga izboljšati konkurenčni položaj preko: neprestanega 
sodelovanja z interesnimi skupinami; merjenja ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov 
poslovanja; transparentnim sprejemanjem odgovornosti za sprejete odločitve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Angl. »Total quality management« oziroma TQM. Hellsten (Isaksson, Garvare, 2003, str. 649) navaja 
naslednje glavne značilnosti TQM: osredotočenje na potrošnike; predanost vodstva; medsebojno sodelovanje 
vseh sodelujočih; osredotočenje na proces, nenehne izboljšave; sprejemanje odločitev na podlagi dejstev. 
33 Angl. »Just in time« oziroma JIT. 
34 Angl. »Total responsibility management« oziroma TRM. 
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Slika 4: Sistem celovitega obvladovanja odgovornosti 

 

 

 

 
Vir: Waddock, Bodwell, 2002, str. 117. 
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je bilo na konferenci o odgovornem poročanju v Bruslju35 poudarjeno, da se na mnenje 
interesnih skupin odziva le okoli 8% podjetij, kar je zelo malo. Pri tem je potrebno poudariti, 
da je sodelovanje omejeno ter temelji na pogojih, ki jih postavi podjetje in ne interesne 
skupine. 
 
2. Integracija  
Sistem celovitega obvladovanja odgovornosti povezuje vizijo in vrednote podjetja ter 
predanost vodstva podjetja s korporacijskimi in poslovnimi strategijami Dandanes pravice 
zaposlenih, človekove pravice in delovni pogoji čedalje bolj postajajo del strategij in vizij 
podjetij. Integracija vizije in vrednot se prične najprej v okviru kadrovske politike, saj so 
zaposleni poleg vodstva najpomembnejši dejavnik pri uresničevanju vizije podjetja. Nadalje 
le-te vpeljujejo v vsakdanje poslovanje podjetja. Proces integracije mora biti podprt z 
neprestano komunikacijo vizije družbene odgovornosti. 
 
3. Inovacije  
Eden izmed glavnih prednosti sistema celovitega obvladovanja odgovornosti je, da ne zahteva 
popolnosti, temveč omogoča nenehno učenje podjetja. Izboljšave je mogoče doseči tako v 
okviru procesov tega sistema, kot tudi v okviru družbeno odgovornega poslovanja. Integracija 
družbene odgovornosti v celoten sistem poslovanja podjetja omogoča podjetju merjenje in 
ocenjevanje ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov. Pomembnost merjenja je mogoče 
razbrati tudi iz trditve, ki jo je navedel Peter F. Drucker: »What gets measured gets done!« Ta 
trditev v kontekstu družbene odgovornosti pomeni, da bo podjetje v primeru, da v procesu 
uresničevanja družbene odgovornosti izbere določene indikatorje o katerih vsakoletno poroča, 
v izboljšavo le-teh vložilo več naporov kot pa v primeru nerazkrivanja le-teh. Nenehna 
proizvodnja in distribucija informacij in znanja tudi po mnenju Doppelta (Sandri, 2003, str. 
25) pomagata na poti k uresničevanju vizije celotnega podjetja.    
 
Združevanje ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov poslovanja podjetja predstavlja 
napredek na področju trajnostnega razvoja, toda resničen uspeh podjetja temelji na integraciji 
trajnostnega razvoja v obstoječ sistem poslovanja. Kot je videti na sliki 4 se vse začne pri 
vodstvu podjetja, ki spodbuja sodelovanje z interesnimi skupinami. Celovito obvladovanje 
odgovornosti za podjetje predstavlja možnost hitrejšega odziva na spremembe v obnašanju 
interesnih skupin, hkrati pa omogoča vgraditev pričakovanih sprememb v strategijo podjetja 
še preden le-te vplivajo na finančno sliko podjetja. Značilnosti vodstva usmerjenega k 
trajnostnemu razvoju povzema Doppelt (Sandri, 2003, str. 25). Po njegovem mnenju takšno 
vodstvo: 

− sledi viziji podjetja in spoštovanju načel ter politik, ki spodbujajo ohranjanje okolja in 
izboljšanje družbene in ekonomske blaginje širše skupnosti; 

− skrbi za nenehno proizvodnjo in distribucijo informacij potrebnih za pridobitev in razširitev 
znanja ter informacij, ki pomagajo pri preverjanju uresničevanja vizije; 

                                                 
35 Konferenca o odgovornem poročanju je potekala 3. aprila 2006 v Bruslju. Gradivo s te konference je dostopno 
na [URL: http://www.EUROPA.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/060403_agenda_en.html]. 



24 

− sodeluje z vsemi interesnimi skupinami, na katere vpliva poslovanje podjetja; 

− skrbno razpolaga s sredstvi podjetja in skrbi za pravično razdelitev s poslovanjem 
ustvarjenega bogastva; 

− prenaša svobodo odločanja in druga pooblastila na zaposlene. 
 
Družbeno poročanje bo pridobilo na pomembnosti in bo dosegalo nivo razvoja 
računovodskega poročanja šele, ko bo dosežena integracija s sistemom vodenja podjetja. 
Računovodsko poročanje vpliva na poslovanje podjetja predvsem zaradi prikaza učinkov 
poslovanja na vrednost za delničarje. Moč računovodskemu poročanju daje ravno povezava 
vodstva in delničarjev. Slednji investirajo v finančno stabilna podjetja, zatorej si vodstvo 
podjetja prizadeva s poslovanjem ustvariti finančno stabilnost. Računovodsko poročilo je le 
rezultat oziroma dokument, na podlagi katerega vodstvo in delničarji ocenjujejo uresničevanje 
zastavljenih ciljev. Postopna integracija procesa družbenega poročanja v sistem vodenja bo 
povezala vodstvo podjetja z vsemi interesnimi skupinami (Gilding et al., 2002, str. 18). 
Integracija bo vodila tudi do spoznanja delničarjev, da lahko tudi proces družbenega 
poročanja poveča njihovo vrednost in sicer preko: 
- Višje marže, saj usmerjenost podjetja k trajnostnemu razvoju lahko prispeva k povečani 
učinkovitosti poslovanja skozi izboljšave proizvodov in proizvodnih postopkov (npr. manjša 
poraba energije zniža stroške). Postavljanje višjih cen je poleg stroškovne učinkovitosti lahko 
posledica večje zvestobe kupcev in diferenciacija proizvodov.  
-  Znižanja tveganj, saj sodelovanje z interesnimi skupinami podjetju omogoča vgrajevanje 
sprememb v poslovanje podjetja še preden le-te vplivajo na finančno in gospodarsko sliko. 
- Spodbujanja rasti skozi podporo inovativnosti, naraščajočo prodajo obstoječih proizvodov in 
storitev, razširjanje na nove trge, pridobivanje sposobne in motivirane delovne sile. 
-Izboljšanja dobičkonosnosti sredstev oziroma investicij preko zmanjšanja potreb po delovnih 
sredstvih, substitucije znanja in surovin, ipd. 
 
Proučevanje družbenih vplivov s strani vodstva podjetja je odvisno tudi od njihovih interesov 
(Post, Epstein, 2001, str. 82). Kadar so aktivnosti podjetja primarni interes vodstva bo 
proučevanje družbenih vplivov potekalo na podlagi opazovanja vplivov obstoječih aktivnosti 
podjetja36. Vodstvo, ki izbere ta pristop ne upošteva širših družbenih trendov, temveč je 
osredotočeno na posamezne dogodke v sedanjosti in na interesne skupine, katerih verjetnost 
vpliva na poslovanje podjetja je visoka. Podjetje je v tem primeru ločeno od širše družbe, 
meje med podjetjem in zunanjim okoljem so strogo začrtane. Na drugi strani pa je vodstvo, ki 
pri proučevanju družbenih vplivov upošteva celoten družbeni okvir oziroma stremi k 
razumevanju širše družbe37. Na podlagi takšnega pristopa je mogoče predvideti trende in 
vrednote v prihodnosti, proučiti skladnost organizacije podjetja s temi trendi ter identificirati 
priložnosti podjetja. Podjetje je v tem primeru del širše družbe. Navedena pristopa sta 
skrajnosti za katere se lahko odloči vodstvo podjetja, toda najboljša rešitev je medsebojno 
dopolnjevanje obeh pristopov. Smiselno je pričeti z upoštevanjem širše družbe ter nato s 
                                                 
36 Ta pristop se imenuje pristop na podlagi aktivnosti oziroma angl. »activities approach«.  
37 Ta pristop se imenuje pristop na podlagi celotnega pregleda oziroma angl. »overview approach«.  
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pristopom na podlagi aktivnosti, vplive poslovanja podjetja pripisati posameznim aktivnostim 
v podjetju. Navedena pristopa na nek način povezuje tudi Zadek (Hjälte, Larsson, 2003, str. 
42), ki pravi, da podjetja proučujejo družbene, okoljske in ekonomske vplive z namenom 
razumevanja njihovega poslovanja v širši družbi ter razumevanja posameznih aktivnosti. 

 
3.6. Raznolikost družbenega poročanja 
 
Poročila o družbeni odgovornosti se od podjetja do podjetja razlikujejo. Razlikujejo se po 
različni pomembnosti interesnih skupin, zanesljivosti, naravi vsebin poročil, motivacijskih 
dejavnikih, načinih distribucije poročil itd. Razlikujejo pa se tudi kategorije glede na avtorja, 
ki je proučeval družbeno poročanje. Nekatere možne izvore razlik prikazuje tabela 4. 
 

Tabela 4: Nekateri možni izvori razlik v družbenih poročilih 

DELEŽNIKI VSEBINA MOTIVACIJA ZANESLJIVOST 

- delničarji 
- investitorji 
- zaposleni 
- kupci … 

- opisna  
- kvantitativna 
- finančna 

- individualna 
predanost 
- etika 
- zakon 
- odziv na pritiske … 

- ocene in delni podatki 
- notranje revidirana poročila 
- zunanje revidirana, komentirana 
ali pripravljena poročila 
 

Vir: Gray et al., 1996, str. 83. 
 
Vsem kategorijam in avtorjem je skupna ugotovitev, da sestava poročila za podjetje ne bi 
smela biti zgolj formalnost, temveč del komunikacijskega procesa. Gray s sodelavci (Sandri, 
2003, str.4) potrjuje, da se družbena poročila pojavljajo v mnogih različnih oblikah in 
izpolnjujejo vrsto različnih ciljev, toda ne glede na razlike so nekatere značilnosti družbenega 
poročila enotne: 

− gre za formalen dokument; 

− pripravljen s strani podjetja; 

− o družbenih in okoljskih vplivih poslovanja podjetja; 

− posredovan notranjim in zunanjim interesnim skupinam podjetja. 
Iz teh značilnosti je mogoče razbrati poudarek na družbenih in okoljskih vplivih. Ekonomska 
komponenta družbenega poročanja ni omenjena. To bi lahko pomenilo, da so avtorji 
poročanje o ekonomskih vplivih enačili z računovodskim poročanjem. Res je, da v večini 
tujih jezikov besede finančni in ekonomski prevajamo enako, toda v okviru družbenega 
poročanja poročanje o ekonomskih vplivih ne moremo enačiti z računovodskim poročanjem. 
Tuppen in Zadek (Accountability et al., 2003, str. 15) poudarjata, da se finančna slika podjetja 
nanaša na tržno vrednost transakcij podjetja, medtem ko ekonomski vplivi zajemajo tudi 
vplive izven mej podjetja in vključujejo tudi interesne skupine izven podjetja. Torej je prikaz 
ekonomskih vplivov podjetja širši koncept kot računovodsko poročanje, saj poleg nekaterih 
informacij iz računovodskega poročila vključuje tudi informacije, ki niso del računovodskega 
poročila.  
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Perrini (2006, str. 75-77) raznolikost družbenih in računovodskih poročil opredeljuje na 
podlagi petih kriterijev: 

• Komplementarnost letnemu računovodskemu poročilu. Družbeno poročilo dopolnjuje 
letno računovodsko poročilo, saj vsebuje tradicionalne informacije iz računovodskih 
poročil katerim so dodane informacije o okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih 
poslovanja. S tem bralec poročila pridobi celotno sliko podjetja. 

• Vsebnost kvalitativnih in kvantitativnih informacij. Kvantitativne informacije v družbenih 
poročilih bralcu omogočajo časovne in prostorske primerjalne analize, medtem ko 
kvalitativne informacije izboljšujejo komunikacijo oziroma razumevanje kvantitativnega 
dela. 

• Orientacija navzven. Družbeno poročilo je namenjeno različnim interesnim skupinam, kar 
pomeni, da je orientirano navzven. Struktura družbenih poročil je v večini primerov še 
vedno razdeljena na tri komponente trajnostnega razvoja. Popolna orientacija navzven pa 
podjetju narekuje prikaz informacij po posameznih interesnih skupinah. S tem bi vsaka 
interesna skupina v poročilu lahko takoj prepoznala svojo vlogo in njen vpliv na 
poslovanje podjetja.  

• Procesna dimenzija. Družbena poročila naj bi temeljila na nenehnem sodelovanju z 
interesnimi skupinami ter upoštevanju njihovih pogledov. 

• Pričakovan izid. Z družbenim poročilom, ki ni namenjen zgolj promociji podjetja, lahko 
podjetja doseže vrsto potencialnih prednosti (glej 6.1.1.). 

 
3.6.1. Kategorije družbenih poročil 
 
Pri poročilih gre za dopolnjujoče se sklope, saj le-ta vsebujejo kategorije poročil z različnih 
vidikov. Neko poročilo lahko vsebuje tako finančna kot tudi nefinančna razkritja. Gray s 
sodelavci (Gray et al., 1987, str. 93-110) poročila deli v naslednje sklope: nefinančna 
poročila, finančna poročila in poročila zaposlenim in o zaposlenih. 
V okvir nefinančnih poročil spadajo opisna razkritja, statistični povzetki, družbeni kazalci in 
kazalniki,  skladnost s standardi, avdio- in videokasete, oglaševanje (Gray et al., 1987, str. 
104-110). 
 

Opisna razkritja  
Opisna razkritja38 so najcenejša, zato pogosto predstavljajo prve poskuse objave družbenih 
vplivov podjetja. Obsegajo vse od splošnih trditev o dobrem namenu v letnih poročilih do 
relativno temeljitih analiz specifičnih zadev, izpeljanih v posebnem dokumentu ali poročilu. 
Prva, ki je takšno poročanje priporočila, je bila Ameriška zveza računovodij39 leta 1973 in 
kasneje leta 1977 še Ameriški inštitut pooblaščenih javnih računovodij40. Raziskave (Gray et 
al., 1987, str. 94) so pokazale, da so bile predstavitve družbenih vplivov podjetij, kljub veliki 
uporabnosti teh poročil s strani podjetij,  velikokrat pristranske in kratke. 

                                                 
38 Angl. »narrative disclosure«. 
39 American Accounting Association. 
40 American Institute of Certified Public Accountants. 
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Statistični povzetki 
Razkritje družbenih aktivnosti podjetje lahko izvaja s statističnimi povzetki, ki jih skoraj 
vedno spremlja tudi tekst. Največ pozornosti je tukaj namenjene delovni sili (plača, nesreče 
pri delu, odsotnost z dela, fluktuacija zaposlenih ipd.) in kakovosti storitev (stališča 
potrošnikov). Izdelava statističnega povzetka za podjetje ne predstavlja velikega stroška, saj 
je zbiranje podatkov razmeroma poceni, rezultati pa so natančni in jih je mogoče preprosto 
sporočati.  
 

Družbeni kazalci in kazalniki  
Družbeni kazalci in kazalniki so podatki, ki nam nazorneje prikažejo strukture, procese, cilje, 
dosežke, vrednote, mnenja (Noll Heinz-Herbert, 2003, str. 4). Naloga teh kazalcev in 
kazalnikov je nadzor družbenih sprememb in merjenje blagostanja. Noll Heinz-Herbert 
priznava objektivne in subjektivne družbene kazalce in kazalnike41. Družbeno poročanje 
definira kot prikaz družbenih kazalcev in kazalnikov oziroma podatkov, ki omogočajo oceno 
sedanjega družbenega življenja ter ugotavljanje sprememb v času. Zato naj bi bili v 
družbenem poročilu zajeti kazalci in kazalniki pomembni ter razumljivi za uporabnike, 
količinsko omejeni in prilagodljivi razvoju.  
 
Druga delitev42 pristope k družbenemu poročanju razvrsti nekoliko drugače: 

• Družbeno poročanje na podlagi krivulje učenja. 

• Pristop z uporabo anekdot. Poročila so sestavljena iz krajših zgodbic o projektih in 
programih podjetja. 

• Pristop na podlagi standardov EMS (Environmental management strategy)/ISO 14001 
(International Organisation for Standards 14001). Ta poročila se osredotočijo na prikaz 
uspešnosti managementa in proizvodnega sistema. 

• Pristop na podlagi standardov CERES (Coalition for Environmental Responsible 
Economies) /GRI (Global Reporting Initiative). 

• Sestava enotnega poročila, kjer je trajnostno poročilo sestavni del letnega poročila. 

• Inovativno poročilo. Podjetje sestavi poročilo, ki upošteva splošna priporočila družbenega 
poročanja, v katera vključi cilje in potrebe konkretnega podjetja. 

 
3.6.2. Okvir družbenega poročanja  
 
K družbenemu poročanju je mogoče pristopiti tudi z upoštevanjem dveh spremenljivk: 

• Dostop do informacij s strani interesnih skupin. Gre za vprašanje, ali zbrani podatki služijo 
kot pomoč v procesu odločanja znotraj podjetja ali so namenjeni tudi zunanjim 
uporabnikom. Zunanji uporabniki so v tem primeru interesne skupine.  

                                                 
41 Primeri objektivnih so stopnja nezaposlenosti, stopnja revščine, delovne ure na teden. Primeri subjektivnih pa 
zadovoljstvo z življenjem, zaznavanje pravičnosti razdelitve. 
42 Več o tej delitvi v Corporate sustainability reporting, dostopno na http://www.sustreport.org/business/report/ 
trends.html. 
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• Vsestranskost in vključenost. Vsestranskost se nanaša na zbrane informacije, vključenost pa 
na upoštevanje vseh interesnih skupin v procesu zbiranja informacij. 

Z razvrstitvijo obeh parametrov v matriko (tabela 5) je mogoče sestaviti okvir družbenega 
poročanja. 

Tabela 5: Okvir družbenega poročanja 

 NOTRANJI DOSTOP DO 
INFORMACIJ 

ZUNANJI DOSTOP 
DO INFORMACIJ 

VKLJUČENOST IN 
VSESTRANSKOST 

PODJETNIŠKI MODELI DRUŽBENO 
POROČANJE 

IZKLJUČENOST IN 
NEVSESTRANSKOST 

NOTRANJE RAZISKAVE 
(raziskave o obnašanju 
zaposlenih, razgovori s kupci 
itd.) 

 
ZUNANJE OCENE 

Vir: Wilson, 2004, str. 3.  

 

3.6.3. Notranji in zunanji pristop 
 
Colle in Gonella (Colle, Gonella, 2002, str. 87-92) v okviru družbenega poročanja razlikujeta 
dva pristopa: 

• Notranji pristop, ki je povezan z etičnimi vprašanji. Podjetja, ki izberejo ta pristop, 
ponavadi razvijejo kodeks etike, v katerem so navedena etična načela, ki jim sledi podjetje 
v odnosu z interesnimi skupinami. 

• Zunanji pristop avtorja povezujeta z družbenimi vprašanji. Izbrani pristop predvideva 
upoštevanje vseh družbenih interesov in podjetju nalaga izdelavo družbenega poročila. 

 

Notranji pristop 
Izbira notranjega pristopa je ustrezna predvsem za podjetja, ki želijo več pozornosti nameniti 
zaposlenim in managerjem. Glavni cilj podjetja je oblikovati močno organizacijsko kulturo, ki 
bi omogočila homogenost in enotnost ravni v organizacijski strukturi. Colle in Gonella za 
uspešno izvršitev notranjega pristopa navajata naslednje determinante: 

• Samoocenitev organizacijske strukture, organizacijske kulture in okolja podjetja z 
namenom prepoznati potencialne nevarnosti in določiti ravni odgovornosti. 

• Predanost vrhnjega managementa. 

• Kodeks etike. Gre za dokument, ki vključuje dovoljeno in nedovoljeno obnašanje 
zaposlenih pri uresničevanju etičnih načel. 

• Dvosmerni potek komunikacije, preko katerega podjetje sporoča vrednote in filozofijo 
podjetja. 

• Izobraževanje, ki članom podjetja omogoča razumevanje in uresničevanje etičnih načel. 

• Potreba po dodatnih sredstvih, ki jih zahteva vključitev etičnih načel v proces odločanja. 

• Enotni standardi, saj morajo biti vrednote enake za celotno podjetje. 
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• Proces ocenjevanja, saj bi moralo podjetje nenehno spremljati učinkovitost razvoja novih 
vrednot in uresničevanje etičnih načel. 

 
Pristop k  poročanju na podlagi notranjega pristopa za podjetje prinaša večino prednosti, ki so 
navedene v podpoglavju prednosti družbenega poročanja (glej 6.1.1.). Toda ta pristop ima 
lahko tudi slabosti. Vzpostavitev močne organizacijske kulture lahko pri geografski 
razširjenosti podjetja povzroči konflikte med vrednotami in načeli, navedenimi v etičnem 
kodeksu, ter med tradicionalnimi vrednotami in normami v tuji državi. Druga slabost je 
povezana s postavljanjem vrednot. Sprejetje notranjega pristopa je le navidezno, če 
postavljene vrednote niso rezultat sodelovanja vseh članov podjetja, temveč so prisila 
vrhnjega managementa. Cilj podjetja je v tem primeru manipulacija mnenj in neupoštevanje 
vrednot posameznikov. Pri postavljanju vrednot brez zunanjih interesnih skupin pa obstaja 
tudi nevarnost, da podjetje ne bo ustrezalo javnim pričakovanjem. 

 
Zunanji pristop 
Zunanji pristop izberejo podjetja, ki želijo oceniti ekonomske, okoljske in družbene vplive 
svojih aktivnosti. Ta pristop je proces družbenega poročanja, saj podjetje pri postavljanju 
ciljev upošteva tudi zunanje interesne skupine. Zunanji pristop po mnenju avtorjev dobro 
predstavlja standard AA1000, ki je predstavljen v nadaljevanju. Prav tako kot notranji pristop 
tudi podjetja, ki izberejo zunanji pristop, uživajo prednosti, ki so navedene predhodno kot 
prednosti družbenega poročanja. Prva izmed slabosti, ki jih prinaša ta pristop je prevelik 
poudarek zunanjih učinkov, kar lahko vodi v zanemarjanje notranjega vodenja podjetja. 
Obstaja tudi nevarnost, da je proces družbenega poročanja vzpostavljen le za tržne namene in 
ne zaradi vključenosti interesnih skupin v vsakdanje odločanje. Nadalje lahko kompleksni in 
nasprotujoči si interesi, ugotovljeni v procesu komunikacije, predstavljajo oviro 
managementu pri sprejemanju hitrih in učinkovitih odločitev.  
 
V realnosti je težko najti podjetje, ki bi bilo predano zgolj enemu pristopu. Colle in Gonella v 
raziskavah o zunanjem in notranjem pristopu zato navajata vmesne možnosti. Popolna 
predanost notranjemu pristopu je značilna za kultno organizacijo43, ki vrednote razvije sama 
brez upoštevanja zunanjih interesnih skupin. Podjetje, ki razvije kodeks etičnih načel, že 
priznava pomembnost interesnih skupin, toda še vedno gre le za sporočanje vrednot zunanjim 
interesnim skupinam oziroma za enostranski dialog. V tem primeru obstaja nevarnost 
neskladja organizacijskih vrednot s pričakovanji interesnih skupin. Ta pristop avtorja 
imenujeta notranji etični pristop44. Druga skrajnost je popolna usmerjenost podjetja v zunanji 
pristop, kjer ima proces družbenega poročanja izključno tržni namen. To podjetje je 
imenovano kameleon45. Družbeno poročanje ne vpliva na delovanje podjetja. Z vključitvijo 
dialoga z interesnimi skupinami se podjetje iz kameleona spremeni v podjetje, ki upošteva 
zunanji pristop. Če upoštevanje zunanjega pristopa spremlja tudi dialog z interesnimi 

                                                 
43 Ang. »Cultish organization«. 
44 Ang. »The internal ethics approach«. 
45 Ang. »chameleon organisation«. 
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skupinami in skupno razvijanje vrednot, potem gre za združitev družbenega in etičnega 
pristopa k poročanju. Podjetje v tem primeru gradi notranje zaupanje in zunanji ugled. Slednji 
pristop sta avtorja označila za idealnega. 

 
3.6.4. Družbeno odgovoren in etični pristop 
 
Družbeno poročanje po besedah Ondine Gabrovec Mei izhaja iz tematike družbene 
odgovornosti na eni strani ter iz tematike etike in ekonomije na drugi strani. Povezava z 
družbeno odgovornostjo je bila predstavljena že v poglavju o družbeni odgovornosti, zato je 
ta del namenjen tematiki etike in ekonomije. Etični pristop k ekonomiji v podjetju zahteva 
obstoj načel, ki usmerjajo obnašanje podjetij. Načela so zapisana v kodeksih, ki vplivajo na 
ekonomske modele podjetij. Z zgodovinskim razvojem je pri postavitvi strategije podjetja na 
pomenu pridobivala družba. Strategija v podjetju z etičnim pristopom je zato postala družbena 
strategija, katera uravnoveša pristop do reševanja problemov tako, da je doseženo 
zadovoljstvo vseh. Za podjetje je uravnovešena strategija skoraj zagotovo cenejša kot konflikt 
z deležniki. Prvotna strategija je bila v preteklosti usmerjena v kreacijo dobička, kar je 
pomenilo potrebe po računovodskih informacijah. Spremenjena strategija pa narekuje potrebe 
po pridobitvi informacij z vseh področij (ne le računovodskega) oziroma vključitev interesnih 
skupin v informacijski sistem podjetja. Hkrati mora biti spremenjena strategija posredovana 
znotraj in zunaj podjetja, kar podjetje doseže s sestavo družbenega poročila. S tem je Ondina 
Gabrovec Mei dokazala, da tudi etični pristop privede do enakega cilja kot pristop na podlagi 
družbene odgovornosti, in sicer do družbenega poročanja. 
 
Ne glede na izbrani pristop je v procesu družbenega poročanja pomembno priznavanje, da gre 
za demokratičen mehanizem, da obstajajo različni pogledi in interesi interesnih skupin, da 
imajo interesne skupine pravico do informacij, da se v kompleksnih in konfliktnih situacijah 
pojavi potreba po formalnih družbenih poročilih, da v primeru obstoja zaupanja med 
podjetjem in interesnimi skupinami zadostuje neformalno družbeno poročilo, da je proces 
družbenega poročanja dinamičen in se s časom razvija ter zahteva nenehne izboljšave (Gray et 
al., 1997, str. 330). 

4. SESTAVA DRUŽBENEGA POROČILA 
 
4.1. Struktura družbenega poročila 
 
Razvoj družbenega poročanja ni prinesel le razlik v metodologiji, temveč tudi razlike v 
strukturi oziroma obliki družbenega poročila. Razlike v strukturi izhajajo predvsem iz sistema 
merjena in izbranih področij, katere podjetje vključi v družbeno poročilo. Opredelitev 
strukture se glede na različne avtorje razlikuje tudi v literaturi. Gray (2001, str. 9) razlikuje tri 
različice sestave družbenega poročila: 
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1. Družbeni pregled oziroma revizija46. Družbeni pregled pomeni, da so aktivnosti podjetja 
analizirale zunanje neodvisne organizacije (npr. Greenpeace, Ethical Consumer, New 
Consumer) bodisi z ali brez odobravanja analiziranega podjetja. Poročilo je osnovano na 
temelju konfliktnih interesov, asimetrije moči in asimetrije informacij. Namen teh poročil je 
bil predvsem v želji prepričati nosilce moči (država in podjetja) k spremembi ravnanja 
oziroma k vključevanju interesnih skupin v poslovanje podjetja. Pojem družbena revizija se je 
ponekod uveljavil kot sinonim za družbena poročila, kot neodvisno preverjanje družbenega 
poročila ali pa kot zunanje pripravljeno poročilo. Najpogostejše družbene revizije so bile v 
sedemdesetih letih. 
2. Tiha družbena poročila47. Ta poročila so sestavljena iz podatkov, ki so v podjetju že zbrani, 
zato je potrebna le preureditev in združitev podatkov v družbeno poročilo48 . Za podjetje 
predstavlja takšna vrsta sestave družbenega poročila v primerjavi z novim pridobivanjem 
podatkov manjši strošek. Uporaba tihih poročil bi pripomogla k razširitvi števila družbenih 
poročil. 
3. Novi val družbenih poročil 49. Novi val družbenega poročanja je posledica nastanka 
nevladnih organizacij, ki temeljijo na družbenih vrednotah. 
 
Po mnenju Ondine Gabrovec Mei bi moralo vsako družbeno poročilo, ne glede na obliko, 
vsebovati predstavitev identitete podjetja in kriterijev sestave družbenega poročila; 
predstavitev izboljšav, ki jih namerava podjetje uresničiti; predstavitev podrobnih povezav 
podjetja z okoljem ter predstavitev kreacije in alokacije dodane vrednosti oziroma izkaza 
dodane vrednosti. 

 
1. Identiteta podjetja 
Predstavitev podjetja vsebuje predstavitev strukture (struktura delničarjev, razvojne točke 
podjetja, velikost, tržna pozicija), misije, etičnih vrednot, strategije, politike podjetja. 
 
2. Povezava podjetja z okoljem 
Navodila za družbeno poročanje (Social Reporting Guidelines, 2001) opredeljevanje 
družbenih odnosov v družbenem poročilu predstavljajo z naslednjimi elementi:  

• opis ciljev in obveznosti ter načel, ki izhajajo iz poslovanja podjetja; 

• identifikacija interesnih skupin; 

• opis politike v povezavi z interesnimi skupinami, napoved rezultatov in složnost vrednot; 

• proces družbenega poročanja, ki omogoča odkritje povezav med cilji in outputom podjetja; 

• predstavitev kvantitativnih in kvalitativnih informacij, primerjav in drugih informacij, ki so 
pomembne za predstavitev povezav med obveznostmi in cilji podjetja; 

                                                 
46 Ang. »social audit«. 
47 Ang. »silent social accounts«. 
48 Veliko podatkov je zbranih že po posameznih oddelkih. Kadrovski oddelek ponavadi spremlja fluktuacijo 
zaposlenih, demografsko in druge strukture zaposlenih, podatke o zadovoljstvu zaposlenih, itd. Dober oddelek 
trženja in prodaje razpolaga z informacijami o zadovoljstvu kupcev. Oddelek nabave laho prispeva informacije o 
dobaviteljih. Torej je za izdajo tihih družbenih poročil potrebna sistematična združitev obstoječih informacij. 
49 Ang. »The new wave of social accounting«. 
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• mnenja interesnih skupin, ki so vključene v družbeno poročilo v skladu z načelom 
vključenosti; 

• primerjave, ki uporabnikom poročil omogočajo boljšo oceno aktivnosti podjetja; 

• načrtovane izboljšave50; 

• mnenja in poročila neodvisnih oseb. 
 
3. Izkaz dodane vrednosti 
Računovodsko poročilo in družbeno poročilo imata različne informacijske cilje, toda med 
seboj se ne izključujeta, temveč sta odraz komplementarnega pogleda na ekonomsko in 
družbeno odgovornost podjetja. Povezavo med ekonomsko in družbeno razsežnostjo 
poslovanja predstavlja izkaz dodane vrednosti51. Dodana vrednost predstavlja vrednost, ki jo 
je ustvarilo podjetje skozi letno poslovanje in je namenjena deležnikom. 
Po mnenju Ondine Gabrovec Mei sistem dodane vrednosti izhaja iz teorije deležnikov v 
povezavi s petimi predpostavkami podjetja:  

• Podjetje je sistematična enota.  

• Podjetje je v primerjavi z ostalimi udeleženci avtonomna interesna skupina. Avtonomnost 
se nanaša na preskrbo produkcijskih faktorjev. 

• Dobro podjetja je skupno dobro. 

• Podjetje ima pravico, da traja v času. 

• Kot sistematična enota podjetje deluje na podlagi ekonomske racionalnosti oziroma 
maksimizacije skupnega dobrega.  

 
Koncept dodane vrednosti je predstavljen s konceptom skupnega dobrega. Ta koncept kreira 
pogoje, ki članom družbe omogočajo dosego osebnih ciljev (Argandona, 1998, str. 1097). 
Skupno dobro podjetja ni le obseg prodaje, dosežen dobiček, zaposlovanje in ugled, temveč 
izpolnitev cilja podjetja. To pomeni, da naj bi podjetje z obstojem ustvarilo razmere, ki 
članom podjetja omogočajo tudi dosego lastnih ciljev. Ne gre za vsoto individualnih ciljev 
notranjih interesnih skupin podjetja, temveč za povezovanje le-teh s cilji podjetja. Vsaka 
interesna skupina želi, da bi bil njen interes vsaj nekoliko zadovoljen, sicer bo izstopila iz 
koalicije in ne bo hotela biti več partnerica podjetja. Cilji interesnih skupin morajo biti torej 
vsaj minimalno zadovoljeni, saj je to pogoj za zadovoljevanje interesov lastnikov in nasploh 
podjetja (Kavčič, 1999, str. 41). Cilji interesnih skupin so različni, saj med skupinami 
obstajajo konfliktni interesi. Osebni cilji delničarjev so npr. dobičkonosnost, čim manjše 
tveganje, uresničitev tržnih priložnosti. Zaposleni, kot druga interesna skupina, si želijo nekaj 
povsem drugega: ustrezno plačilo, redno zaposlitev, kariero, izobraževanje. Kljub različnosti 
ciljev delničarjev in zaposlenih morata obe interesni skupini prispevati k ciljem podjetja in s 
tem k skupnemu dobremu. Združitev teh ciljev pomeni učinkovito proizvodnjo dobrin in 
storitev ter posredno zagotovitev pogojev, ki bodo tako delničarjem kot tudi zaposlenim 

                                                 
50 Večina podjetij, ki se odloči za izdajo družbenega poročila, v tem poroča le o dosežkih in vplivih poslovanja v 
okviru enega leta. Le malokatero podjetje v poročilu poda večletno sliko poslovanja podjetja, še manj pa je tistih, 
ki omenjajo načrte v prihodnosti. 
51 Angl. »corporate value added«. 
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omogočili uresničitev lastnih ciljev. Delničarji, managerji in zaposleni so notranje interesne 
skupine podjetja, znotraj katerega imajo pravice in dolžnosti. Primarna dolžnost vsake 
interesne skupine je izpolnitev teh pravic in dolžnosti, saj bo s tem dosežen tudi cilj podjetja. 
Ob razširitvi interesnih skupin izven podjetja elemente skupnega dobrega (Argandona, 1998, 
str. 1099) sestavljajo vsi odnosi podjetja, iz katerih izhajajo pravice, dolžnosti in obveznosti. 
Izkaz dodane vrednosti prikazuje kreacijo in alokacijo dodane vrednosti in je v družbenem 
poročilu sestavljen iz dveh tabel. Prva tabela prikazuje izračun dodane vrednosti na podlagi 
primerjave prihodkov in stroškov, druga tabela razkriva alokacijo dodane vrednosti oziroma 
prikaz plačil interesnim skupinam. Izkaz dodane vrednosti skupaj s konceptom skupnega 
dobrega izraža filozofijo, da cilj podjetja ni le ustvarjanje dobička. 

Tabela 6: Prikaz izračuna dodane vrednosti 

 Vrednost proizvedenega blaga in storitev 

- Vrednost inputov porabljenih v proizvodnji 

= Bruto dodana vrednost 

- Amortizacija 

= Neto dodana vrednost 

+/- Stranske postavke 

= Čista dodana vrednost 

+/- Izredne postavke 

= Celotna dodana vrednost 

Vir: Gabrovec Mei Ondina, 2001. 

 
Tabela 7: Alokacija dodane vrednosti 

NOTRANJE INTERESNE SKUPINE POVRAČILA INTERESNIM SKUPINAM 

Zaposleni (delo) Stroški dela 

Delničarji (kapital) Dividende52 

Posojilodajalci Finančni stroški sredstev 

Javna uprava Plačilo javni upravi53  

Podjetje54 Akumulacija rezerv 

 Donacije 

Vir: Gabrovec Mei Ondina, 2001. 

 
 
 
 

                                                 
52 Dividende skupaj s finančnimi stroški sredstev predstavljajo ceno kapitala. 
53 Plačilo javni upravi je vsota, ki jo je javna uprava prejela od podjetja, da je le-to lahko opravljalo svoje 
aktivnosti. Ta del je vsota posrednih in neposrednih davkov, zmanjšanih za subvencije. 
54 Podjetje je obravnavano kot neodvisen deležnik, kateremu pripadajo povračila, ki jih nameni akumulaciji 
rezerv. Če je ta vrednost pozitivna, je podjetje v fazi razvoja, če je negativna, gre za propadanje podjetja, če je 
enaka nič, to pomeni fazo preživetja podjetja. 
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5. DRUŽBENO POROČANJE KOT GLOBALNI TREND 
 
Koncept družbene odgovornosti postaja čedalje bolj pomemben tako na globalni oziroma 
svetovni kot tudi lokalni ravni. V raziskavi leta 2000 je ta koncept za proces odločanja 
predstavljal ključni element za 54% direktorjev, medtem ko je ta delež leta 2005 znašal že kar 
88% (Corporations and Markets Advisory Committee, 2005, str. 1). Podoben trend je mogoče 
opaziti tudi v okviru profesionalnih investitorjev pri sprejemanju investicijskih odločitev. Leta 
2000 je bila družbena odgovornost podjetja pomembna odločitvena spremenljivka za 34% 
investitorjev, medtem ko je ta delež leta 2005 narasel na 81%.   
 
Povečana ozaveščenost vse bolj zahtevne javnosti, je okrepil zavedanje, da mora organizacija, 
ki želi zaposlovati najboljše kadre, uspešno pridobivati sredstva, postati dober državljan, član 
skupnosti in nasploh partner interesnim skupinam, komunicirati na način, ki bo zavaroval njen 
ugled. Tako danes vse več podjetij izdaja družbena poročila55 oziroma poročila, ki razkrivajo 
družbeno odgovornost podjetij. Družbeno poročanje je bil včasih fenomen, značilen za 
Evropo in ZDA, danes pa ga že srečamo tako v Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji, 
Japonski in nekaterih drugih državah. Trend naraščanja transparentnosti podjetij oziroma 
družbenega poročanja (slika 5) sta pokazali tudi raziskavi, ki sta jo izvedli ACCA 
(Association of Chartered Certificate Accountants) in CorporateRegister.com (2006). 
 

Slika 5: Število družbenih poročil na globalni ravni  
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Vir: CorporateRegister.com (2006). 

                                                 
55 Termin družbeno poročilo v nadaljevanju opredeljuje vsa poročila povezana z razkrivanjem družbene 
odgovonosti ter je sinonim za nefinančna poročila. To je sicer v nasprotju s priporočili Ondine Gabrovec Mei, ki 
zagovarja, da je družbeno poročilo le poročilo, ki razkriva vse tri vplive (ekonomske, družbene, okoljske) 
poslovanja podetij. Razlog za to odločitev temlji na tem, da tuja literatura ne sledi temu priporočilu. 
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Na globalni ravni je družbeno poročanje najbolj razširjeno v Severni Ameriki in Zahodni 
Evropi, medtem ko je na Karibih, Latinski Ameriki neračunovodsko poročanje še dokaj 
neznano področje (ACCA, 2004, str. 7). 
 

Slika 6: Poročila proizvedena v obdobju 1990 do 2003 
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Vir: ACCA, 2004, str. 9. 

 
Kot je vidno iz slike 6 na globalni ravni Evropi pripada več kot polovica družbenih poročil. 
Znotraj Evrope so na tem področju najaktivnejše skandinavske države (21%). Zelo majhen 
delež zavzamejo podjetja Srednje in Vzhodne Evrope (ACCA, 2004, str. 49). Podrobnejši 
vpogled v neračunovodska poročila kaže na prevladujoča poročila o okolju (45%). Trajnostna 
poročila je izdalo le 12% podjetij, kar pomeni, da bo za razširitev celostnih družbenih poročil 
potrebno vložiti še precej napora. Rezultati vloženega truda so že vidni v raziskavi, ki jo je 
izvedla KPMG (2005), saj so le-ti pokazali precejšnje povečanje trajnostnih poročil med 
stotimi po prihodkih največjimi podjetji v 16-ih državah. V teh državah je leta 2005 celostna 
družbena oziroma trajnostna poročila izdalo 48% podjetij (2002: 12%). Poleg razdelitve na 
trajnostna poročila in poročila o okolju je raziskava v sklop družbenih poročil vklju čila 
naslednja poročila: poročila o okoljskih in družbenih vplivih, okolje in varnost, družbeni 
vplivi. Razčlemba teh poročil (slika 7) po 16-ih državah kaže na vodstvo Japonske in Velike 
Britanije, kateri sta vodili tudi leta 2002. Podrobnejši vpogled v neračunovodska poročila 
japonskih podjetij nakazuje prevladujoč delež poročil o okolju, kar je verjetno posledica 
vladnih pobud (Kolk, 2004, str. 60). Na Japonskem je namreč Ministrstvo za okolje skupaj z 
Ministrstvom za ekonomijo, trgovino in industrijo izdalo navodila namenjena poročanju o 
okolju, kar je prispevalo k povečani ozaveščenosti podjetij na tem področju. Večji napredek 
na področju neračunovodskega poročanja v primeru Francije pa je verjetno posledica uvedbe 
nove zakonodaje.  
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Slika 7: Delež podjetij zajetih v raziskavo KPMG, ki informacije o družbeni odgovornosti 
razkriva izven letnih poročil 
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Vir: KPMG, 2005, str. 10. 

 
KPMG raziskave o neračunovodskem poročanju izvaja vsake tri leta in sicer od leta 1993. 
Podobno kot raziskave, ki sta jih izvedla ACCA in CorporateRegister.com tudi trend, ki so ga 
pokazale raziskave KPMG nakazuje, da se neračunovodsko poročanje vseh vključenih 
podjetij v vseh proučevanih državah razširja: 12% leta 1993, 17% leta 1996, 24% leta 1999, 
28% leta 2002 in 33% leta 2005 (Kolk, 2004, str. 52). Porast tovrstnega poročanja poudarja 
tudi članek Financial Timesa (Stirling, 2004, str. 10): »Več kot polovica od 250-ih največjih 
podjetij izdaja poročila o okoljskih, družbenih ali etičnih vplivih poslovanja, kar pomeni, da 
neračunovodsko poročanje prihaja v ospredje. Raziskava je pokazala, da poroča 132 
FTSE25056 podjetij. Vseh 132 pokriva okoljske vplive, medtem ko jih 100 pokriva tudi 
družbene in etične vplive. To število je mogoče primerjati s številom 30 izpred 5-ih let in s 
številom 6 izpred 10-ih let. Poročila se pojavljajo tudi v sektorjih kot so mediji in 
telekomunikacije«. V raziskavo KPMG leta 2002 so bile vključene tudi Slovenija (5%57), 
Grčija (2%), Madžarska (8%), kar kaže na začetke tovrstnega poročanja v teh državah. 
Raziskava leta 2005 teh držav ne vključuje. 
 
Omenjeno je bilo, da je napredek Francije na področju družbenega poročanja verjetno 
posledica zakonodajne obveze, ki je vplivala tudi na poročanje finančnega sektorja. Uvedba 
novih regulativ, ki od institucionalnih investitorjev zahtevajo razkrivanje neračunovodskih 

                                                 
56 FTSE250 je indeks v katerega je vključenih 250 po tržni kapitalizaciji največjih podjetij na londonski borzi. 
Indeks je nastal leta 1992. 
57 5% predstavlja delež proučevanih slovenskih podjetij, ki je izdajalo poročila zajeta v krog neračunovodkih 
poročil. 
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informacij, je v primerjavi z 2002 (12%) pripomogla h kar 170% povečanju števila družbenih 
poročil leta 2005 (31%) (KPMG, 2005, str. 12). V preteklosti je ta sektor družbeno 
odgovornost pripisoval industrijskim podjetjem, toda porast zanimanja investitorjev po 
informacijah o družbenih, okoljskih in ekonomskih vplivih ter povezava le-teh s finančnimi 
rezultati poslovanja, je koncept družbene odgovornosti vpeljal tudi v njihovo poslovanje.  
 

5.1. Vsebina družbenih poročil 
 
Kot je bilo že večkrat poudarjeno je eden izmed ključnih elementov uresničevanja družbene 
odgovornosti sodelovanje z interesnimi skupinami. Medtem, ko se večina raziskav ukvarja s 
preučevanjem poročanja podjetij oziroma razširjenostjo družbenih poročil, je družba PLEON 
opravila raziskavo, v katero je vključila različne interesne skupine58.  
 
Kljub vse večji ozaveščenosti na področju družbene odgovornosti, marsikatero podjetje ta 
koncept še vedno enači z donatorstvom in sponzorstvi. To je tudi razlog, da so to tudi 
področja, ki so najpogosteje razkrita v okviru letnih poročil, saj podjetja prikazujejo v 
pozitivni luči. Toda raziskava (PLEON, 2005, str. 9) je pokazala, da je podjetniško 
državljanstvo (corporate citizenship), katera del sta tudi donatorstvo in sponzorstvo, za 
interesne skupine po pomembnosti uvrščeno šele na 27. mesto od skupno 3059. Veliko drugih 
vplivov poslovanja interesne skupine zaznavajo kot bolj pomembne. Njihove želje po 
razkritih informacijah so še vedno tesno povezane z informacijami o okolju, saj kar 70.9% 
(2003: 68.2%) interesnih skupin želi podrobnejše tovrstno poročanje, 65.1% (2003: 65.3%) 
pričakuje podrobnejše razkritje družbenih informacij in le 38.2% (2003: 36.1%) želi podrobno 
obravnavo ekonomskih vplivov. Slike 8-10 prikazujejo podrobnejši vpogled v vsebino 
družbenih poročil po posameznih področjih, ki jih interesne skupine zaznavajo kot zelo 
pomembne. Pomembnost posameznih informacij je lahko v pomoč podjetju pri vsebinski 
sestavi družbenega poročila. 
 

 
 

 

 

 

                                                 
58 Raziskava je skupno vključevala 495 udeležencev iz vsega sveta: Zahodna Evropa (44.6%), Angleško 
govoreče države kot so ZDA, VB, Kanada (30.3%), Vzhodna Evropa (2.4%), Vzhodna Azija / Pacifik (7.7%), 
Srednji Vzhod / Arabske države (1%), Latinska Amerika (7.1%), Afrika (2.6%), brez odgovora (4.2%). 
59 Glede na pomembnost so bile željene informacije rangirane po naslednjem vrstnem redu: človekove pravice, 
energetska učinkovitost, zdravje in varnost, zaščita klime oziroma podnebja, upravljanje podjetja, standardi v 
razvijajočih se državah, okoljski management, izogibanje onesnaževanju zemlje in vode, podkupovenje in 
korupcija, družbeni standardi skozi vrednostno verigo, okoljska občutljivost dizajna, ravnanje z odpadi, enake 
možnosti, izjave družbene politike in navodila, ˝business case˝, izobraževanje in usposabljanje, upravljanje s 
tveganji, zaščita potrošnikov, uporaba energetskih virov, svoboda združenj, uporaba naravnih virov s strani 
dobaviteljev, raziskave in razvoj, makroekonomski vidiki poslovanja, management kakovosti, podjetniško 
državljanstvo, splošne finančne informacije, prikaz verige dodane vrednosti, investicije/delničarji. 
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Slika 8: Informacije o okolju, ki jih interesne skupine želijo v družbenih poročilih (podatki v 
%60) 
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Vir: PLEON, 2005, str. 50. 

 

Slika 9: Družbene informacije, ki jih interesne skupine  želijo v družbenih poročilih (podatki v 
%) 
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Vir: PLEON, 2005, str. 51. 

 

                                                 
60 61 v okviru energetske učinkovitosti pomeni, da 61% interesnih skupin želi, da jim družbena poročila 
razkrijejo informacije povezane z energetsko učinkovitostjo. 
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Slika 10: Ekonomske informacije, ki jih interesne skupine želijo v družbenih poročilih 
(podatki v %) 
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Vir: PLEON, 2005, str. 52. 

 

5.2. Verifikacija 
 
Sestava družbenega poročila sama po sebi še ne pomeni, da bodo interesne skupine razkritim 
informacijam zaupale, kajti pretekli škandali (npr. Enron) so zaupanje interesnih skupin v 
delovanje podjetij in njihovo prikazovanje informacij dodobra omajali. K povečani 
kredibilnosti razkritih informacij lahko veliko pripomore zunanja verifikacija61, za katero se 
odloča čedalje več podjetij. Raziskava KPMG (2005, str. 30) je pokazala, da se je v skupini 
100 največjih podjetij v 16-ih državah, kar 33% (2003: 27%) podjetij odločilo za zunanjo 
verifikacijo izdanih poročil. Poleg zunanje verifikacije k povečanju kredibilnosti lahko 
pripomorejo tudi: iskreno prikazovanje napak in slabih politik poslovanja, uporaba zunanjih 
standardov poročanja (npr. GRI), ocena poročila neodvisne strani, poročanje o dialogu z 
interesnimi skupinami (PLEON, 2005, str. 23).  

 
 
 
 

                                                 
61 Termin zunaja verifikacija je velikokrat zavajajoč, saj nekatere izjave, ki so del družbenega poročila, 
predstavljajo zgolj mnenje o prebranem družbenem poročilu brez hkratne proučitve vsebine družbenega poročila 
oziroma resničnega poslovanja podjetja (Scott, 2000, str. 28). Zatorej je potrebno razlikovati med popolno 
verifikacijo (izjava neodvisne strani z oceno metodologije, točnosti in popolnosti informacij z dodanimi predlogi 
za nadaljnje izboljšave), delno verifikacijo (podobno popolni verifikaciji brez predlogov o nadaljnjih 
izboljšavah), pregled (ponavadi se nanaša na pregled posameznega poslovnega področja (npr. Finance, 
management), ocena (razkriva pogled na družbeno poročilo brez ocene metodologije in brez priporočil o 
nadaljnjih izboljšavah), mnenje (mnenje o ciljih podjetja in njegovih pristopih k uresničevanju teh ciljev), 
veljavnost (izjava, s katero sestavljalci poročila potrdijo verodostojnost navedenih informacij). 
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6. DRUŽBENO POROČANJE V EVROPSKI UNIJI 
 
6.1. Razlogi za družbeno poročanje 
 
Večkrat je bilo že poudarjeno, da koncept družbene odgovornosti ni nov. V Evropi se je 
koncept uveljavil precej pozno in sicer okoli leta 1993, ko se je predsednik Evropske komisije 
Delores pričel bojevati proti družbeni izključenosti (Bronchain, 2003, str. 7). Naslednji glavni 
mejnik je bilo leto 1997, ko je francosko podjetje Renault zaprlo proizvodno podružnico v 
Belgiji. Dandanes veliko podjetij kljub zaprtju podjetij ne postavlja novega mejnika v okviru 
družbenega poročanja. Omenjeno zaprtje Renaultove podružnice je bilo povsem 
nepričakovano in je v takratnem času povzročilo velik šok za vse interesne skupine. Ob koncu 
istega leta je skupina Gyllenhammer na sestanku v Luxembougu62 sprejela priporočilo, da naj 
vsa podjetja z več kot 1000 zaposlenimi pričnejo z izdajo poročila o obvladovanju sprememb 
povezanih z interesnimi skupinami.  
 
V času globalizacije trga in informacijsko vodene družbe so podatki, kako širša družba 
zaznava aktivnosti podjetja, za podjetje pomembnejši kot kdajkoli v zgodovini. Z geografsko 
in kulturno širitvijo podjetij preživetja ne omogočajo zgolj investicije in izboljšave 
proizvodov, temveč prispevek k trajnostnemu razvoju. Družba zahteva večjo stopnjo razkritja 
poslovanja podjetij, hkrati s temi zahtevami pa rastejo tudi njihova pričakovanja. Globalna 
ekonomija zahteva nove načine vodenja podjetja, ki bi prinesli družbene koristi. V preteklosti 
so podjetja delovala na podlagi medsebojnega zaupanja z interesnimi skupinami, toda s časom 
so interesne skupine najprej želele vedeti nekaj o aktivnostih podjetja, danes pa se je pojavila 
potreba po konkretnih informacijah63. Ponekod pa tudi te ne zadostujejo več in se že razvija 
kultura imenovana »involve me culture« (Perrini, 2005, str. 613), kar pomeni sodelovanje 
podjetij z interesnimi skupinami. Z razvojem medijev interesne skupine prihajajo tudi do 
informacij, ki jih je podjetje namerno prikrilo. Zatorej je za podjetje bolje, da izda družbeno 
poročilo, v katerem razkrije pozitivne in negativne družbene vplive svojih aktivnosti, saj je s 
tem omogočena pojasnitev sedanje situacije in predstavitev načrtovanih izboljšav. V 
nasprotnem primeru obstaja nevarnost pristranskih ocen negativnih vplivov podjetniških 
aktivnosti s strani medijev in drugih interesnih skupin.  
 
Kultura zaupanja med interesnimi skupinami in podjetjem je izhajala iz asimetrij moči (Swift, 
2001, str. 17), saj interesne skupine v preteklosti niso imele dostopa do informacij o delovanju 
podjetja. Edini vir informacij je bilo podjetje, kateremu so bile interesne skupine primorane 
verjeti. Razvoj družbenega poročanja so torej na eni strani pospeševale kulturne spremembe, 
toda na drugi strani je računovodska služba predstavljala zaviralni dejavnik (Stittle, 2002, str. 
354). Proces poročanja je bil pod velikim vplivom računovodske službe, ki je v ospredje 
postavljala zbiranje in analiziranje denarno izraženih podatkov ter hkrati zanemarjala prvine 

                                                 
62 Luxembourg Jobs Summit. 
63 Gre za premik od t.i. kulture »trust me«, preko kulture »tell me« do kulture »show me« (Owen, Swift, 2000, 
str.89).  
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družbenega poročanja. K počasnejši razširitvi družbenega poročanja so nadalje prispevali tudi 
drugi dejavniki (Beckett, 2002, str. 38). Definicija trajnostnega razvoja je še vedno 
neopredeljena na nekaterih področjih. Zaradi začetne enačitve trajnostnega razvoja z 
odgovornostjo do okolja je bil razvoj ostalih komponent tega razvoja zapostavljen. Za 
razširitev družbenega poročanja je bil družbeni vidik trajnostnega razvoja premalo poznan. 
Hkrati je veliko podjetij, še posebej storitveni sektor, ocenjevalo minimalen vpliv na okolje, 
zato so ob majhnem vplivu prevzemali tudi manjšo odgovornost. Veliko podjetij je trajnostni 
razvoj označilo kot višjo stopnjo odgovornosti do okolja, za katero je primarno odgovorna 
državna politika.  
 
Raziskave o vzrokih za povečano družbeno poročanje so pokazale, da so za ta trend obstajale 
različne pobude (Wheeler, Elkington, 2004). Glavne pobude v Evropi niso izhajale iz 
pritiskov interesnih skupin, temveč iz obveznosti do okolja, odnosov z javnostmi, želje po 
posedovanju konkurenčnih prednosti ter zakonskih izpolnitev. Na drugi strani pa so bili manj 
pomembni razlogi v Evropi na prvem mestu po pomembnosti v Severni Ameriki, saj so bili 
tam glavno vodilo poročanja pritiski interesnih skupin.  
 
Deegan (2002, str. 290-291) priznava 11 razlogov, zaradi katerih se podjetja  odločajo za  
družbeno poročanje: 

• Izpolnitev zakonskih priporočil. 

• Ekonomska racionalnost, kar pomeni, da delanje pravih stvari prinaša podjetju konkurenčne 
prednosti. 

• Občutek odgovornosti in dolžnosti do družbenega poročanja. 

• Izpolnitev zahtev posojilodajalcev, saj institucije, ki podjetje preskrbujejo s finančnimi 
sredstvi, zahtevajo razkritje informacij o družbeni odgovornosti podjetja. 

• Sprejetje družbenega poročanja kot odgovor na ogroženost legitimnosti podjetja.  

• Družbeno poročanje kot odgovor na  negativno poročanje medijev. 

• Obvladovanje pomembnih interesnih skupin. 

• Želja po povečanju stopnje privlačnosti investicij v podjetje, saj so na trgu vse 
pomembnejše etične investicije. 

• Zadovoljitev industrijskih priporočil in načel. 

• Preprečitev postavitve strožjih zakonskih obveznosti v okviru družbenega poročanja. 
Managerji se za družbeno poročanje odločajo prostovoljno zaradi bojazni, da bi država 
uvedla zakonsko obveznost sestave družbenega poročila, saj bi bila s tem določena njegova 
vsebina in obseg. 

• Pridobitev nagrad na natečajih družbenih poročil.   
 
Nekatere pomembnejše razloge, ki evropska podjetja vodijo v družbeno poročanje prikazuje 
tudi slika 11. 
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Slika 11: Prikaz nekaterih motivatorjev družbeno odgovornega ravnanja podjetij in 
posledično družbenega poročanja v Evropi 

  
Vir: Lastna izdelava. 
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Pri tem je potrebno poudariti, da slika 11 zajema le motivatorje, ki so v nadaljevanju 
podrobneje predstavljeni. To ne pomeni, da ostali razlogi kot so pritiski interesnih skupin, 
globalizacija, znižanje davkov za izdatke nastale v procesu družbenega poročanja, nagrade za 
najboljša poročila, ipd., niso pomembni.  
 
Po teoriji klasične politične ekonomije lahko obveznost sestavljanja družbenih poročil uvede 
tudi država, toda le-ta tega ne more storiti brez soglasja podjetij. V večini primerov zato 
ostaja odločitev o družbenem poročanju v rokah podjetij. Poleg zakonske obveze in 
prostovoljne odločitve se lahko podjetja za družbeno poročanje odločijo tudi zaradi priporočil 
vodstva podjetja ali delničarjev na podlagi formalnega sporazuma z interesnimi skupinami 
(Dierkes, Antal Berthoin, 1986, str. 117). 
 

6.1.1. Prednosti družbenega poročanja 
 
Nekatera podjetja se za družbeno poročanje odločajo predvsem zaradi potencialnih koristi, ki 
jih ta odločitev lahko prinese. Le-te so mnogovrstne (povzeto po različnih virih64): 

• nižji transakcijski stroški na trgu kapitala kot posledica zmanjšanja konflikta med 
managerji in delničarji, 

• družbeno poročilo kot managersko orodje za nadzor in obvladovanje družbenih in 
poslovnih ciljev, 

• povečana uspešnost in učinkovitost pri doseganju družbenih in okoljskih ciljev, 

• delni prenos moči in vpliva podjetja na interesne skupine, 

• predstavitev osnov za etično trženje, 

• izboljšano finančno in gospodarsko delovanje podjetja, 

• večja učinkovitost in produktivnost ter znižanje operativnih stroškov, 

• dvig ugleda podjetja in večja prepoznavnost blagovne znamke, 

• usmerjenost k trajnostnemu razvoju podjetja, 

• pozitiven vpliv na krizni management, 

• povečana predanost zaposlenih in manjša fluktuacija le-teh, 

• razvoj dobrih odnosov z državo in nasploh s skupnostjo, 

• dokaz pravice do obstoja podjetja po teoriji legitimnosti, 

• razvoj novih inovativnih proizvodov in s tem večja možnost za vstop na nove trge, 

• lažji dostop do kapitala, saj se kot posledica informacij zmanjša tveganje v očeh 
investitorjev, 

• seznanitev managementa z vprašanji trajnostnega razvoja, 

• kreacija blagostanja delničarjev in širše družbe na dolgi rok, 

• stimulacija sinergij na ravni podjetja, 

• dodatne koristi finančnih interesnih skupin65,  

                                                 
64 Prednosti družbenega poročanja so povzete iz različnih virov: (Armstrong, Sweeney, 2004, str. 9), (Adams, 
2002, str. 233), (Panwar et al., 2006, str. 5).  
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• odkrivanje potencialnih konfliktov z interesnimi skupinami, 

• zmanjšanje verjetnosti, da bi podjetje postalo tarča aktivističnih skupin, 

• možnost konkurenčne prednosti, 

• izboljšan proces odločanja z upoštevanjem v preteklosti storjenih napak v povezavi z 
družbenimi potrebami, 

• oskrba managementa s kritičnimi informacijami o prihodnjih družbenih in tržnih trendih 

• jasna odgovornost, saj povečana transparentnost vodi v povezovanje podjetniških aktivnosti 
in ciljev, kar nadalje vodi do večje odgovornosti, 

• družbeno poročilo kot managersko orodje, saj razširitev informacij z internetno hitrostjo od 
managementa zahteva proaktivnost, 

• družbeno poročanje povezuje navadno ločene organizacijske funkcije v podjetju (finančna 
funkcija, trženje, raziskave in razvoj), 

• uvrstitev podjetij na »trajnostne« in družbene borzne indekse, kot so Dow Jones 
Sustainability Group Index, Domini 400 Social Index in serija FTSE4Good66,  

• odkrivanje tržnih niš.  
 
Perrini (2006, str. 78) prednosti družbenega poročanja opredeljuje skozi tri funkcije 
družbenega poročila: 

• Strateška funkcija. Družbena poročila podjetju omogočajo kontrolo podjetniške strategije, 
služijo kot pomoč pri preoblikovanju poslanstva in vrednot podjetja, pomagajo pri 
ocenjevanju napredka, usmerjajo podjetniške aktivnosti ter služijo kot orodje obvladovanja 
odnosov z interesnimi skupinami. 

• Notranja funkcija. V tem primeru so poročila povezana predvsem s cilji podjetja in služijo 
kot pomoč pri opredeljevanju odgovornosti in nalog znotraj podjetja, izboljšujejo 
sodelovanje med oddelki, identificirajo sinergije med oddelki in podjetniškimi funkcijami, 
ki delujejo na istem področju družbene odgovornosti. Hkrati je omogočen sistematiziran 
informacijski proces. 

• Zunanja funkcija. V tem primeru je družbeno poročilo komunikacijsko orodje namenjeno 
obvladovanju ugleda podjetja ter vzpostavitvi odnosov z interesnimi skupinami. 

 
Naštete potencialne prednosti ne pomenijo, da bodo podjetja z enako politiko razkritja 
družbene odgovornosti dosegla enake rezultate oziroma imela enake prednosti. Družbeno 
poročilo predstavlja del celote, ki izhaja iz celotne filozofije in strategije podjetja. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
65 Banke bi z razširitvijo družbenega poročanja lažje ocenile kreditna tveganja. Zavarovalnice bi ob večjih 
tveganjih zaračunavale dodatne premije. Koristi bi bili deležni tudi investitorji. 
66 Sestavljen iz štirih indeksov za britanski, evropski, ameriški in svetovni trg, s katerimi ocenjujejo poslovanje 
podjetij, ki dosegajo mednarodne standarde družbene odgovornosti. 



 

45 

6.1.2. Strategija Evropske unije 
 
Evropska unija si ji v letu 2000 zaradi zaostajanja za ZDA, groženj azijskih gazel in 
ugotovljenih šibkosti na socialnem področju, zastavila cilje t.i. Lizbonske strategije. Evropska 
unija naj bi do leta 2010 postala najbolj konkurenčno, na znanju temelječe dinamično 
gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi 
mesti ter večjo socialno povezanostjo. Z dopolnitvami na področju raziskav in razvoja ter 
okolja je strategija postala celostna strategija razvoja Evropske unije (European Commission, 
2002).  
 
Strategija Evropske unije je povezala pojma konkurenčnosti in družbene odgovornosti. 
Vprašanje, ki se tukaj odpira je od kod izvira ideja, da bo ravno koncept družbene 
odgovornosti pripomogel k uresničitvi strategije Evropske unije. Nekatere argumente je 
mogoče najti v zgodovini (Bé et al., 2004, str. 1). Evropa je v družbeni odgovornosti že v 
preteklosti videla sredstvo za doseganje konkurenčnih prednosti. Zavedala se je namreč, da je 
Evropa na globalni ravni nezmožna konkurirati s ceno. Ta pogled so oblikovali različni 
evropski narodi: osredotočenje na etiko so spodbujale anglo-saksonske države, skandinavske 
države so zagovarjale pomembnost okoljskih vidikov poslovanja, družbene vidike poslovanja 
pa so zagovarjale predvsem države južne Evrope (Italija, Francija, Španija). Vključitev 
vzhodnoevropskih držav v Evropsko unijo bi verjetno prispevala k vključitvi novih vidikov 
poslovanja. Države Vzhodne Evrope so namreč bolj naklonjene filantropiji oziroma 
ameriškemu pristopu k družbeni odgovornosti. Amerika ta koncept veliko bolj povezuje z 
moralo zaposlenih in zagotovitvijo legitimne pravice do obstoja podjetij. 
 
Leta 2001 je Evropska komisija s ciljem povečati ozaveščenost o družbeni odgovornosti 
izdala Zeleno listino - Promocija evropskega okvira za družbeno odgovornost (Green paper - 
Promoting a European Framework for CSR). V tej listini je družbena odgovornost 
opredeljena kot koncept, po katerem podjetja na prostovoljni podlagi integrirajo skrb na 
družbenem in okoljskem področju v okviru svojega dnevnega poslovanja v interakciji z 
svojimi interesnimi skupinami (European Commission, 2001, str. 6). Poudarek te definicije je 
na prostovoljni integraciji okoljskih in družbenih vplivov, ki presegajo izpolnjevanje 
zakonskih zahtev in pogodbenih obveznosti. Nadaljnja razčlenitev tega pojma poudarja, da 
biti družbeno odgovoren presega  zgolj izpolnjevanje zakonskih zahtev in tako vključuje tudi 
investicije v človeške zmogljivosti, okolje in odnose z interesnimi skupinami. Izkušnje 
podjetij kažejo, da investicije v okolju prijazno tehnologijo, ki presega zakonske zahteve, 
pripomorejo k večji konkurenčnosti tega podjetja.  
 
Odziv interesnih skupin na Zeleno listino je bil povzet v dokumentu Evropske komisije z 
naslovom Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: 
A Business Contribution to Sustainable Development (2002). V tem dokumentu je Evropska 
komisija poudarila: 

• razširitev prostovoljnosti družbene odgovornosti,  
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• kredibilnost in transparentnost politik družbene odgovornosti, 

• pristop z vključevanjem interesnih skupin, 

• posebna obravnava malih in srednje velikih podjetij, 

• integracija družbene odgovornosti v javne politike. 
 
V drugi polovici leta 2002 je Evropska komisija, z namenom uresničevanja Lizbonske 
strategije oziroma s ciljem promovirati koncept družbene odgovornosti skozi dvig 
razumevanja tega koncepta in spodbujanje dialogov med podjetji, sindikati, civilno družbo in 
ostalimi interesnimi skupinami, ustanovila Forum o družbeni odgovornosti (Europen Multi-
Stakeholder Forum (EMFS) on CSR) (2004, str. 2). S tem ciljem je naloga Foruma postala 
promocija inovativnosti, transparentnosti in razvoja novih politik in instrumentov družbene 
odgovornosti. V proces uresničevanja Lizbonske strategije so bile tako vključene vse 
interesne skupine na evropski ravni in ne le podjetja. 
 
Forum družbene odgovornosti je leta 2004 predstavil končno poročilo EMFS on CSR – Final 
Results & Recommendations. V poročilu so povzete zaključne ugotovitve okroglih miz na 
štirih področjih: povečanje znanja o družbeni odgovornosti in spodbujanje izmenjav izkušenj 
ter dobrih praks; spodbujanje družbene odgovornosti med malimi in srednje velikimi podjetji; 
različnost, razvoj in transparentnost politik in instrumentov družbene odgovornosti, razvojni 
vidik družbene odgovornosti. 
 
Leta 2005 je bilo izdano poročilo Communication from the Commission on the Social 
Agenda, namenjeno modernizaciji evropskega družbenega modela. V tem poročilu se je 
Evropska komisija obvezala, da bo skupaj s članicami Evropske unije nadaljevala s 
spodbujanje transparentnosti in razvoja družbene odgovornosti. Evropska komisija je 
februarja tega leta sprejela tudi novo »Strategijo za rast in zaposlovanje v Evropski uniji«, ki 
pomeni temeljito revizijo Lizbonske strategije, katere cilj je bil EU do leta 2010 napraviti za 
»najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu« (SBRA, 
2005, str.1). Nova strategija ima za glavni namen oživiti dinamiko evropskega gospodarstva 
in ustvariti potrebne pogoje za zaposlovanje, da bi vsem Evropejcem zagotovili socialne 
pravice, kakovost življenja in enake priložnosti za vse. 
 
V okviru vseh opredeljenih dokumentov, ki jih je izdala Evropska komisija je potrebno 
poudariti, da le-ti ne predstavljajo zakonske obveze, temveč kreirajo okvir za družbeno 
odgovornost in v okviru tega tudi družbeno poročanje evropskih podjetij. To je tudi v skladu z 
načelom prostovoljnosti koncepta družbene odgovornosti. 
 

6.1.3. Mednarodni standardi, ki vplivajo na družbeno poročanje 
 
Mednarodni standardi so nastali na podlagi sodelovanja različnih interesnih skupin. Na teh 
standardih naj bi temeljil tudi razvoj novih standardov na nacionalni ravni držav članic. Kljub 
temu, da ne specificirajo kako poročati, odkrivajo najpomembnejša področja, ki naj bi bila 
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vključena v družbeno poročilo. Splošno sprejeti mednarodni standardi so: standardi 
Mednarodne organizacije za delo (ILO standardi), standardi Organizacije za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj (OECD standardi), Svet evropske družbene listine (Council of  Europe 
Social Charter), Pobude Združenih narodov (United Nations Initiative), Mednarodni račun 
človekovih pravic (International Bill of Human Rights) (Stirling, 2004, str. 20-23). Nekateri 
izmed teh standardov so predstavljeni v nadaljevanju. 
 

6.1.3.1. Navodila OECD za mednarodna podjetja (The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises) 
Navodila so bila prvič sprejeta leta 1976 kot posledica zaskrbljene javnosti, da moč 
mednarodnih podjetij raste prehitro. V sedemdesetih in osemdesetih letih so se ta navodila 
zelo malo uporabljala, v devetdesetih letih pa so se skrbi povezane s poslovanjem podjetij 
ponovno obudile. Rezultat povečane zaskrbljenosti je bil podrobnejši pregled navodil leta 
1998. Leta 2000 je 30 članic OECD skupaj z Argentino, Brazilijo in Čilami sprejelo nova 
navodila, ki vključujejo izboljšane postopke in pokrivajo vrsto družbenih vprašanj, vključno z 
odnosi med zaposlenimi in odnosi v industriji nasploh, okoljskimi vprašanji in vprašanji 
podkupnin. Navodila sicer niso zakonsko obvezujoča, toda neupoštevanje le-teh s strani 
podjetij je mogoče prijaviti na Nacionalno kontaktno točko (National Contact Point). Ta točka 
obstaja v državah, ki so sprejela navodila. Za reševanje pritožb o neizpolnjevanju navodil je 
pristojna posamezna vlada. 
 
 Na področju družbenega poročanja navodila: 

• spodbujajo podjetja k sprejetju visoko kakovostnih standardov za poročanje o okolju in 
družbeno poročanje; 

• spodbujajo podjetja h komunikaciji dodatnih informacij kot so informacije o okoljskih, 
etičnih in družbenih politikah poslovanja, načelih poslovanja (hkrati lahko podjetje v 
družbeno poročilo vključi tudi čas sprejetja posameznih načel, prikaz delovanja v skladu s 
temi načeli ter prikaz napredka skozi čas); 

• spodbujajo razkrivanje informacij o upravljanju s tveganji in soočanjem z zakonodajo; 

• spodbujajo razkrivanje informacij o odnosih z zaposlenimi in ostalimi interesnimi 
skupinami. 

 

6.1.3.2. Tripartitna deklaracija načel povezanih z mednarodnimi podjetji in družbeno 
politiko Mednarodne organizacije za delo (ILO Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and Social Policy) 
Deklaracijo je leta 1977 sprejela in leta 2000 popravila Mednarodna organizacija za delo. V to 
deklaracijo so zajete osnovne pravice delavcev, odnosi v industriji, varnost in zdravje, 
usposabljanje. Ne vsebuje priporočil o družbenem poročanju  s strani posameznega podjetja, 
saj Mednarodna organizacija za delo na podlagi vladnih poročil sama izvaja raziskave o 
katerih nato vlade poročajo interesnim skupinam. Hkrati z deklaracijo so bili opredeljeni tudi 
postopki za obravnavanje nesoglasij izhajajočih iz deklaracije. 
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6.1.3.3. Deklaracija Mednarodne organizacije za delo o osnovnih načelih in pravicah na 
delu (ILO Declaration on fundamental principles and rights at work) 
Deklaracija, ki je bila sprejeta na konferenci leta 1998, vsem članicam Mednarodne 
organizacije za delo nalaga upoštevanje osnovnih pravic in načel opredeljenih v naslednjih 
dogovorih oziroma konvencijah: 

• konvenciji 87 in 98, ki predpisujeta svobodo do združenj in kolektivnih pogajanj; 

• konvenciji 29 in 105, ki prepovedujeta prisilno in obvezno delo; 

• konvencija 138, ki določa minimalno starost vstopa v delovno razmerje in konvencija 182 
povezana z delom otrok; 

• konvenciji 100 in 111, ki prepovedujeta diskriminacijo zaposlovanja. 
 
Na podlagi sprejetih dogovorov mednarodna delovna pisarna vsakoletno pripravi globalno 
poročilo, ki je osredotočeno na eno izmed osnovnih pravic. Poročilo ne predstavlja 
posameznega podjetja in je predstavljeno na mednarodni delovni konferenci. Prvi cikel 
tovrstnih poročil, ki vsake štiri leta ponovi je: 

• 2000: Svoboda združenj 

• 2001: Ukinitev vseh oblik prisilnega in obveznega dela. 

• 2002: Delo otrok. 

• 2003: Ukinitev diskriminacije. 
 

6.1.3.4. Svet evropske družbene listine (Council of Europe Social Charter) 
European Social Charter je evropska pogodba za zaščito osnovnih človekovih pravic 
ustanovljena leta 1961 v Turinu. Posodobitev je bila narejena leta 1996. V skladu s tem 
dokumentom morajo pogodbene stranke - vlade na Council of Europe Charter predložiti 
poročilo o izpolnjevanju v pogodbi opredeljenih pravic. Pritožbe zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti (npr. ILO konvencij) s strani vlade, je mogoče vložiti na Council of Europe. 
 

6.1.3.5. Mednarodni račun človekovih pravic (International Bill of Human Right s) 
Mednarodni račun človekovih pravic je sestavljen iz treh delov:  
- Univerzalne deklaracije človekovih pravic (Universal Declaration of Human Rights), 
- Mednarodnega dogovora o ekonomskih, družbenih in kulturnih pravicah (International 

Covenant on Economic Social and Cultural Rights), 
- Mednarodnega dogovora o civilnih in političnih pravicah (International Covenant on Civil 

and Political Rights). 
 
 K prvemu delu so zavezani vsi člani neke družbe, medtem ko sta druga dva dela prepuščena 
ratifikaciji posamezne vlade, kar pomeni, da so obveznosti naložene vladi in ne podjetjem. 
 

6.1.3.6. The Global Compact 
Global Compact je prostovoljna pobuda Združenih narodov k podjetniškemu državljanstvu 
(corporate citizenship) s ciljem: vgraditi Global Compact in njegova načela v poslovne 
strategije in poslovanje podjetij, spodbuditi sodelovanje med interesnimi skupinami in 
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promovirati sodelovanje pri uresničevanju ciljev Združenih narodov. Sodelovanje podjetij v 
tej pobudi od podjetij zahteva izdajo pisma direktorja, v katerem se podjetje obvezuje k 
integraciji desetih načel67 te pobude z misijo in aktivnostmi podjetja ter h komunikaciji le-teh 
zaposlenim, delničarjem, kupcem in dobaviteljem.  
 
V okviru te pobude je potrebno poudariti, da ne gre za regulativni instrument, kar pomeni, da 
od podjetij ne zahteva merjenja vplivov poslovanja. Zanaša se na javno odgovornost, 
transparentnost in samointeres podjetij ter na delovno in civilno družbo. Od podjetij, ki 
podpiše to pobudo, se pričakuje izdaja letnega poročila, ki razkriva uresničevanje načel te 
pobude. Načela so v grobem razdeljena v tri sklope: človekove pravice, delo, okolje. Kot 
pomembnost velja izpostaviti deseto načelo, ki je bilo dodano 24. junija 2004. Načelo 
poudarja, da bi morala podjetja nasprotovati vsem oblikam korupcije, vključno z 
izsiljevanjem in podkupovanjem (UN Global Compact, 2005). Učenje poteka skozi srečanja 
in nacionalne mreže. Podjetja pa si lahko izkušnje delijo tudi preko spletnega portala. 
 

6.1.4. Sklop pobud interesnih skupin, ki so včlanjene v organizacije 
 
Vsi predstavljeni mednarodni standardi so široko opredeljeni in za podjetje ne predstavljajo 
zakonske obveze. Podjetja se zato večkrat raje odločijo za sodelovanje v prostovoljnih 
pobudah. Le-te postavljajo podrobnejša pravila, katera morajo podjetja, ki so se odločila za 
sprejetje teh pobud, upoštevati. Neupoštevanje prostovoljno sprejetih pobud lahko vodi do 
negativnih sankcij kot so kazni, zavrnitve, izključitve iz liste dobaviteljev. Prostovoljne 
pobude so poleg pobud s strani interesnih skupin vključenih v organizacije, tudi pobude 
organizacij, ki temeljijo na standardih (glej 6.1.5) ter pobude, ki opredeljujejo okvir poročanja 
(glej 6.1.6). 
 
Kljub povečanemu številu družbenih poročil, nekatere interesne skupine (še posebej nevladne 
organizacije) ostajajo kritične do obsega in globine družbenih poročil. Z namenom povečanja 
obsega in kakovosti razkritih informacij, interesne skupine za podjetja oblikujejo različne 
prostovoljne pobude. Značilnosti, ki opredeljujejo te pobude so: 
- načela, ki so v skladu z dogovori Mednarodne organizacije za delo; 
- forumi namenjeni proučevanju metodologije poročanja in uresničevanju posameznih 

načel; 
- izboljšane metode in postopki notranje kontrole in zunanje verifikacije na področju 

upoštevanja sprejetih načel; 
- spodbujanje podjetij k sprejetju načel s strani dobaviteljev; 
- priporočila poročanja; 

                                                 
67 Načelo 1: podpiranje in spoštovanje mednarodnih človekovih pravic. Načelo 2: zagotovitev, da podjetje ne 
zlorablja človekove pravice. Načelo 3: pravica do združenj in kolektivnih pogajanj. Načelo 4: prepoved 
prisilnega in obveznega dela. Načelo 5: prepoved dela otrok. Načelo 6: prepoved diskriminacije pri 
zaposlovanju. Načelo 7: spodbujanje pazljivega pristopa v okviru obvladovanja okolja. Načelo 8: sprejemanje 
pobud za promocijo okoljske odgovornosti. Načelo 9: spodbujanje razvoja in širjenja okolju prijaznih tehnologij. 
Načelo 10: nasprotovanje podjetij vsem oblikam korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem. 
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- mehanizmi za registracijo pritožb zaposlenih in drugih interesnih skupin v primeru kršenja 
sprejetih načel. 

 
Pobude, ki spadajo v ta sklop in so nastale kot posledica povečane ozaveščenosti javnosti in 
pritiskov aktivističnih skupin v okviru delovnih pogojev delavnic so: Fair Labor Association 
(FLA), Worldwide Responsible Apparel Production Certification Program (WRAP), Workers 
Rights Consortium (WRC), Ethical Trading Initiative (ETI) in Fair Wear Foundation (FWF). 
Zadnji dve pobudi izvirata iz Evrope in sicer ETI iz Velike Britanije in FWF iz Nizozemske. 
Večina pobud temelji na osnovnih standardih Mednarodne organizacije za delo. Hkrati je 
vzpostavljen tudi nadzorni sistem, ki vključuje razna računovodska in revizorska podjetja, 
posebna podjetja za nudenje tovrstnih storitev in manjše neprofitne organizacije (O’Rourke, 
2004, str. 16). Ta podjetja in organizacije skrbijo za zbiranje, analizo in javno razkritje 
različnih vrst informacij. Nekatere informacije so zaupne in namenjene zgolj vodstvu podjetja 
(npr. WRAP), medtem ko so druge v celoti razkrite javnosti (npr. WRC). Glede na to, da dve 
pobudi prihajata iz Evrope, sta v nadaljevanju predstavljeni nekoliko podrobneje. 
 

6.1.4.1. ETI (Ethical trading Initiative) 
ETI vključuje nevladne organizacije, trgovinske zveze, sindikate in podjetja (skoraj vsa iz 
prehrambene in tekstilne industrije ter trgovine na drobno) in temelji na delitvi izkušenj z 
družbenim poročanjem. Podjetja pripravijo letno poročilo za ETI, ki na podlagi proučevanja 
teh poročil spodbuja deljenje izkušenj na področju družbenega poročanja. Dostop do celovitih 
poročil imajo le člani, medtem ko so javnosti na voljo le agregatni rezultati. 
 
Naloge organizacije ETI so: spremljanje napredka posameznega podjetja, spremljanje 
napredka vseh včlanjenih podjetij, spodbujanje podjetij k večji transparentnosti in javni 
odgovornosti, spremljanje dobrih praks in deljenje le-teh med člani. Članstvo v ETI prinaša 
tudi nekatere koristi: sodelovanje pri ocenjevanju lastnega napredka znotraj podjetja in 
vrednostne verige, primerjava z ostalimi člani, pridobivanje in deljenje izkušenj (Stirling, 
2004, str. 13).  
 

6.1.4.2. FWF (Fair Wear Foundation) 
FWF je nizozemsko združenje podjetij iz tekstilne industrije. Sprva so bila včlanjena le 
podjetja, ki so proizvajala za domači trg. Člani za FWF sestavijo poročilo o poslovanju ter 
nameravanih izboljšavah. Javnosti so dostopne le informacije, ki opredeljujejo blagovne 
znamke, ki sodelujejo v FWF, države v katerih poslujejo članice in število dobaviteljev v 
vsaki državi. Poslovni podatki in intervjuji z zaposlenimi so zaupni, zato ostajajo javno 
nerazkriti (O’Rourke, 2004, str. 18). 
 

6.1.4.3. PWYP (Publish What You Pay) 
PWYP je koalicija, ki združuje več kot 130 nevladnih organizacij iz 35-ih držav (O’Rourke, 
2004, str. 18). Gre za poziv mednarodnim podjetjem naj javno poročajo o plačilih (npr. davki, 
honorarji, bonusi) vladam držav v razvoju za nafto, plin in ostale minerale. Glavni cilj te 
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kampanje je povečanje odgovornosti pri uporabi teh sredstev s strani vlad držav v razvoju. 
Pridobljena sredstva so namreč sredstva iz naslova izkoriščanja naravnih virov. Ta koalicija je 
k predlagani direktivi EU »Transparency Obligation Directive« podala amandma, ki bi od 
vseh podjetij Evropske unije zahteval razkritje plačil katerikoli vladi ali drugemu javnemu 
objektu. 
 

6.1.5. Sklop pobud s strani organizacij temelječih na standardih  
 
6.1.5.1. SA8000 
Ena izmed evropskih organizacij, ki temelji na standardu SA8000 (Social Accountability 
8000) je organizacija SAI68 (Social Accountability International), v katero so vključene 
različne interesne skupine. Standard SA8000 je nastal kot odgovor na interes potrošnikov za 
delovne razmere po svetu in kot poskus poenotenja različnih kodeksov oziroma pravil 
ravnanja, ki so jih izdajala podjetja z namenom, da v lastnih tovarnah in tovarnah dobaviteljev 
zagotovijo vsaj minimalne, človeku primerne delovne razmere.  
 
Standard je nastal leta 1997 in ne upošteva holističnega pristopa. Razvila ga je ameriška 
nevladna organizacija CEPAA (Council for Economic Priorities Accreditation Agency). V 
proces poročanja so vključene le izbrane interesne skupine. Je sistem, ki zagotavlja pravične 
in primerne delovne pogoje, saj od delodajalcev zahteva, da izplačujejo plače, zadostne za 
osnovne potrebe zaposlenih, da zagotovijo varno delovno okolje, da ne zaposlujejo otrok ali 
druge delovne sile pod prisilo in da od zaposlenih ne zahtevajo delavnika, ki bi praviloma 
presegel 48 delovnih ur na teden. Poleg navedenega se ukvarja z vprašanji diskriminacije, 
discipline, varstva in zdravja zaposlenih, svobode sindikalnih združenj. Vsebina standarda 
temelji na konvenciji  Mednarodne organizacije za delo (ILO),  Splošni deklaraciji človekovih 
pravic ter na Konvenciji Združenih narodov  o pravicah otrok. Standard je nastal predvsem 
zato, ker so multinacionalna podjetja pripravljala poročila, ki so razkrivala dobre družbene 
vplive v državi, kjer je bilo podjetje ustanovljeno, zanemarjena pa je bila predstavitev slabših 
pogojev v podružnicah. Po mnenju Ondine Gabrovec Mei je standard vsebinski in spada v 
okvir družbenega poročanja, ni pa družbeno poročilo, saj upošteva le etični vidik podjetja. 
Element poročanja znotraj SA8000 je javna dostopnost informacij o certificiranih delih 
oziroma podružnicah podjetja (Stirling, 2004, str. 25). Sam po sebi standard ne preskrbuje 
verifikacije, podaja le okvir za zagotavljanje družbeno odgovornega ravnanja podjetij. 
Upoštevanje standarda SA8000 je učinkovit način za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev, 
saj vključuje mednarodno opredeljene pravice zaposlenih, neodvisno verifikacijo, javno 
objavo, vpletenost vseh interesnih skupin. Verifikacijo izvede organizacija69, ki je pooblasti 
SAI. Podjetja, ki so vključena v organizacijo SAI imajo tudi možnost sodelovanja v 
posebnem programu, ki jim omogoča verifikacijo letnega napredka v okviru standarda 
SA8000. 
 

                                                 
68 Organizacija SAI je bila prej znana kot Council on Economic Priorities Acreditaion Agency (CEPAA). 
69 Trenutno je takšnih organizacij 9 s podružnicami v 36-ih državah in 35-ih industrijah. 
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6.1.5.2. ISO (International Organization for Standards) 
Primera standardov, ki jih je izdala Mednarodna organizacija sta standarda okoljske 
odgovornosti ISO14001 in ISO14031. Serija ISO (International Organisation for Standards) 
standardov opredeljuje okoljske standarde.  
 
ISO 14001 od podjetij zahteva komunikacijo o okoljskih vplivih. Podjetje mora opredeliti 
način komuniciranja in strategije, povezane z okoljskimi vidiki. Standard opredeljuje tudi 
okoljske vidike z namenom ugotoviti ali je ravnanje z okoljem v skladu z načrtom in ukrepi 
za obvladovanje okolja in z namenom zagotoviti vodstvu informacije o rezultatih presoj. Pri 
tem je potrebno poudariti, da ta standard predpisuje sistem vodenja in ne značilnosti 
proizvodov (Mathews, 2006, str. 11). Hkrati tudi ne služi oceni okoljskih vplivov podjetja. 
Sprejme ga lahko katerokoli podjetje. Glavna slabost tega standarda je, da podjetje opredeli 
svoje cilje, kar nadalje pomeni, da ta standard lahko sprejme tudi podjetje z manj zaželenimi 
okoljskimi vplivi. Namesto doseganja zunanje določenega minimuma, lahko vsako podjetje 
prične v trenutnem stanju, določi okoljske vplive in pripravi program izboljševanja teh 
vplivov. 
 
Tudi standard ISO 14031 se nanaša na poročanje okoljskih vplivov. V tem standardu je 
posebej opredeljeno notranje in zunanje poročanje. Notranja poročila lahko vsebujejo trende 
podjetja glede ravnanja z okoljem, skladnost z zakonodajo in regulativo, upoštevanje drugih 
zahtev, ki jih je podjetje dolžno upoštevati, prihranek na stroških ali druge gospodarske 
rezultate ter priložnosti in priporočila za izboljšanje okoljskih učinkov. Standard ne določa 
natančne vsebine poročila, določa pa, da mora poročilo zanesljivo predstaviti okoljsko 
delovanje podjetja, prilagojeno mora biti tehničnemu znanju uporabnikov. Poročilo mora 
vzpodbujati nadaljnjo komunikacijo med podjetjem in interesnimi skupinami. 

 
V okviru ISO standardov je bil izvedena tudi študija ISO CR MSS standarda (ISO Corporate 
Responsibility Management System Standards) (European Commision, 2004, str. 21). Študijo 
je spremljal spletni forum, ki je različnim interesnim skupinam omogoča podajo pogledov na 
družbeno odgovornost. Standard bi temeljil na standardih ISO900070 in ISO1400 z 
vključenimi koncepti transparentnega in odgovornega družbenega poročanja. Študija 
opredeljuje tudi pet osnovnih korakov za učinkovit pristop k družbeni odgovornosti: 
identifikacija in izbira pomembnih norm in načel družbene odgovornosti; opredelitev tehnik 
sodelovanja z interesnimi skupinami; razvoj procesov in sistemov, ki bi zagotovili 
uresničevanje ciljev družbene odgovornosti; tehnike za verifikacijo napredka na področju 
družbene odgovornosti; tehnike za družbeno poročanje. Med glavnimi komponentami tega 
standarda bi bila priporočila in navodila za management povezana z: delovanjem v skladu z 
zakonodajo in pomembnejšimi mednarodnimi normami (povezanimi z okoljskimi standardi, 
delovnimi standardi, okoljskimi standardi, standardi dela, potrošnikov, človekovih pravic, 
itd.); procesi za učinkovito sodelovanje z interesnimi skupinami; razvojem in uresničevanjem 

                                                 
70 ISO 9000 je standard kakovosti proizvoda. 
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procesa komunikacije o družbeni odgovornosti; odnosi s skupnostmi; poročanjem interesnim 
skupinam. 
 

6.1.5.3. EMAS (Environmental Management and Audit Sheme) 
EMAS je predpis Evropske unije, ki je pričel veljati leta 1995. Shema je sestavljena iz 21-ih 
členov in 5-ih aneksov in se uporablja predvsem za proizvodna podjetja v državah članicah 
Evropske unije, ki se prostovoljno odločijo za vrednotenje okoljske politike, okoljskih 
programov in vpeljavo sistemov ravnanja z okoljem. Pridobljeni certifikat daje garancijo, da 
podjetje posluje v skladu z normativi in hkrati zmanjšuje negativne okoljske vplive. Podjetja, 
ki sledijo EMAS shemi , morajo v začetku pripraviti okoljsko izjavo, katero morajo skupaj z 
okoljskimi indikatorji tudi objaviti. Shema neposredne zahteve po vsakoletni sestavi poročila 
o okolju ne podaja, toda vsebuje člen, ki podjetja obvezuje informirati širšo javnost o 
rezultatih (Mathews, Reynolds, 2001, str. 4). Če podjetje izpolnjuje zahteve standarda, ima 
pravico do uporabe oznake, ki jamči ustreznost sistema za obvladovanje okolja. Zadostitev 
zahtevam EMAS sheme od podjetja zahteva (Schaltegger, 1996, str. 247): 

• oblikovanje politike do okolja in postavitev ciljev za varovanje okolja, 

• jamstvo za učinkovito računovodsko spremljanje obvladovanja okolja, 

• ovrednotenje učinkov varovanja okolja (vključno z nudenjem podpore pri odločanju), 

• načrtovanje in usmerjanje podjetniških aktivnosti, 

• zgraditev uspešne in učinkovite organizacije, 

• komunikacija z notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami. 
 
Leta 2001 je bil EMAS prenovljen. Obstoječi shemi je bil vključen standard EN/ISO 14001, 
ki predvideva, da podjetje v poslovanje vključi sistem obvladovanja okolja (Europa, 2001). 
EMAS in ISO14001 imata vrsto skupnih ciljev, toda hkrati tudi nekaj razlik.. EMAS za 
razliko od ISO14001, ki zahteva poročanje o okoljski politiki, zahteva tudi izdajo pregleda 
okoljskih vplivov poslovanja ter javno poročanje o okoljskih ciljih in sistemu obvladovanja 
okolja (Europa, 2001). 
 

6.1.6. Sklop pobud, ki opredeljujejo okvir poročanja 
 
Standardi oziroma pobude, ki bi zmanjšale različnost družbenih poročil, so še v razvoju, toda 
obstajajo že prvi, širše sprejeti standardi. Standardi so se pripravljali na dva načina, na podlagi 
katerih jih Ondina Gabrovec Mei tudi loči: 

• Procesni standardi, ki se osredotočijo na procese, kako priti do družbenega poročila. Tu ni 
predpisane enotne vsebine poročila, saj se je le-ta spreminjala s spreminjanjem izbire 
interesnih skupin. 

• Vsebinski standardi, ki določajo vsebino družbenega poročila. 
 
Standardi, ki opredeljujejo okvir poročanja, temeljijo na univerzalnih načelih družbenega 
poročanja: 

• Načelo odgovornosti se nanaša na upoštevanje  vseh interesnih skupin. 
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• Načelo identifikacije, kjer je pomembna preskrba natančnih informacij o premoženju in 
managementu podjetja, iz katerih so razvidne odgovornosti podjetja. Postavljeno mora biti 
tudi poslanstvo podjetja. 

• Načelo transparentnosti. Transparentnost pomeni razkritje procesov, postopkov in 
predpostavk, ki jih podjetje uporablja v procesu družbenega poročanja. 

• Načelo vpletenosti oziroma vključenosti. Vse interesne skupine morajo imeti pravico 
izraziti svoje mnenje. Primer izključenosti mora biti pojasnjen v družbenem poročilu. Tudi 
na videz nepomembne interesne skupine lahko vplivajo na spremembo aktivnosti. To 
potrjuje primer ameriškega podjetja Sunkist, ki proizvaja ribje izdelke. Zaradi prikaza filma 
o lovu tune, so spremenili način lova, saj je s tradicionalnim načinom poginilo veliko 
delfinov. Glavno pobudo za to spremembo so imeli otroci. 

• Načelo konsistentnosti, kar pomeni predstavitev složnosti  politike managementa in procesa 
odločanja v povezavi z vrednotami podjetja. 

• Načelo nevtralnosti, saj mora biti družbeno poročilo nepristransko. 

• Načelo točnosti. Podjetje mora o družbenih vplivih poročati v času nastanka le-teh in ne 
šele ob nastanku gospodarskih posledic teh vplivov. 

• Načelo preudarnosti oziroma razsodnosti. V družbenem poročilu mora podjetje na 
preudaren način predstaviti pozitivne in negativne informacije, kar pomeni, da je v procesu 
zbiranja informacij potrebno upoštevati tudi nastale stroške. 

• Načelo primerljivosti se nanaša na primerljivost v času, z ostalimi podjetji, z normami. 
Primerljivosti na mednarodni ravni ustreza indeks človeškega razvoja (Zapf, 2002, str. 
898). Človeški razvoj je postal pomemben z letnimi poročili razvojnega programa 
Združenih narodov. Teoretično vključuje poleg produktivnosti, enakosti in prenosljivosti 
tudi usposabljanje. Empirično so vse države sveta razporedili v skladu z indeksom 
človeškega razvoja. 

• Načelo jasnosti oziroma razumljivosti. 

• Načelo pravočasnosti. Družbena poročila dopolnjujejo računovodska poročila, zatorej 
morajo pokrivati isto časovno obdobje. 

• Načelo poenotenosti. Vse vrednosti morajo biti v isti valuti. 

• Načelo popolnosti. V družbeno poročilo mora podjetje vključiti samo informacije, ki 
zadovoljujejo pričakovanja interesnih skupin ali na njih vplivajo. 

• Načelo pomembnosti. Subjektivne ocene v družbenem poročilu morajo biti podprte z 
doslednimi izjavami. 

• Načelo verifikacije. Revizije družbenih poročil se od podjetja do podjetja razlikujejo, saj na 
tem področju še ne obstajajo splošni standardi revidiranja. Razlike med revidiranjem 
družbenih poročil nastajajo predvsem zaradi prostovoljnosti odločitve o tem poročanju ter 
neobstoju smernic, ki bi jim revizorji lahko sledili. Nekatera podjetja poročil sploh ne 
revidirajo; druga jih revidirajo sama, tretja revizije ne potrebujejo, saj so pripravo poročila 
prepustila zunanjim podjetjem; četrta namesto verifikacije k družbenemu poročilu priložijo 
komentar strokovne osebe (npr. novinar); peta pa dajejo svoja družbena poročila revidirati 
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zunanjim revizorjem. Pri tem se moramo zavedati, da podrobnost revizorjevega poročila v 
veliko primerih nima enake veljave kot revizija računovodskega poročila.  

• Načelo zanesljivosti. Družbeno poročilo ne sme vsebovati zavajajočih informacij ali 
neresničnih informacij. Prehod od enodimenzionalnega računovodskega poročanja k 
tridimenzionalnemu družbenemu poročanju za podjetje predstavlja nove izzive in hkrati 
priložnosti. Toda kako zagotoviti resničnost razkritih informacij. Eden izmed že omenjenih 
načinov je samoregulacija, toda za učinkovitost le-te je potrebno zaupanje med podjetjem 
in interesnimi skupinami. K višji stopnji zaupanja v razkrite informacije lahko zagotovo 
pripomorejo računovodska služba in revizorske hiše. Vpliv računovodske službe je 
pomemben predvsem v okviru kontrole procesa družbenega poročanja. Pri tem je potrebno 
poudariti, da zgolj poznavanje računovodskega poročanja ne bo zadostovalo, zatorej bo za 
kontrolo družbenega poročanja potrebno dodatno izobraževanje (Crawford, 2005, str. 22). 
V prihodnosti bodo morali tako računovodska služba kot revizorji posedovati znanja, ki 
bodo omogočala revidiranje računovodskih, ekonomskih, okoljskih in družbenih kriterijev. 
Pridobivanje vseh teh znanj bodo lahko dosegli tudi s sodelovanjem s strokovnjaki na 
posameznih področjih. Nekatera glavna revizorska podjetja že zaposlujejo specialiste, ki 
jim pomagajo pri revidiranju poročil o okolju in družbenih poročil. V preteklosti je 
računovodska služba skrbela le za administracijo vrednostno izraženih informacij. Nujno 
potrebna boljša seznanjenost in administracija nevrednostno izraženih informacij je hkrati 
tudi ključ do uspešnega obvladovanja tveganj.  

• Načelo vključenosti neodvisnih predstavnikov. Gre za vprašanje, ali naj podjetje vključi 
tudi predstavnike izven podjetja, kar bi verjetno prispevalo k večji kakovosti procesa 
družbenega poročanja. 

• Načelo nenehnih izboljšav. Proces družbenega poročanja mora prispevati k izboljšanju 
družbenih vplivov podjetja. Iz periodičnih družbenih poročil mora biti razvidno, ali je 
podjetje delovalo v skladu z vrednotami in cilji, ki so jih postavili skupaj z deležniki. 

 
Pomembnejša standardi, ki opredeljujeta okvir družbenega poročanja sta GRI (Global 
Reporting Initiative) in AA1000 (AccountAbility1000). 
 

6.1.6.1. GRI (Global Reporting Initiative) 
Standard Global reporting Initiative (GRI) je bil izdelan z namenom vzpostaviti enoten okvir 
družbenega poročila, s katerim bi se zagotovila verodostojnost in primerljivost družbenih 
poročil na globalni ravni. Navodila so nastala leta 1997 pod vplivom organizacije CERES 
(Coalition for Environmentally Responsible Economies). Prvi osnutek teh navodil je bil izdan 
1999. Pri oblikovanju le-tega so sodelovali finančniki, predstavniki vlad, korporacije, 
investitorji in okoljevarstveniki. Prvotno so bila navodila namenjena le podjetjem, postopoma 
pa tudi ostalim vladnim in nevladnim organizacijam. GRI kot procesni standard predstavlja 
prvi globalni okvir trajnostnega poročanja. Danes GRI identificira informacije, ki jih v 
družbeno poročilo lahko vključi katerokoli podjetje. Velikost, sektor in lokacija podjetja niso 
pomembni. Tako je GRI preveden že v več svetovnih jezikov (Gee, 2006): kitajski, 
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nizozemski, angleški, francoski, nemški, italijanski, japonski, portugalski (Portugalska in 
Brazilija), ruski, španski. 
 
Priporočila oziroma navodila tega standarda so razvrščena v štiri sklope, ki temeljijo na 
načelih poročanja: 
1. Navodila, ki sestavljajo okvir poročanja: transparentnost, vključenost, preglednost.  
2. Navodila o čem poročati oziroma kaj vključiti v družbeno poročilo: popolnost, 
pomembnost, povezava s trajnostnim razvojem.  
3. Navodila o zagotovitvi kakovosti in zanesljivosti: točnost, nevtralnost, primerljivost.  
4. Navodila o dostopnosti: periodičnost, razumljivost. 
 
GRI ponuja tudi možnost izbire indikatorjev po posameznih področjih (Mathews, 2006, 
str.10). V grobem so indikatorji združeni v tri sklope: ekonomski ali direktni vpliv, ekološki 
vpliv, družbeni vpliv. Družbeni vplivi so nadalje razdeljeni na področje politike dela, 
človekovih pravic, družbe in odgovornosti, ki izhaja iz proizvoda. Nadaljnja delitev 
indikatorjev je naslednja: 

• Ekonomski vplivi: kupci, dobavitelji, zaposleni, lastniki kapitala, javni sektor. 

• Okoljski vplivi: surovine, energija, voda, emisije, odpadne snovi, dobavitelji, proizvodi in 
storitve, transport, drugo. 

• Družbeni vplivi (politika dela): zaposlovanje, odnosi zaposlenih z managementom, 
varnost in zdravje, usposabljanje in izobraževanje, razlikovanje zaposlenih. 

• Družbeni vplivi (človekove pravice): strategija in management, diskriminacija, svoboda 
članstva v delavskih združenjih in svoboda kolektivnih pogajanj, delo otrok, prisilno delo, 
disciplinska politika, varnostna politika. 

• Družbeni vplivi (odgovornost proizvoda): varnost in zdravje kupca, oglaševanje 
proizvodov in storitev, spoštovanje zasebnosti. 

 
GRI poleg razlikovanja indikatorjev po področjih, prikazuje tudi delitev na glavne (pomembni 
za večino podjetij in v interesu večine interesnih skupin) in dodatne indikatorje. 
 
Indikatorji so v navodilih med seboj ločeno prikazani. Medsebojna integracija indikatorjev je 
prepuščena posameznemu podjetju. Ločenost podjetjem omogoča tudi postopno vpeljavo 
družbenih poročil, z začetkom na posameznem področju (npr. Izdaja poročila o okolju). 
Hkrati ima podjetje tudi možnost kombinacije teh navodil z ostalimi standardi družbenega 
poročanja ter možnost lastnega eksperimentiranja. 
 
Navodila sama po sebi ne predstavljajo načela poslovanja ali kakšnega drugega standarda, 
temveč okvir poročanja oziroma instrument za merjenje in poročanje prispevkov k 
trajnostnemu razvoju. S ciljem nevtralnosti, GRI ne verificira poročil, temveč le vzpodbuja 
zunanjo verifikacijo na GRI temelječih poročil. Če želi podjetje v poročilu navesti, da je 
poročilo sestavljeno v skladu z GRI, mora izpolniti pet pogojev (GRI, 2002, str. 13). Prvi 
pogoj od podjetja zahteva opredelitev vizije in strategije, profil podjetja ter strukture in 
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sistemov upravljanja. Naslednja dva pogoja predvidevata vključitev GRI indeksa ter 
pojasnitev razlogov za izključitev nekaterih glavnih indikatorjev. Poleg tega je pomembna 
vključitev indikatorjev, ki so oblikovani na podlagi posvetovanj z interesnimi skupinami.  

 
6.1.6.2. AA1000 (AccountAbility1000) 
Standard AA1000 (AccountAbility 1000) je nastal novembra 1999 z namenom prikazati 
povezavo načela odgovornosti in trajnostnega razvoja.  Kot ključni dejavnik poročanja je 
navedena vključenost interesnih skupin. Proces družbenega poročanja proučuje na treh 
področjih in na vsakem definira načela, potrebna za kakovostno družbeno poročanje: 
1. Načela, povezana s ciljem in naravo procesa družbenega poročanja: vključenost, popolnost, 
točnost in pravočasnost, pomembnost. 
2. Načela, povezana z interpretacijo informacij: verifikacija, dostopnost, kakovost informacij, 
primerljivost, zanesljivost, pomembnost in uporabnost informacij. 
3. Načela, povezana z managementom: povezanost družbenega poročanja z managementom 
oziroma normalnim poslovanjem podjetja, nenehne izboljšave. 
 
Standard je procesni, saj identificira procese, ki naj jih podjetje upošteva, da bi delovala 
odgovorno. Ne ukvarja se s proučevanjem inputov in outputov podjetja, temveč določa, katere 
procese naj podjetje izvede pri poročanju o odgovornosti, kar omogoča uporabnost standarda 
za podjetja vseh velikosti ter v različnih fazah razvoja. Ti procesi so: planiranje, 
računovodstvo, revidiranje in poročanje, integriranje, vključevanje interesnih skupin. 
Standard AA1000 predstavlja tudi podlago za razvoj petih samostojnih specializiranih 
modulov (European Commission, 2004, str. 21): 

• AA1000S (Assurance Standard): standardi zagotavljanja jamstva. 

• Vodenje podjetja in obvladovanje tveganj. 

• Merjenje kakovosti sodelovanja in komuniciranja z interesnimi skupinami. 

• Integracija proces družbene odgovornosti. 

• Odgovornost za mala in srednje velika podjetja. 
 
Prvega izmed modulov imenovanega »Assurance Standard« je AccountAbility izdal leta 2003 
in dopolnjuje GRI, saj postavlja osnovo za neodvisno verifikacijo poročil (AccountAbility, 
2005). Gre za oceno družbenega poročila skozi tri načela (European Commission, 2004, str. 
38): 

• Materialnost oziroma pomembnost se ukvarja z vprašanjem ali družbeno poročilo razkriva 
vse informacije, ki jih za ocenjevanje trajnostnega razvoja podjetij potrebujejo interesne 
skupine. 

• Popolnost, ki se ukvarja z vprašanjem ali točnost in popolnost razkritih informacij 
interesnim skupinam omogoča oceno in razumevanje poslovanja podjetja. 

• Odzivnost, se ukvarja z vprašanjem konsistentne odzivnosti podjetja na skrbi in interese 
interesnih skupin. 
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6.1.7. Nacionalne pobude 
 
6.1.7.1. Evropska unija 
Nekatere članice EU so v zakonodajo že pričele vključevati zahteve po razkrivanju okoljskih 
in družbenih vplivov poslovanja podjetij. Maja 2001 je Evropska komisija izdala predlog o 
prepoznavanju, merjenju in razkrivanju okoljskih vplivov znotraj letnih poročil za vsa 
podjetja EU. Predlog je pojasnilo z naslednjo izjavo: »Pomanjkanje eksplicitnih pravil je 
pripeljalo do situacije, ko različne interesne skupine, vključno z regulativnimi oblastmi, 
investitorji, finančnimi analitiki in javnostjo razkrite okoljske informacije smatrajo bodisi za 
nezadostne ali nezanesljive. Investitorji potrebujejo informacije o okoljskih vplivih. 
Regulativne oblasti imajo interes nadzirati upoštevanje okoljske zakonodaje« (Corporations 
and Markets Advisory Committee, 2005, str. 90). Evropska komisija je videla »upravičeno 
potrebo po spodbujanju nadaljnje harmonizacije na področju okoljske vsebine letnih poročil 
ter po povečanju obsega, transparentnosti in primerljivosti okoljskih informacij«. Ta predlog 
je predstavljal okvir za Modernizacijsko direktivo EU, ki je vključevala razširjene 
obveznosti71 poročanja podjetij EU.  

 
Modernizacijska direktiva, ki je v veljavo prešla januarja 2005 velja za vsa podjetja Evropske 
unije in ostale večje korporacije, ki niso del Evropske unije (Thomas, 2005, str. 2-4). Znotraj 
Evropske unije uresničevanje direktive poteka na nacionalni ravni posameznih članic in sicer 
preko tamkajšnje zakonodaje in ostalih regulativ. Modernizacijska direktiva izboljšuje četrto 
in sedmo direktivo Evropske unije, saj zahteva poročanje o družbenih in okoljskih vplivih, ki 
so pomembni za razumevanje poslovanja podjetja in vplivajo na poslovne rezultate. V skladu 
s to direktivo so nekatere članice (npr. Danska, Portugalska, Finska, Francija) že uvedle 
nacionalne regulative. V okviru te direktive sta zanimiva tudi primera Avstrije in Nemčije, ki 
v modernizacijski direktivi ne vidita potreb po uvedbi novih priporočil razkrivanja okoljskih 
vplivov, saj so po njihovem mnenju ta priporočila že zajeta v obstoječih splošnih pravilih. V 
Nemčiji je tako večina priporočil Evropske unije že del obstoječe zakonodaje.   
 
Aprila 2004 je bila odobrena tudi direktiva transparentnosti, ki od podjetij, ki želijo kotirati na 
borzi, zahteva razkritje tveganj povezanih s kapitalom podjetja, vključno z okoljskimi 
tveganji. 
 
V skladu s postavljeno Lizbonsko strategijo je EU razvila tudi ključ za mala in srednje velika 
podjetja (SME Key), ki naj bi v teh podjetjih odpiral vrata družbeno odgovornega ravnanja 
(Bhatt, 2005, str. 6, 7). Gre za spletno orodje namenjeno predvsem malim in srednje velikim 
podjetjem. V grobem je ključ sestavljen iz treh komponent, ki skupaj podjetju omogočajo 
oceno sedanjega stanja na področju družbene odgovornosti ter odpirajo možnosti za 
nadgradnjo trenutne situacije: 

                                                 
71 Razširjene obveznosti se nanašajo na dodajanje okoljskih in družbenih vidikov k obstoječemu 
računovodskemu poročanju. 
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1. Poslovni primer (business case): seznanjanje s trendi, ki bodo v prihodnosti oblikovali 
področje družbene odgovornosti; pomoč pri vzpostavitvi stikov z interesnimi skupinami; 
pojasnitev povezave med poslovnimi imperativami72 in družbeno odgovornostjo. 
2. Vodič ocenjevanja družbene odgovornosti, ki podjetja postopoma vodi do vpeljave in 
uresničevanja koncepta družbene odgovornosti. S tem lahko podjetje oceni kaj je že doseglo 
ter hkrati identificira področja, ki jih mora nadgraditi ali na novo odkriti. Ocenjevanje je 
osredotočeno na okoljsko, družbeno in ekonomsko komponento poslovanja, odnose z 
interesnimi skupinami ter konsolidacijo obstoječih politik družbene odgovornosti. 
3. Baza družbene odgovornosti malih in srednje velikih podjetij, ki vsebuje študije primerov, 
povezave z nacionalnimi in mednarodnimi pobudniki na področju družbene odgovornosti, 
nadaljnje informacije ter ostale pobude. 
 
Uporaba ključa podjetju odpira možnosti izkoriščanja nekaterih prednosti: 

• razvoj poročil o ekonomskih, družbenih in okoljskih vplivih poslovanja; 

• vpeljava ali nadgraditev procesa družbene odgovornosti; 

• dokumentacija in poročanje o aktivnostih; 

• merjenje in vrednotenje proučevanih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov; 

• izgradnja okvira za sodelovanje z interesnimi skupinami; 

• povečana ozaveščenost o družbeni odgovornosti. 
 
SME ključ je bil uspešno vpeljan že v petih evropskih državah: Velika Britanija, Finska, 
Italija, Francija in Belgija. 

 
6.1.7.2. Velika Britanija 
V Veliki Britaniji so z namenom razširitve procesa družbene odgovornosti ustanovili 
Konzorcij malih in srednje velikih podjetij (Grayson, 2003, str. 9), znotraj katerega sodeluje 
več organizacij (Accountability, Arts & Business, British Chambers of commerce, Business in 
the Community, CSR Europe, Federation of Small Businesses, Institute of Directors, Lloyds, 
TSB, Scotish Business). Glavni cilj tega konzorcija je nadgraditev obstoječih procesov 
družbeno odgovornega ravnanja v malih in srednje velikih podjetjih oziroma vpeljava 
komponent trajnostnega razvoja v obstoječe poslovne modele. Aktivnosti, ki bi lahko 
pripomogle k dosegu tega cilja, so bile izoblikovane na podlagi sodelovanja med sodelujočimi 
organizacijami73: 

• Predstavitev informacij in raziskav, ki podpirajo povezavo koncepta družbene 
odgovornosti s poslovanjem podjetja (business case). 

                                                 
72 Poslovne imperative so (Bhatt, 2005, str. 6): vrednost za delničarje, prihodki podjetja, učinkovitost, dostop do 
kapitala, dostop do kupcev, ugled in kredibilnost, človeški in intelektualni kapital, tveganje, inovacije. 
73 Raziskava Velike Britanije je namreč pokazala, da je želja malih in srednje velikih podjetij na področju 
pridobivaja informacij o družbeni odgovornosti povezana z obstoječimi organizacijami (npr. gospodarske 
zbornice) in ne z organizacijami, ustanovljenimi z namenom promoviranja družbene odgovornosti (Grayson, 
2003, str. 6). 
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• Izdaja knjižice s študijami primerov, ki nakazujejo uspešnost družbeno odgovornih 
podjetij in primere vpeljave koncepta družbene odgovornosti. 

• Vzpostavitev baze kontaktov, ki bi vsebovala vse povezave, kontakte in storitve povezane 
z družbeno odgovornostjo. 

• Vzpostavitev statistične baze podatkov »The Killer Statistics«, ki bi vsebovala informacije 
uporabne za medije in druge uporabnike. 

 
Od leta 1998 Velika Britanija v okviru združenja Business in the Community74 (BITC) meri 
indeks družbene odgovornosti (BITC's Corporate Responsibility index). Indeks predstavlja 
okvir za spremljanje učinkov odgovornega vedenja in poročanja o njem. Britanska podjetja 
vsako leto poročajo o odgovornem delovanju na različnih področjih: 

• Delovanje na trgu: zadovoljstvo potrošnikov, etično oglaševanje, varnost izdelkov, skrb za 
posebne skupine potrošnikov, plačilna disciplina, sodelovanje z dobavitelji ipd. 

• Skrb za okolje: učinkovita in varčna raba energetskih virov, uporaba recikliranega 
materiala, emisije izpušnih plinov ipd. 

• Notranje okolje podjetja: profil zaposlenih, etično delovanje zaposlenih in korupcija, 
absentizem, fluktuacija, percepcije zaposlenih o podjetju ipd. 

• Skupnost: delež donacijskih sredstev, vpliv in rezultati programov za pomoč lokalni 
skupnosti, merjenje percepcije o podjetju kot o dobrem državljanu ipd. 

• Človekove pravice: skladnost z nacionalno zakonodajo, sodelovanje s partnerji in 
dobavitelji, ki spoštujejo človekove pravice ipd. 

 
Oktobra 2001 je vlada izdala Navodila namenjena poročanju o okolju (Guidelines on 
corporate environmental reporting). Izdana navodila so sledila pozivu predsednika vlade, naj 
»top« podjetja pričnejo izdajati poročila o okolju. 
 
Julija 2003 je BITC izdal BITC pobudo o poročanju podjetniških vplivov (BITC Corporate 
impact reporting initiative), ki temelji na opredelitvi vrste indikatorjev, ki predstavljajo 
osnovo za merjenje in poročanje o okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih poslovanja 
podjetij. Indikatorji so razdeljeni na štiri sklope: delovni prostor, trg, okolje, skupnost. 
Nadalje so razdeljeni v 27 glavnih, 6 prednostnih in 17 specifičnih indikatorjev. 
 
Julija 2002 je vlada izdala Belo listino o modernizaciji podjetniškega zakona Velike Britanije 
(White Paper on modernising UK company law). Dokument je bil namenjen pridobivanju 
predlogov za reformiranje podjetniškega zakona. Med drugimi predlogi dokument odkriva 
tudi potrebe po kvalitativnih in prihodnjih informacijah. Potrebo naj bi zadovoljil Operativni 
in finančni pregled (Operating and Financial Review (OFR)). 
Z letom 2005 je bila uvedena obveza sestave OFR. Poleg kvalitativnih informacij naj bi OFR 
razkrival tudi potencialne faktorje v prihodnosti, ki bi lahko vplivali na poslovanje podjetja. 

                                                 
74 BITC (Business in the Community) je mreža britanskih podjetij, ki se okvarja s področjem družbene 
odgovornosti. 
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OFR mora tako prikazati: razvoj in poslovanje podjetja v zadnjem finančnem letu; pozicijo 
podjetja ob koncu leta; glavne trende in faktorje, ki so vplivali na poslovanje podjetja v 
finančnem letu; glavne faktorje in trende, ki bi na poslovanje podjetja lahko vplivali v 
prihodnosti; opis sredstev podjetja; opis osnovnih tveganj in nevarnosti podjetja; opis 
strukture kapitala vključno s prikazom likvidnosti; okoljske vidike; zaposlene, družbene 
vidike. V skladu z zakonodajo so direktorji obvezani k določitvi natančnosti razkritih 
informacij. Posebnost OFR so izjave povezane s faktorji oziroma trendi, ki bi lahko vplivali 
na prihodnje delovanje podjetja (forward-looking statements). Te izjave naj bi temeljile na 
štirih načelih: dopolnjevanje finančnih izjav; razumljivost; uravnoteženost in nevtralnost; 
časovna primerljivost (The Centre for Corporate Citizenship, 2006). Pogled v prihodnost 
interesnim skupinam omogoča informacije o ne/uspešnosti podjetniških strategij. Poleg že 
naštetega morajo podjetja v skladu z OFR razviti ključne indikatorje poslovanja (Key 
Performance Indicators (KPI)), ki skozi čas spremljajo področja o katerih podjetje poroča. 
 
Konec leta 2005 se je zakonska obveza sestave OFR postavila pod vprašaj, oziroma bila celo 
ukinjena (Baue, 2005). Veliko podjetij, še posebno FTSE 100, že prostovoljno izdaja OFR in 
velika verjetnost je, da bodo s tem nadaljevali. Ukinitev zakonske obveze bo verjetno 
pomenilo počasnejšo razširitev teh poročil.  
 
Z aprilom 2005 je obveza direktorjev srednje velikih in velikih podjetij sestaviti poročilo 
direktorja, ki naj bo del letnega poročila (Corporations and Markets Advisory Committee, 
2005, str. 96). Poročilo mora vključevati: opis glavnih tveganj in nevarnosti podjetja ter 
analizo razvoja in poslovanja podjetja v okviru finančnega leta. To poročilo je podobno OFR, 
le da tu ni potrebno vključiti informacij o predvidevanjih v prihodnosti. 
 
Ena izmed pobud Velike Britanije je tudi LBG (The London Benchmarking Group). Gre za 
skupino primarno mednarodnih podjetij, katerih skupni cilj je opredeliti specifične 
metodologije obvladovanja, merjenja in poročanja na področju sodelovanja s širšo skupnostjo 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2006, str. 25). Oktobra 2003 je v LBG 
sodelovalo 76 podjetij75. 
 
V Veliki Britaniji trend družbenega poročanja narašča, saj vse več podjetij poroča o 
družbenih, okoljskih in ekonomskih vplivih svojega delovanja. Leta 2003 je družbeno 
poročilo izdalo že 132 od 250-ih podjetij, medtem ko jih je bilo 139 vključenih v indeks 
družbene odgovornosti (Department of Trade and Industry, 2004, str. 21). K naraščanju tega 
števila je pripomogla tudi britanska vlada. Vlada v okviru organizacije ACCA (Association of 
Chartered Certificate Accountants) skrbi za nenehen razvoj letnega nagrajevanja trajnostnih 

                                                 
75 Nekatera bolj znana podjetja vključena v LBG so: Abbey National, Body Shop International, BP, British 
Airways, BT, Centrica, Co-operative Group, Coca-Cola Enterprises, Deloitte & Touche, Deutsche Bank AG 
London, EMI Group, Ernst & Young, ExxonMobil, GlaxoSmithKline, IBM, Kellogg's, KPMG, Marks & 
Spencer, McDonald’s, Nestlé, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble UK, Rio Tinto, Rolls-Royce plc, 
ScottishPower, Shell International, Tesco Stores, Thames Water, Unilever, Vodafone Group e Zurich Financial 
Services. 
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poročil (Annual Sustainability Reporting Awards) in razvoj prostovoljnih navodil, ki bi 
podjetjem olajšala proces družbenega poročanja. Zavzemanje vlade za družbeno odgovornost 
in v tem okviru za družbeno poročanje se kaže v imenovanju ministra za družbeno 
odgovornost  ter v izdaji vladnega družbenega poročila. Vlada razkriva informacije o sprejetih 
politikah, ki vodijo k vzpostavitvi trajnostnega razvoja. Okvir tega poročanja od dvajsetih 
centralnih oddelkov in njihovih agencij predvideva opredelitev glavnih vplivov, pripravo 
načrtovanih izboljšav, kontrolo uresničevanja izboljšav ter poročanje o napredku. Skladno z 
uresničevanjem strategije EU, je vlada v promocijo družbene odgovornosti vključila tudi mala 
in srednje velika podjetja. V ta namen so izdali knjižico in primerjalni modul, ki bi ta podjetja 
seznanil o najboljših primerih družbeno odgovornega ravnanja in poročanja. Sočasno so se 
odločili za sodelovanje z gospodarsko zbornico (British Chambers of Commerce), inštitutom 
direktorjev (Institute of Directors) in organizacijo BITC.   
 
Ker zgolj postavitev ministrstva za razširitev družbenega poročanja ni zadostovala, je bila 
oblikovana tudi Koalicija podjetniške odgovornosti (The Corporate Responsibility (CORE) 
Coalition), namen katere je bil oblikovanje posebnih pravil, ki bi podjetja vodila do večje 
transparentnosti oziroma razkrivanja družbene odgovornosti interesnim skupinam (Stirling, 
2004, str. 28). Ustanovitelji te koalicije so bili Amnesty International, Christian Aid, Friends 
of the Earth, New Economics Foundation in Traidcraft. Trenutno koalicijo podpira že več kot 
50 organizacij. Koalicija zagovarja postavitev zakonskih okvirov, ki bi zagotovili nek 
minimum oziroma skupno izhodišče ne le na področju sprejemanja družbeno odgovornega 
ravnanja, temveč tudi na področju legalne odgovornosti za povzročene vplive svojega 
delovanja. S tem namenom je bil v Veliki Britaniji oblikovan Račun korporativne 
odgovornosti (Corporate Responsibility Bill), ki podjetjem nalaga: 

• Obvezno poročanje. Nekatera podjetja morajo v letnih poročilih pojasniti družbene, 
okoljske in ekonomske vplive njihovih aktivnosti, sprejete politike v zvezi s temi vplivi. 

• Sodelovanje z interesnimi skupinami. Podjetja se morajo pri proučevanju družbenih, 
okoljskih in ekonomskih vplivov posvetovati z interesnimi skupinami in se hkrati tudi 
odzvati na njihove poglede in pričakovanja. 

• Dolžnosti direktorjev. Do sedaj je bila skrb za finančni uspeh podjetja primarna za 
marsikatero vodstvo podjetja, toda novi zakon to skrb razširja na upoštevanje družbenih, 
okoljskih in ekonomskih vplivov poslovanja podjetij oziroma na upoštevanje interesov 
vseh interesnih skupin in ne le delničarjev. 

 

6.1.7.3. Francija 
Maja 2001 je francoska vlada sprejela zakon New Economic Regulation (Nouvelles 
Regulations Economiques (NRE)) o korporativnem trajnostnem poročanju za vsa nacionalna 
podjetja, ki so uvrščena na t.i. »premier marché« (podjetja z večjo tržno kapitalizacijo). Ta 
zakon naj bi nadomestil predhodnega, saj je bila Francija ena izmed držav v kateri je veljala 
zakonska obveza sestave družbenega poročila. Pred tem je moralo v Franciji letno družbeno 
poročilo Bilan social sestaviti vsako podjetje, ki je imelo več kot 300 zaposlenih. Zaradi želje 
po objektivnem prikazu delovanja podjetja so bili to poročilo vključeni le statistični kazalci in 
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kazalniki, povezani z zaposlenimi, okoljem in širšo skupnostjo. V Bilan social so bile 
informacije razvrščene v sedem sklopov (Gray et al., 1996, str. 199): 

• informacije o lastnostih zaposlenih (starost, spol itd.), 

• plače in nagrade zaposlenih, 

• področje higiene in varnosti pri delu, 

• drugi delovni pogoji (nočno delo, hrup na delovnem mestu, število delovnih ur itd.), 

• sklop aktivnosti namenjenih razvoju zaposlenih, 

• informacije o odnosih med podjetjem in zaposlenimi, 

• drugo. 
 
Zakon NRE je pričel veljati z januarjem 2002. Sprejeti zakon je predstavljal odgovor na 
povečano število združitev in prevzemov podjetij ter hkratnih nesoglasij med proizvajalci in 
super- in hipermarketov (Hoffmann, 2003, str. 19). Uvedba zakona predstavlja pomemben in 
inovativen pristop na področju družbenega poročanja. Spremembe podjetniškega zakona iz 
leta 2001 od podjetij zahtevajo poročanje o vrsti družbenih kazalcev, ki izhajajo iz glavnih 
kriterijev interesnih skupin: kadri, skupnost, delovni standardi in okolje. (Nourick, 2006, str. 
2).  
 
Zakon NRE področje kadrovske politike opredeljuje v okviru družbenih informacij in zahteva 
razkritje naslednjih informacij (European Commission, 2004, str. 33): 

• število zaposlenih s prikazom na novo zaposlenih ter trajno in začasno zaposlenih; 
odpuščanja, nadure in razlogi, najem kooperantov, razkritje morebitnega zmanjšanja 
števila zaposlenih v prihodnosti, načrti prezaposlovanja odpuščene delovne sile, ponovno 
zaposlovanje; 

• število delovnih ur trajno in začasno zaposlenih; 

• plače in njihov razvoj, življenjski stroški, predstavitev delovnih načel, profesionalna 
enakost med spoloma; 

• odnosi z industrijo in ocena dogovorov kolektivnih pogajanj; 

• pogoji zdravja in varstva ; 

• izobraževanje in usposabljanje; 

• zaposlovanje invalidov; 

• bonitete in socialne sheme; 

• pomembnost stranskih pogodb. 
 
Področje razkrivanja informacij o okolju mora vsebovati naslednje informacije: 

• poraba vodnih virov, energije in drugih surovin; prikaz predvidenih izboljšav na področju 
učinkovite porabe energije; onesnaževanje zraka, zemlje in vode; odpadne snovi; hrupnost 
proizvodnje; 

• meritve, sprejete z namenom omejevanja okoljske škode (vzpostavitev biološkega 
ravnovesja, zaščita naravnega okolja, zaščita živalskih in rastlinskih vrst); 

• ocena ali certifikacija ukrepov namenjenih okoljski zaščiti; 
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• akcije sprejete za dosego skladnosti z okoljsko zakonodajo; 

• izdatki namenjeni zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov; 

• okoljski management; izobraževanje in informiranje zaposlenih o okoljskih vplivih; 

• oblikovane rezerv in garancij namenjenih upravljanju z okoljem; 

• količina sredstev, ki jih mora po sodni odločbi zaradi negativnih okoljskih vplivov plačati 
podjetje. 

 
Na področju dela morajo podjetja poročati o upoštevanju delovnih standardov in načinih 
promocije teh standardov znotraj vrednostne verige in v mednarodnih podružnicah. Posebni 
indikatorji na tem področju niso določeni. 

Večina teh kazalcev je podjetje proučevalo in razkrivalo že do sedaj v t.i. družbenih poročilih 
(bilans social), saj je bila to obveza podjetja. Pri tem je potrebno poudariti, da so bila sedaj ta 
poročila notranja poročila, preko NRE pa  bodo te informacije razkrite javnosti. Novost za 
podjetja predstavlja poročanje o družbenih vplivih poslovanja. Predpisano je predvsem 
kvalitativno poročanje o vplivih podjetniških aktivnosti na lokalno prebivalstvo in njihov 
razvoj. Sočasno je predpisano tudi poročanje o načinu sodelovanja z lokalnimi interesnimi 
skupinami, vključno z nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami in 
prebivalstvom nasploh (Stirling, 2004, str. 27). Za področje razkrivanja družbenih vplivov 
zakon ne določa kazalcev in kazalnikov, ki jih mora podjetje uporabiti.  
 
Francoskemu zakonu NRE je kljub pomembnosti in inovativnosti, mogoče pripisati nekaj 
pomanjkljivosti (Nourick, str. 2, Hoffmann, 2003, str. 22): 

• zakon vsebuje tradicionalne vplive poslovanja, toda zanemarja dolgoročne učinke teh 
vplivov in poskusov minimizacije le-teh; 

• zanemarjanje nekaterih interesnih skupin (npr. potrošniki) in nekaterih pomembnejših 
vidikov trajnostnega poslovanja (npr. človekove pravice, podkupovanje, korupcija); 

• neopredeljenost ali se zakon nanaša tudi na izvajanje aktivnosti podjetja na mednarodni 
ravni; 

• nedefiniranost procesa verifikacije družbenih poročil; 

• neopredeljenost sankcij, ki sledijo ob neupoštevanju zakona; 

• zakonodaja sicer določa uravnoteženo poročanje (pozitivne in negativne informacije), 
toda ne določa načina izračunavanja družbenih in okoljskih indikatorjev ter zanemarja 
upoštevanje življenjskega cikla proizvoda. 

V zadnji pomanjkljivosti je mogoče najti tudi kanček pozitivnosti, saj nenatančno 
predpisovanje indikatorjev podjetjem v procesu družbenega poročanja omogoča večjo 
fleksibilnost. Predpisana so le področja, ki morajo biti zajeta v družbenem poročilu.  
 
Namen sprejetega zakona je predvsem postavitev osnovnih standardov družbenega poročanja, 
katere pa bi podjetja nato nadgrajevala. Nadaljnji namen je vpeljava koncepta trojnega izida 
(Triple bottom line) oziroma upoštevanje okoljskih, ekonomskih in družbenih vidikov 
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poslovanja v francoska podjetja, s čimer bi le-ta pridobila možnost konkurenčne prednosti v 
primerjavi z ostalimi evropskimi podjetji (Hoffmann, 2003, str. 19). 
 
Predanost francoske vlade vzpostavitvi trajnostnega razvoja pa se ne kaže le v sprejetju 
zakona, temveč tudi v določitvi ministra za trajnostni razvoj junija leta 2002. Nadalje 
francoski javni sektor predpisuje tudi davčne podpore, ki vzpodbujajo donatorstvo 
neprofitnim organizacijam (European Commision, 2002, str. 46). 
 
CJDES76 (Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l’économie sociale) je, kot odgovor 
na zahteve po kvantitativnih instrumentih za merjenje družbenih vplivov, razvil model 
družbenega poročanja »bilan sociétal« (družbeno poročilo), ki podjetja vodi na poti 
nefinančnega poročanja in v okviru tega na poti sodelovanja z interesnimi skupinami 
(European Commission, 2004, str. 38). Sestavljen je iz dveh delov:  

• vrsta vprašanj, ki jih mora podjetje v posameznem sektorju in po posameznih aktivnostih 
upoštevati77  

• globalna analiza podjetja. 
Razvita metodologija vključuje navzkrižno ocenjevanje s strani interesnih skupin, s čimer so 
le-te vključene v proces identifikacije ciljev in prioritet podjetja. Ne gre za opredeljevanje 
kvantitativnih indikatorjev, temveč za postavitev osnove sodelovanja interesnih skupin. 
Model je bil do leta 2004 testiran na več ko 100-ih podjetjih v Evropi, od katerih jih je bilo 60 
iz Francije, ostalih 40 pa iz Španije, Belgije in Velike Britanije.  
 

6.1.7.4. Danska 
Področje družbene odgovornosti na Danskem je tesno povezano z bojem proti družbeni 
izključenosti in večji vklju čenosti trga dela (European Commission, 2004a, str. 10).  
 
Ministrstvo za okolje in energijo je decembra 1995 izdalo obvezo poročanja o okolju oziroma 
obvezo sestave Zelenega računa (green accounting). Obveza velja za več kot 3000 podjetij, 
katerih aktivnosti povzročajo največ onesnaževanja okolja. Informacije v Zelenem računu naj 
bi bile povezane predvsem z delovnim okoljem (npr. uporaba nevarnih substanc). Hkrati je 
potrebno predstaviti tudi nekatere druge informacije kot so poraba energetskih virov, vodnih 
virov in drugih surovin, ipd. 
 
Leta 1997 je bil s sodelovanjem ministrstev danske vlade ustanovljen The Copenhagen 
Centre, katerega cilj je promovirati prostovoljno sodelovanje med podjetji, vlado, civilno 
družbo in ostalimi interesnimi skupinami. Copenhagen Charter se imenuje tudi publikacija, ki 

                                                 
76 CJDES je skupina managerjev francoskih družbenih podjetij (kooperativne družbe, vzajemna podjetja, 
združenja). 
77 Vprašalnik je nadalje razčlenjen na devet sklopov: proizvodi, stroitve in odnos s kupci; ekonomsko 
upravljanje podjetja; inovativnost; delovna in proizvodna organiziranost; kadri; notranji vidiki (npr. sodelovanje 
zaposlenih, notranja komunikacija); človeško, družbeno in institucionalno okolje (npr. politika transporta, 
prispevki lokalni skupnosti, družbena povezanost, odnosi z dobavitelji, oglaševanje), bio psihično okolje 
(glasnost, upravljanje z odpadki, identifikacija tveganj); vrednote in etika. 
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so jo leta 1999 sponzorirale danske podružnice revizorskih hiš: Ernst and Young, KPMG, 
Price Waterhouse Coopers, House of Mandag Morgan (Mathews, Reynolds, 2001, str. 7). 
Predstavljena je bila na tretji mednarodni konferenci o družbenem in etičnem poročanju. 
Publikacija predstavlja navodila, ki management vodijo do dialoga z interesnimi skupinami in 
poročanja le-tem. Prvi del publikacije je namenjen predstavitvi učinkov poročanja interesnim  
skupinam. V drugem delu so predstavljena načela poročanja interesnim skupinam78, v tretjem 
pa kredibilnost in poročanje interesnim skupinam79. 
 
Leta 2001 je bil spremenjen akt o letnih poročilih (Annual Accounts Act), kar pomeni, da 
podjetja lahko prostovoljno izdajajo poročila, v katerih razkrivajo vsa področja družbene 
odgovornosti. Vsako dodatno poročilo mora biti skladno s sprejetimi navodili in aktom za 
poročanje. V skladu z aktom o poročanju morajo80 podjetja, ki so razvrščena v razred C (več 
kot 250 zaposlenih in prihodki višjimi od 238 milijonov DKK) in razred D (koncerni) razkriti 
informacije o virih znanja in know-howa v podjetju in informacije o vplivih podjetja na 
zunanje okolje (vključno s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje okoljske škode). Na področju 
razkrivanja okoljskih informacij natančnejša vsebina ni prepisana. Še več, v primeru, da 
management podjetja meni, da okoljske informacije v okviru njihovega podjetja niso 
pomembne, lahko le-te iz letnega poročila celo izpusti. 
 
Avgusta 2001 je Ministrstvo za socialne zadeve izdalo navodila za družbeno in etično 
poročanje (Socialetiske regnskaber — virksomhederog organisationer) namenjeno tako 
privatnemu kot tudi javnemu sektorju.  
 
Ministrstvo za zaposlovanje je skupaj z organizacijami, v katere so združeni zaposleni in 
sindikati sodelovalo pri oblikovanju navodil oziroma vodnika za družbeno poročanje za mala 
in srednje velika podjetja (Sociale regnskaber — inspiration til mindre og mellemstore 
virksomheder). Vodnik po družbenem poročanju definira področje družbenega poročanja, 
vključno z potencialnimi prednostmi, preteklimi izkušnjami in navodili kako pričeti s 
procesom družbenega poročanja. 
 
Danska je ustanovila tudi več organizacij, ki ponujajo svetovanje na področju družbene 
odgovornosti (npr. Social Council) (European Commision, 2002, str. 45). Oblikovan je bil 
tudi družbeni indeks (Social Index), ki je namenjen samoocenjevanju podjetij in meri stopnjo 
družbene odgovornosti podjetij (poudarek na družbeni izključenosti in zaposlenosti). Temelji 

                                                 
78 Načela poročanja interesnim skupinam so nadalje razdeljena v tri sklope: postavitev okvira poročanja 
(vpletenost in predanost vodstva, določitev ciljev, priprava managementa in zaposlenih), vključevanje interesnih 
skupin (pregled vizije in vrednot, identifikacija glavnih interesnih skupin in področij, identifikacija vrednot in 
ključnih elementov uspeha, dialog z interesnimi skupinami, določitev glavnih indikatorjev poslovanja, sprejetje 
managementa informacijskega sistema, nadziranje učinkovitosti procesa nenehnih izboljšav), komunikacija 
(priprava poročil, priprava ciljev in nameravanih izboljšav, verifikacija poročil, izdaja poročil, svetovanje 
interesnim skupinam v povezavi z vrednotami in delovanjem podjetja). 
79 podrobnejša razdelitev tretjega dela prikazuje računovodska načela, pomembnost informacij (vključno z 
negativnimi informacijami) in verifikacijo. 
80 Razkritje potrebno v primeru, da posedovanje znanja in know-howa vpliva na prihodno delovabnje podjetja. 
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na vrsti vprašanj, na katera odgovarjajo zaposleni. Na podlagi analize vprašalnikov in oceni 
inšpektorja je nato podjetju dodeljena ocena (med 0 in 100), ki interesnim skupinam sporoča 
stopnjo družbene odgovornosti podjetja (European Commission, 2004a, str. 11). Podjetja, ki 
dosežejo več kot 60 točk, ki so potrjene s strani zunanjih strokovnjakov, so upravičena do 
etiket na njihovih proizvodih. Za merjenje družbene odgovornosti je zadolženo ministrstvo za 
socialne zadeve. Družbeni indeks kot merilo družbene odgovornosti podjetja lahko izpolnjuje 
več nalog: orodje managemanta za postavitev družbenih ciljev in sredstvo za merjenje 
uresničevanja teh ciljev; sredstvo komunikacije z zaposlenimi in ostalimi interesnimi 
skupinami; sredstvo, ki omogoča časovne primerjave in primerjave med podjetji. Leta 2001 je 
danski parlament sprejel akt, ki javnim oblastem daje možnost postavitve družbenih obvez za 
podjetja, ki bodisi preskrbujejo javne dobrine in storitve ali pa se potegujejo za subvencije 
javnega sektorja.   
 

6.1.7.5. Nizozemska 
Od leta 1999 morajo podjetja, ki povzročajo največje onesnaževanje okolja o okoljskih 
vplivih poročati vladi in širši javnosti (European Commision, 2004, str. 34). 
 
Medtem ko je Francija k razširitvi družbenih poročil pristopila s pomočjo zakonodaje, na 
Nizozemskem družbeno poročanje ostaja prostovoljno in se pojavlja kot del letnih poročil 
(Nourick, 2006, str. 2). Na področju družbene odgovornosti je nizozemska vlada ubrala 
proaktiven pristop, kar pomeni razvijanje raznih spodbud, ki bi vplivale na obnašanje podjetij. 
Vlada koncept družbene odgovornosti na eni strani vidi kot primarno orodje v rokah 
privatnega sektorja in na drugi strani kot pomoč pri uresničevanju političnih ciljev (povezava 
družbene odgovornosti z zaposlenostjo, družbeno povezanostjo, ustavitvijo kriminalnih 
dejanj, prenovo skupnosti). Poudarek je namenjen razvijanju pobud na lokalni ravni oziroma 
sodelovanju mestnih občin, podjetij in družbenih organizacij. Lokalni upravniki, ki 
koordinirajo in usmerjajo projekte, hkrati poskrbijo tudi za sredstva potrebna za financiranje 
le-teh. Elementi družbene odgovornosti (primer Navodila OECD za mednarodna podjetja) so 
vgrajeni tudi v kriterije za pridobivanje vladnih podpor.  
 
Na Nizozemskem je bila ustanovljena tudi pobuda za trajnostni razvoj (National Initiative for 
Sustainable Development (NIDO)), katere naloga je koordinacija raziskav na področju 
družbene odgovornosti izvedenih s strani fakultet ter nudenje pomoči podjetjem pri 
vzpostavitvi procesa družbene odgovornosti. NIDO promovira in razkriva informacije o 
konceptu družbene odgovornosti ter spodbuja sodelovanje med podjetji, nevladnimi 
organizacijami, vlado (poudarek na lokalni vladi) in prebivalstvom. Aktivna vloga 
nizozemske vlade je pripomogla k povečanju ozaveščenosti vseh interesnih skupin na tem 
področju. V skladu s povečanjem ozaveščenosti je koncil za letno poročanje skupaj z 
interesnimi skupinami razvil navodila za poročanje podjetij (European Commision, 2004, str. 
34). Le-ta pokrivajo vrsto splošnih vprašanj in so namenjena predstavitvi družbenega 
poročanja na Nizozemskem. 
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6.1.7.6. Nemčija 
Kljub stališču, da obstoječa nemška zakonodaja že vsebuje vsa priporočila modernizacijske 
direktive Evropske unije, je Nemčija oktobra 2004 sprejela zakon BilReG 
(Bilanzrechtsreformgeset) (Trucost, 2005, str. 1). BilReG vsebuje zahteve po nefinančnem 
poročanju za vsa nemška podjetja. Podjetja morajo v skladu s tem zakonom poročati o 
nefinančnih vplivih, ki so pomembni za razumevanje sedanjega in prihodnjega poslovanja 
podjetja. Glavni namen tega zakona je povečanje transparentnosti in integritete podjetij. 
Posebna priloga k nemški zakonodaji nakazuje na nezadostnost razkritih področij, ki jih 
predpisuje modernizacijska direktiva EU, saj se le-ta nanaša le na razkrivanje informacij o 
okolju in zaposlenih.  

Nemčija je ustanovila pobudi z naslovom »Ubnternehmen: Partner der Jugend (IPJ)«, ki 
vključuje mrežo pisarn in partnerjev v desetih državah (European Commision, 2002, str. 46). 
Glavni namen te pobude je promocija družbeno odgovornih aktivnosti v nemških podjetjih in 
sicer skozi prikaz najboljših primerov. 
 

6.1.7.7. Avstrija 
Avstrijski inštitut za trajnostni razvoj je skupaj z Ministrstvom za delo in ekonomske zadeve, 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje, avstrijskim poslovnim združenjem za 
trajnostni razvoj, avstrijsko gospodarsko zbornico in Federacijo avstrijske industrije razvil 
navodila za trajnostno poročanje (European Commission, 2004a, str. 30). 
 

6.1.7.8. Švedska 
Švedska vlada je leta 2000 izdala navodila poročanja za 60 državnih podjetij (European 
Commission, 2004a, str. 35). Poleg tega so podjetja, ki vložijo prijavo za pridobitev licence, 
zavezana k vključitvi okoljskih informacij v letna poročila. Od leta 1997 morajo tamkajšnje 
vladne agencije v obstoječi sistem integrirati sistem obvladovanja okolja ter o okoljskih 
vplivih tudi letno poročati. 

 
6.1.7.9. Italija 
V Italiji prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Politike odgovornega ravnanja so del 
tamkajšnjega kapitalističnega modela (Nourick, 2006, str. 3). Tradicija teh podjetij je 
vzpostavitev tesnih odnosov z lokalnimi interesnimi skupinami. Ta podjetja so postala glavni 
vodniki razvoja pobud družbene odgovornosti, toda spremljanje in ocenjevanje njihovega 
ravnanja ostaja težka naloga.  
 
Z namenom soočenja z družbeno odgovornostjo na bolj formalen način, je italijanska vlada 
prevzela aktivno vlogo in prispevala k razvoju pobud namenjenih pomoči podjetju v procesu 
družbenega poročanja. Junija 2002 je italijanski minister za blaginjo skupaj z Bocconi 
Univerzo ustanovil prvo prostovoljno pobudo Družbena odgovornost-Družbena predanost 
(Corporate Social Responsibility-Social Commitment (CSR-SC)), ki je namenjena 
spodbujanju upoštevanja družbenih in okoljskih vplivov delovanja podjetij. Izvedba projekta 
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CSR-SC je potekala na podlagi soočenj z glavnimi interesnimi skupinami ter pilotnega 
testiranja. Znotraj CSR-SC poteka razvijanje različnih indikatorjev uporabnih tako za velika 
kot tudi mala in srednje velika podjetja. Del CSR-SC pobude je tudi družbena izjava (Social 
Statement (SS)) , ki podjetjem pomaga v procesu družbenega poročanja. SS je fleksibilno 
orodje, ki podjetjem v procesu družbenega poročanja pomaga s standardiziranimi metodami 
zbiranja in razkrivanja informacij ter z omogočanjem primerjav in ocen rezultatov. Indikatorji 
SS so opredeljeni na treh ravneh: kategorije, vidiki, indikatorji. Prvo raven indikatorje razdeli 
med 8 interesnih skupin: kadri, delničarji/partnerji, kupci, dobavitelji, finančni partnerji, 
vlada, lokalne in javne oblasti in institucije, skupnost, okolje. Druga raven opredeli tematska 
področja. Nadaljnja raven pa specificira indikatorje, ki podajajo informacije o posameznem 
vidiku poslovanja. Indikatorji so uporabni tako za kontrolo poslovanja podjetja kot tudi za 
informiranje interesnih skupin. Le-ti se delijo na skupne (uporabiti jih morajo vsa podjetja, ki 
se odločijo za SS) in dodatne. Primer razdelitve na tri ravni je prikazan tudi v tabeli 7. 
 
Tabela 8: Primer razdelitve indikatorjev v okviru SS 

Kategorija 1.  Kadri 

Vidik 1.1. Sestava zaposlenih 

Indikatorji 1.1.1. Kategorije zaposlenih 

 1.1.2. Starost 

 1.1.3. Geografska struktura 

 ...  

 1.7. Odsotnost z dela 

 1.7.1. Dnevi odsotnosti z dela 

 1.7.2. Vzroki odsotnosti z dela 

Vir: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2006, str. 27. 

 
Pobudi CSR-SC promovira Ministrstvo za delo in socialne zadeve. Pobuda poudarja 
pomembnost treh akterjev: Ministrstvo za delo in socialne zadeve, podjetja, Forum družbene 
odgovornosti (CSR Forum). Celotna struktura CSR-SC torej temelji na strukturi evropskega 
foruma interesnih skupin. Pobuda je predstavljena na sliki 12. 
 
Podjetje, ki se odloči za CSR-SC pobudo, je dolžno sestaviti družbeno izjavo (SS), pri čemer 
si lahko pomaga z navodili (Social Statement Guidelines). To poročilo oziroma izjavo nato 
predloži forumu družbene odgovornosti (CSR Forum), ki to izjavo oceni. V primeru 
ustreznosti le-te, je podjetje vpisano v posebno bazo. Ta faza se imenuje faza družbene 
odgovornosti (CSR level). Na tej ravni se podjetje prostovoljno odloči ali bo nadaljevalo ali 
ne. V primeru, da se odloči nadaljevati, bo financiralo SC sklad81. Ta korak odgovarja ravni 
                                                 
81 SC sklad je poseben sklad v okviru vladnega proračuna, iz katerega se financira projekte, ki so na prioritetnem 
seznamu nacionalnega akcijskega plana, skupne konference (Joint Conference) in neprofitnih organizacij. 
Nacionalni akcijski plan je vladni dokument, ki definira potrebne politike v povezavi z zaposlenostjo, 
telekomunikacijami, potrošniki, industrijsko politiko. Skupna konferenca (Joint Conference) je bil po zakonski 
odredbi ustanovljen leta 1997. Sestoji iz članov obeh stalnih konferenc (State-Region Conference; State-City 
Conference) in se ukvarja z zadevami v okviru regij, provinc, mestnih občin, komun, gorskih območij. 
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družbene predanosti (SC level). V primeru, da se podjetje na CSR ravni ne odloči nadaljevati 
sledi mehanizem moralnega prepričevanja82. 
 

Slika 12: Pobuda CSR-SC 

 
Vir: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2006, str. 35. 

 
Poleg aktivne vloge vlade na področju podpore lokalnih skupnosti, v Italiji pomembno vlogo 
igra tudi bančni sektor v okviru katerega je bila ustanovljena skupnost bank Federcasse. 
Federcasse je skupnost bank v katerega je združena nacionalna federacija kooperativnih bank 
(National Federation of Cooperative Banks (BCC)) - obrtne in podeželske banke (Rural and 
Handicrafts Bank (RHB)) in 500 manjših vzajemnih bank; ki sodelujejo z majhnimi in srednje 
velikimi podjetji, nevladnimi organizacijami in širšo skupnostjo. Tesna povezanost na lokalni 
ravni olajšuje informiranje o družbeni odgovornosti. Federcasse depriviligiranim skupinam 
nudi finančne storitve in trži družbeno odgovorne investicijske proizvode. Predanost 
družbenim vprašanjem je Federcasse potrdil z postavitvijo 11-ih vrednostnih načel ter 
distribucijo CD-Rom navodil za družbeno poročanje namenjeno malim in srednje velikim 
podjetjem ali kooperativnim bankam. Navodila za družbeno poročanje so v prvi meri 

                                                 
82 Cilj mehanizma moralnega prepričevanja je preprečiti opotunistično in netransparentno obnašanje podjetij, ki 
so se odločila za CSR-SC. Gre za tržne mehanizme (vpis podjetij, ki so se vključila v CSR-SC in aktivacija 
postopkov, ki prekrške razkrijejo javnosti) in spodbujevalne mehanizme (davčne olajšave ali začasno obdržanje 
finančnih sredstev, ki se bodo v SC sklad nalagala postopoma). 

        CSR Forum            Podjetja 
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namenjena izboljšavi notranjih politik med bankami ter izboljšavi aktivnosti z lokalnimi 
interesnimi skupinami. 
 
Kot tretji promotor družbene odgovornosti in družbenega poročanja se je v Italiji uveljavilo 
združenje za razvoj podjetništva in družbene ekonomije SODALITAS (Association for the 
Development of Entrepreneurship in the Social Economiy). Združenje SODALITAS je leta 
1995 ustanovila Assolombarda, največji ponudnik zaposlitve v Italiji, ki je skupaj s CSR 
Europe odigralo ključno vlogo pri vpeljavi ključa za mala in srednje velika podjetja (SME 
key) na italijanski prostor.  
 
V Italiji so pri promociji družbene odgovornosti upoštevali želje malih in srednje velikih 
podjetij (Grayson, 2003, str. 6), saj so v promocijo vključili že obstoječe organizacije, s 
katerimi so ta podjetja že sodelovala in jim tudi zaupajo. 
 
Napori vloženi v promocijo družbene odgovornosti v Italiji že kažejo pozitivne rezultate, saj 
več kot polovica certifikatov SA8000 pripada italijanskim podjetjem.  

 
6.1.8. Družbeno odgovorne investicije (Socially responsible investments (SRI)) 
 
Družbeno odgovorne investicije združujejo finančne cilje z okoljskimi, družbenimi in 
ekonomskimi vprašanji. V grobem je mogoče ločiti dva trga teh investicij in sicer glede na tip 
investitorjev: trg potrošnikov oziroma individualnih investitorjev ter trg institucionalnih 
investitorjev (pokojninski skladi, banke, zavarovalnice) (European Commission, 2004, str. 48, 
49). Na družbeno poročanje podjetij imajo večji vpliv institucionalni investitorji, ki v 
investicijske odločitve čedalje bolj vključujejo tudi okoljske, družbene in ekonomske vplive 
delovanja podjetij. Le-ti vse bolj priznavajo, da imajo neotipljiva sredstva velik vpliv na 
poslovanje podjetja. Raziskava (Falk, 2005, str. 2) je pokazala, da je več kot 75% kazalca, ki 
primerja tržno in knjižno vrednost delnice, potrjeno z neotipljivimi sredstvi, ki se ne 
pojavljajo v bilanci stanja. Izbiranje (screening) podjetij, v katera želijo vložiti investitorji, je 
že povezano z vključevanjem ali izključevanjem delnic nekaterih podjetij. Vključitev oziroma 
izključitev temelji na kombinaciji računovodskih kriterijev z okoljskimi, družbenimi in 
ekonomskimi kriteriji. Izbiranje podjetij je mogoče izvesti s postavitvijo negativnih kriterijev 
(ethical screening), ki nekatera podjetja izloči iz ožjega izbora83 ali pa s postavitvijo 
pozitivnih kriterijev. 
 
Trgi družbeno odgovornih investicij so znotraj Evrope precej različni. Velika Britanija, Italija, 
Švedska, Francija, Nizozemska in Belgija so na tem področju v ospredju, medtem ko je 
družbeno odgovorno investiranje v Španiji in Vzhodni Evropi še na začetni razvojni stopnji. 

                                                 
83 Primeri negativnih kriterijev so nuklerna podjetja, pornografske industrije, ipd. 
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Nekatere članice Evropske unije (npr. Belgija84, Nemčija85, Francija86, Švedska87, Velika 
Britanija88) od pokojninskih skladov zahtevajo razkrivanje informacij o upoštevanju 
družbenih, okoljskih in ekonomskih kriterijev pri sprejemanju investicijskih odločitev. Kljub 
temu, da zakon pokojninske sklade ne obvezuje k upoštevanju politik družbeno odgovornega 
investiranja, zagotovo pripomore k povečani transparentnosti na tem področju. Vprašanje 
transparentnosti in družbenega poročanja podjetij je torej zelo pomembno, saj so ob 
pomanjkanju družbenih poročil informacije potrebne za sprejemanje družbeno odgovornih 
investicijskih odločitev težko dostopne. V okviru družbeno odgovornih investicij kot 
instrumenta, ki spodbuja družbeno poročanje, je potrebno poudariti razlike z do sedaj 
opredeljenimi instrumenti. Ne gre za instrument v rokah podjetij, temveč v rokah delničarjev 
in investitorjev, ki podjetja vodi k družbeno odgovornemu ravnanju in poročanju. To še ne 
pomeni, da se bodo podjetja tudi odločila za vpeljavo koncepta družbene odgovornosti, kajti 
odločitev ne more biti vsiljena od zunaj, temveč je v rokah vodstva podjetja. 
 
Najpomembnejša evropska institucija, ki se ukvarja s področjem družbeno odgovornih 
investicij je Eurosif. Eurosif je pan-evropska zveza interesnih skupin, katerih cilj je promocija 
trajnostnega razvoja in družbeno odgovornega investiranja. Člani Eurosifa so pokojninski 
skladi, ponudniki finančnih storitev, akademski inštituti, raziskovalne institucije in nevladne 
organizacije. V okviru Eurosifa so bila razvita tudi Navodila transparentnosti Eurosif (Eurosif 
transparency guidelines), ki so v prvi meri namenjena podjetjem, ki trgujejo z družbeno 
odgovornimi investicijami (European Commission, 2004, str. 51). Njihov glavni namen je 
povečanje odgovornosti teh podjetij do interesnih skupin, predvsem kupcev. Poleg tega naj bi 
ta navodila pripomogla k večji jasnosti (predvsem upravljavcev premoženja) na področju 

                                                 
84 Na področju družbeno odgovornih investicij je bil leta 2003 sprejet occupational pension law (LPC-Loi 
Pensions Complémentaires), ki od pokojninskih skladov zahteva razkrivanje informacij o upoštevanju etičnih, 
družbenih in okoljskih kriterijev pri sprejemanju investicijskih odločitev (European Commission, 2004a, str. 8). 
Ta letna poročila so javnega značaja. 
85 Od avgusta 2001 naj bi privatne in poklicne pokojninske sheme poročale o upoštevanju etičnih, okoljskih in 
družbenih vidikov pri sprejemanju investicijskih odločitev (European Commission, 2004a, str. 14). 
86 Julija 2001 je bil sprejet zakon o javnih pokojninskih skladih, ki zahteva razkritje uporabljenih družbenih, 
okoljskih in etičnih kriterijev (European Commission, 2004a, str.20). Zakon o generalizaciji varčevalnih planov 
zaposlenih sprejet februarja 2001, pa od varčevalnih skladov, v katere vlagajo zaposleni zahteva razkritje 
upoštevanja okoljskih, družbenih etičnih kriterijev. 
87 Akt o javnih pokojninskih skladih iz leta 2000, od nacionalnih pokojninskih skladov zahteva izdajo letnega 
poslovnega plana, ki mora predstavljati upoštevanje okoljskih in etičnih kriterijev v okviru investicijskih 
odločitev (European Commission, 2004a, str. 34). Letno poročilo mora vključevati tudi vplive upoštevanja teh 
kriterijev na upravlhjanje pokojninskih skladov. V skladu z zakonom skladi ne smejo investirati v podjetja, ki ne 
delujejo v skladu z okoljskimi in etičnimi načeli poslovanja sklada. Izpolnjevanje zakona nadzira finančni 
oddelek. 
88 Velika Britanija ima od leta 2000 tudi regulativo o razkritju informacij pokojninskih skladov. Le-ta od 
pokojninskih skladov zahteva razkritje investicijskih načel oziroma stopnje upoštevanja družbenih, okoljskih in 
ekonomskih investicijskih kriterijev. Sprejeta direktiva je povzročila, da vse več pokojninskih skladov 
povprašuje po družbenih poročilih. S tem so bila podjetja na nek način primorana izdajati družbena poročila, kar 
je pripomoglo k večjemu številu teh poročil v Veliki Britaniji.  
Spodbujanje družbenega poročanja skozi družbene odgovorne investicije je potekalo tudi preko zavarovalnic. 
Združenje britanskih zavarovalnic je leta 2001 razvilo navodila za razkrivanje informacij (European 
Commission, 2004, str. 52). Navodila vsebujejo pričakovanja zavarovalnic v zvezi z razkritjem informacij v 
letnih poročilih. Podjetja so pozvana k ocenjevanju družbenih, okoljskih in ekonomskih tveganj ter k upravljanju 
s temi tveganji. 
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investiranja. Osnovo navodil so predstavljala Navodila transparentnosti za trajnostne 
investicijske sklade (Transparency guidelines for sustainable investment funds), ki 
predstavljajo 14 kriterijev potrebnih za vzpostavitev transparentnosti družbeno odgovornih 
investicijskih skladov, informirajo kupce in investitorje o podjetjih kamor so bila vložena 
sredstva (vključno z informiranjem o trajnostnem delovanju teh podjetij). 
 
Naraščanje pomembnosti družbeno odgovornih investicij je zaslužno tudi za razvoj standarda 
s strani evropske mreže organizacij za raziskovanje družbeno odgovornih investicij (Europen 
Quality network of SRI research organization) (Stirling, 2004, str. 11). Prostovoljni standard 
kakovosti za trajnostni razvoj podjetij in raziskave odgovornosti (Voluntary Quality Standard 
for Corporate Sustainability and Responsibility Research ali CSSR-QS) je sestavljen iz 
navodil, pravil in dokazov v zvezi s transparentnostjo, kakovostjo in verifikacijo procesov v 
okviru trajnostnega delovanja podjetij. Razvoj standarda je financirala evropska komisija. 
 
Nadalje je evropska komisija leta 2003 sprejela Corporate Governance Action Plan, katerega 
namen je modernizacija evropskega regulativnega okvira (Chi Chen, 2005, str. 71). 
Regulativni okvir naj bi vplival na povečanje družbenih razkritij in posledično tudi na 
povečanje družbeno odgovornih investicij. Po tem planu naj bi vsa podjetja, ki kotirajo na 
borzi, razkrivala informacije o strukturah in politikah upravljanja. 
 
Razkritje družbenih, okoljskih in ekonomskih vplivov poslovanja je potrebno tudi takrat, ko 
želi podjetje povečati kapital skozi izdajo delnic ali obveznic. To razkritje je pomembno za 
učinkovito delovanje finančnih trgov. Pravila povečanja kapital veljajo tako na evropski kot 
tudi na nacionalni ravni. Julija 2003 je bila sprejeta direktiva, ki predstavlja okvir 
standardizacije informacij, ki bi jih morala podjetja razkriti (European Commission, 2004, str. 
49). Edina pomanjkljivost te direktive je premajhna specifičnost družbenih in okoljskih 
informacij. 
 
V okviru družbeno odgovornih investicij so vsak dan pomembnejši tudi trajnostni indeksi, ki 
upoštevajo družbeno odgovornost podjetij. med najbolj znanimi so FTSEFood Index Series89, 
Dow Jones Sustainability Indices90 (DJSI) ter Ethibel Sustainability Index91 (ESI). 
 

6.1.9. Družbeno odgovorna potrošnja 
 
V skladu z naraščajočo ozaveščenostjo potrošnikov na področju družbene odgovornosti, 
naraščajo tako družbeno odgovorna potrošnja kot tudi zahteve po informacijah o družbeno 
odgovornem ravnanju podjetij. Nekateri potrošniki se celo izogibajo družbeno neodgovornim 

                                                 
89 FTSEGood Index Series vključuje FTSE4Good GLOBAL Index in FTSE4Good EUROPE Index. 
90 DJSI vključuje DJSI World, DJSI STOXX DJSI STOXX ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms ter , DJSI EURO STOXX DJSI EURO STOXX ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms. 
91 Ethibel Sustainability Index združuje Ethibel Sustainability Index GLOBAL in Ethibel Sustainability Index 
EUROPE. 
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proizvodom in storitvam. Okoli 25% evropskih potrošnikov družbeni ugled podjetja zaznava 
kot pomembno spremenljivko, ki vpliva na njihove nakupne odločitve (European 
Commission, 2002a, str. 12). Slika 13 prikazuje, da je bojkot nakupa tovrstnih izdelkov sicer 
ena izmed najpogostejših reakcij potrošnikov92, ni pa edina. 
 

Slika 13: Ali si v zadnjih 12-ih mesecih naredil kaj izmed naštetega kot posledica informacij o 
družbeno odgovornem oziroma neodgovornem ravnanju podjetij (v %) 
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Vir: APCO, 2004, str. 3. 

 
Družbeno odgovorna potrošnja se največkrat povezuje z etiketami. Družbene in ekološke 
etikete so obeležja na proizvodih, proizvodnih policah ali prodajnih oknih, ki potrjujejo, da 
proizvodni in tržni procesi zadovoljujejo vnaprej določene kriterije (European Commission, 
2004, str.41). Ti kriteriji so največkrat povezani s proizvodnimi postopki.  Za razliko od 
družbenih poročil, izdaja etikete predvideva proces certifikacije, ki ponavadi vključuje 
naslednje korake (European Commision, 2004, str. 42): 

• proizvajalci, ki izpolnjujejo kriterije pridobitve etikete izpolnijo prijavo za pridobitev 
etikete; 

• ocenjevanje skladnosti proizvodnje proizvoda s kriteriji pridobitve certifikata ter 
identifikacija področij na katerih so potrebne izboljšave; 

• revizija proizvodnje in ostalih pogojev (npr. pogoji zaposlovanja, varnost in zdravje) in 
intervjuji z zaposlenimi; 

• organizacija zadolžena za izdajo certifikata ob izpolnjevanju postavljenih kriterijev, 
podjetju izda certifikat na podlagi katerega je proizvodu dodeljena etiketa; 

• certifikat je ponavadi dodeljen za omejeno časovno obdobje (največkrat za obdobje treh 
let) in predvideva periodičen nadzor izpolnjevanja kriterijev. 

 
Družbeno odgovorna potrošnja je značilna tudi za veliko evropskih potrošnikov, kar 
podjetjem prinaša nove poslovne priložnosti, saj so nekateri potrošniki za etiketiran proizvod 
                                                 
92 V raziskavo so bili vključeni potrošniki na globalni in ne le na evropski ravni. 
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pripravljeni plačati višjo ceno. Tovrstna merila postajajo tudi del necarinskih ovir, kar je še 
posebej pomembno za izvoznike. 
 
Na ravni EU je najbolj razširjena eco etiketa (EU eco-label), ki spodbuja proizvodnjo in 
potrošnjo »zelenih« proizvodov (European Commission, 2004, str. 47). S pomočjo etikete EU 
promovira dizajn, proizvodnjo, trženje in uporabo proizvodov in storitev, ki imajo zmanjšane 
negativne okoljske učinke. Pri tem je upoštevan celoten življenjski cikel proizvoda. Poleg 
promocije naj bi etikete interesnim skupinam, predvsem potrošnikom, razkrivale okoljske 
vplive poslovanja podjetij. 
 
Naraščajoče povpraševanje po družbeno odgovornih proizvodih ter želja promovirati 
družbeno odgovorno ravnanje podjetij sta leta 2002 do sprejetje zakona o družbenem 
etiketiranju (Social Label Law) vodila tudi v Belgiji (Nourick, 2006, str. 3). Etikete93 
podeljuje Ministrstvo za ekonomske zadeve, toda pred podelitvijo zahtevo podjetja preuči 
posebna skupina sestavljena iz različnih interesnih skupin (vladni ministri, združenja podjetij, 
družbeni partnerji, nevladne organizacije). Odgovornost za pridobljeno etiketo, ki velja največ 
tri leta, prevzame država. Financiranje postopka pridobivanja etikete ostane v pristojnosti 
podjetij, kar na nek način daje prednost velikim podjetjem. Družbeno odgovorni potrošnji 
poleg Belgije namenjajo pozornost tudi nekatere ostale evropske države (npr. Danska94). 
 
Ena izmed pomanjkljivosti etiket, ki na nek način promovirajo družbeno poročanje podjetij, je 
verifikacija. Problem nastane predvsem v primeru nadzora izpolnjevanja etičnih načel v 
razvijajočih se državah, zato zakon določa, da se v države v razvoju, ki so del vrednostne 
verige, lahko pošlje finančno ali tehnično pomoč, ki bi pripomogla k dvigu verodostojnosti 
etiket. 
 
Kljub temu, da vsa razvita orodja in pobude postajajo del podjetniškega sveta, se veliko 
evropskih podjetij (predvsem malih in srednje velikih) še ne odloča za njihovo uporabo. 
Številčnost in raznolikost le-teh v marsikatero podjetje in med interesne skupine vnese precej 
zmede, saj nerazumevanje le-teh onemogoča izkoriščanje potencialnih prednosti tako za 
podjetja kot tudi za interesne skupine.  
 
 
 
 
 

                                                 
93 Proizvodi, ki so pridobili to etiketo morajo biti proizvedeni v skladu z glavnimi dogovori Mednarodne 
organizacije za delo. Pri tem je potrebno upoštevati celotno proizvodno linijo tako v kot tudi izven Belgije. Kljub 
temu, da gre za prostovoljno pobudo podjetjem, se ob naraščajočem povpraševanju po etičnih proizvodih 
marsikatero podjetje odloči za ta korak. 
94 Danska je poleg etiket uvedla tudi center za informiranje potrošnikov, ki je znotraj Ministrstva za ekonomske 
in poslovne zadeve vpeljal etično bazo imenovano kazalec družbene odgovornosti (the CSR scorecard) v katero 
lahko podjetja vnesejo informacije o izpolnjevanju standardov dela (European Commission, 2004a, str.10). 
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6.2. Prostovoljnost ali obveznost družbenega poročanja 
 
Glede na to, da vprašanja nizkih življenjskih standardov, pretiranega izkoriščanja naravnih 
virov, revščine in nezaposlenosti ostajajo v rokah države, bi morala le-ta odigrati pomembno 
vlogo pri promoviranju razkrivanja in izboljšanja ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov 
poslovanja podjetij. Večina držav poudarja prostovoljnost družbene odgovornosti in v okviru 
tega tudi družbenega poročanja podjetij, toda pri tem se je potrebno zavedati, da se koncept 
družbene odgovornosti razvija in zahteva nove pristope. Ena izmed možnosti poseganja je 
zakonska ureditev, ki za podjetja ne bi pomenila neposrednega nadzora outputa podjetij, 
temveč vodilo kritičnega, kreativnega in nenehnega razmišljanja o družbenih vplivih podjetja.  
 
Eno izmed vprašanj, ki se odpira v okviru zakonske ureditve je ali dandanes še vedno zadošča 
samoregulativa ali je potreba bo zakonodaji. Po mnenju nekaterih tu ne gre za dva 
nasprotujoča si pola, temveč za vrsto rešitev, ki se odražajo v kombinaciji prostovoljnosti in 
zakonodaje (Utting, 2005, str. 10-11). V nadaljevanju je naštetih le nekaj možnih kombinacij, 
ki pripelje do komplementarnosti in sinergij: 

• Mednarodni »soft law«, ki predstavlja osnovo marsikaterih standardov družbene 
odgovornosti. Podjetja temu zakonu niso zavezana legalno, temveč moralno. 

• »Hard law« lahko prostovoljne pristope k družbeni odgovornosti spremeni v obvezo in 
sicer skozi zahteve po transparentnost podjetij in zahteve po poročanju o družbenih, 
okoljskih in ekonomskih vplivih poslovanja. Pri tem cilji delovanja podjetij niso zakonsko 
opredeljeni. Če so poročani okoljski, družbeni in ekonomski vplivi poslovanja podjetij na 
nezadovoljivi ravni, bodo zahteve bo izboljšanju teh vplivov sčasoma prišle s strani 
interesnih skupin. v nekaterih državah obstaja tako že obstaja Pollutant Release and 
Transfer Register (PRTR), ki obvezno družbeno poročanje predpisuje za podjetja, ki 
proizvajajo strupene snovi95.  

• Zakoni povezani s svobodo do združenj in informiranosti interesnih skupin, kot so 
nevladne organizacije, mediji in trgovinska združenja, omogoča izvrševanje pritiskov na 
družbeno neodgovorna podjetja. 

• Oblike sporazumov, ki so rezultat pogajanj, predstavljajo osnovo za določitev zakonskih 
ciljev ter kot taki vsebujejo elemente sankcij v primeru kršenja teh dogovorov. 

• Obstoj grožnje po zakonodajni obvezi družbene odgovornosti na nacionalni in 
mednarodni ravni, kar predstavlja gonilno silo prostovoljnosti. 

• Javne oblasti lahko prostovoljnost promovirajo skozi tržne pobude kot so davki96, 
subvencije in krediti. 

• Regulacija trga kapitala lahko od podjetij, ki kotirajo na borzah zahteva sprejetje 
standardov družbene odgovornosti. 

• Vgradnja standardov družbene odgovornosti v poslovne pogodbe. 
 
                                                 
95 Obveznost poročanja za tovrstna podjetja je od leta 2003 s podpisom protokola PRTR določena tudi na 
mednarodni ravni. 
96 Sočasno uvedbo zakonodaje in davčnih spodbud je bila tudi ideja Velike Britanije.  



 

77 

Načelo EU je, da standardizacija in uvedba zakonodaje utegneta omejiti napredek in 
inovativnost na področju družbenega poročanja. Toda obseg razvitih načel poslovanja in 
standardov poročanja za marsikatero malo in srednje veliko podjetje predstavlja problem. 
Marsikatero takšno podjetje tega problema sploh ne rešuje in odgovornega poslovanja ne 
razkriva interesnim skupinam. Torej imamo na eni strani investitorje in ostale interesne 
skupine, ki povprašujejo po informacijah o neračunovodskih vidikih poslovanja, na drugi 
strani pa prevladujoča mala in srednje velika evropska podjetja, ki so tovrstno povpraševanje 
nezmožna zadovoljiti. Zatorej bi bilo, dobro, da se na področju družbenega poročanja postavi 
okvir na ravni EU. V prid tej odločitvi govori tudi trend upadanja družbenega poročanja v 
ZDA (European Commission, 2006). Prepustitev družbenega poročanja prostovoljni odločitvi 
posameznega podjetja lahko pomeni, da bo EU sledila trendu ZDA. Prostovoljnost se je kot 
nezadovoljiva izkazala tudi v Veliki Britaniji, kjer se kljub pobudam Ministrstva za delo, 
večina podjetij, ki kotira na borzi ni odločila za izdajo družbenega poročila. Hkrati 
prostovoljnost pomeni podajanje informacij, ki so neprimerljive med posameznimi podjetji. 
 
Družbeno poročanje je v večini držav prostovoljna odločitev podjetij. Na ravni Evropske 
unije je vprašanje obveze še vedno nerešeno. Evropska komisija je vseskozi zagovarjala 
prostovoljen pristop, toda leta 2002 je evropski parlament že predlagal zakonsko obvezo 
družbenega poročanja. Evropska komisija celo pripravlja spletno bazo družbenih poročil, ki bi 
posebej opredeljevala tudi podjetja, ki se ne odločajo za tovrstna poročanja (PLEON, 2005, 
str. 10). V primerjavi z letom 2003 je delež interesnih skupin (vključno s podjetji), ki podpira 
zakonsko obvezo družbenega poročanja upadlo, toda kljub temu je večina (slika 14)  še vedno 
naklonjena obveznemu družbenemu poročanju.  
 

Slika 14: Zakonska obveza sestave družbenega poročila v Evropi? (podatki v %) 

29,1

24,8

12,7

3,2

2,6

25,3

2,2

Da, za vsa podjetja nad določeno velikostjo

Da, za vsa podjetja

Da, za vsa javna podjetja

Da, za vsa mednarodna podjetja

Da, za specifični sektor

Ne

Neopredeljeni

 
Vir: PLEON, 2005, str. 12. 
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Največ interesa za zakonsko obvezo je kot eden izmed pomembnejših interesnih skupin 
izkazal finančni sektor, medtem ko so največji nasprotniki zakonske obveze podjetja, ki 
poročila tudi izdajajo. 
 
Večina avtorjev, ki se ukvarja s proučevanjem družbenega poročanja kot glavni vzrok, ki 
nasprotuje zakonski obvezi navaja izgubo kreativnosti in inovativnosti na področju 
družbenega poročanja. Zakonska obveza bi namreč omejila eksperimentiranje podjetij na 
področju družbenega poročanja kar bi posledično omejilo razvoj družbenega poročanja. 
Večina podjetij bi sledilo zadovoljevanju minimalno postavljenih zahtev države. Ta vzrok je 
kot glavnega opredelila tudi Evropska komisija. Pomembnost te posledice je za interesne 
skupine precej manjša, saj le 14.5% interesnih skupin ta vzrok navaja kot posledico zakonske 
obveze (slika 15). Interesne skupine v zakonski obvezi družbenega poročanja vidijo več 
pozitivnih kot negativnih posledic. 
 

Slika 15: Verjetne posledice zakonske obveze sestave družbenega poročila v Evropi (podatki v 
%) 

35,4

14,5

13,5

34,3

Več podjetij bi poročalo o družbeni
odgovornosti, kar predstavlja predost za širšo

družbo

Razširitev pomembnosti koncepta družbene
odgovornosti v širši javnosti

Izguba kreativnosti in inovativnosti na področju
družbenega poročanja

Podjetja bi zgolj izpolnjevala zakonsko obvezo
in ne bi bila sposobna samostojnega reševanja

problemov

 
Vir: PLEON, 2005, str. 12. 

 
Glede na to, da je večina podjetij Evropske unije malih in srednje velikih podjetij, bi morala 
uvedba zakona na področju družbenega poročanja upoštevati tudi vrsto dodatnih stroškov 
povezanih s sestavo in izdajo posebnih družbenih poročil. Mogoče je ravno velikost teh 
podjetij razlog večje naklonjenosti obveznemu družbenemu poročanju v okviru letnih poročil 
(slika 16). Mnenja tega predloga, ki je viden tudi v direktivi Evropske unije iz leta 2005, so 
večinoma pozitivna. 
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Slika 16: Verjetne posledice zakonske obveze družbenega poročanja v okviru letnih poročil 

55,8

55,2

43

25,9

11,5

5,7

10,1

Veliko podjetij bi poročalo o družbeni
odgovornosti, ki drugače ne bi

Vodstvo podjetja in investitorji bi spoznali
pomembnost družbenih, okoljskih in

ekonomskih vidikov poslovanja

Obveza bi vodila do takojšnjega združevanja
fračunovodskega in neračunovodskega

poročanja

Izpolnjevanje obveze brez nadgradnje zahtevane
vsebine

V okviru letnih poročil bi bile nefinančne
informacije premalo podrobno obravnavane in
kot take nezadostne za razumevanje poslovanja

podjetja

Branje teh poročil bi upadlo kot posledica
prevelikega obsega letnih poročil

Ostalo

Vir: PLEON, 2005, str. 14. 
 
Naklonjenost interesnih skupin obveznemu družbenemu poročanju pred uvedbo zakona v 
Veliki Britaniji (Operating and Financial Review (OFR)) je pokazala tudi raziskava MORI 
(2004). Uvedbi zakona so bili naklonjeni predvsem nevladne organizacije in strokovnjaki na 
področju družbene odgovornosti. Predlog zakona je podprlo 89% strokovnjakov na področju 
družbene odgovornosti, 71% nevladnih organizacij ter 41% institucionalnih investitorjev. 
Kljub temu, da nefinančna slika podjetja še ne predstavlja glavne spremenljivke pri 
sprejemanju investicijskih odločitev institucionalnih investitorjev, se večina strinja, da je 
nefinančno poslovanje podjetja pomembno za kreacijo dolgoročne vrednosti za investitorje.  
 
Evropska komisija poudarja, da družbena odgovornost ne sme predstavljati substitut zakonom 
temveč dopolnilo le-tem. Hkrati sprejemanje družbene odgovornosti ne bi smelo predstavljati 
ovire na poti sprejemanja novih okoljskih in družbenih zakonov. Zakonodaja bi morala tako 
predstavljati osnovo na kateri bi podjetja gradila družbeno odgovornost. Ravno zaradi tega je 
v državah  s pomanjkanjem družbenih in okoljskih zakonov, najprej potrebno postaviti le-te 
(Bronchain, 2003, str. 8). Rešitev torej ni v povečanju ali zmanjšanju zakonodaje, temveč v 
izboljšanju le-te. 
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Vprašanje prostovoljnosti in zakonske obveze družbenega poročanja je opredelil tudi Kofi 
Anan, ki promocijo trajnostnega razvoja vidi v vzpostavitvi globalnega sodelovanja oziroma 
koalicije, ki bi povezovala mednarodne institucije, civilno družbo, podjetja, nacionalne vlade 
(Høivik, 2006, str. 2). Rezultat koalicije naj bi bila postavitev univerzalnih standardov in 
skupnih ciljev. Glede na to, da je tudi strategija EU tesno povezana s promocijo trajnostnega 
razvoja, bi se lahko vprašali ali bi postavitev univerzalnih standardov in skupnih ciljev 
pripomogla k uresničitvi strategije. Verjetno ne. Evropska koalicija bi namreč vključevala 
akterje posameznih članic, katerih družbeno-ekonomska, politična in kulturna izhodišča so 
precej različna. Ali je torej smiselno pričakovati, da bodo različni tradicionalni oziroma 
družbeni, politični in ekonomski sistemi skupaj s pripadajočimi vrednotami vodili v sprejetje 
univerzalnih standardov? Omenjena različnost vpliva na zaznavanje koncepta družbene 
odgovornosti. EU se verjetno zaveda ovir, ki izhajajo iz te raznolikosti. Mogoče je bila ravno 
zato modernizacijska direktiva sprejeta na ravni EU, uresničevanje le-te pa prepuščeno 
posamezni državi. 
 
Zakonska obveza družbenega poročanja je že prisotna v nekaterih državah. V Franciji je v ta 
okvir spadala sestava družbenega poročila »bilan social« in njen nadomestek NRE (glej 
6.1.7.). Od leta 1995 je zakon določil obveznost družbenih poročil tudi v Belgiji in sicer za 
podjetja z več kot dvajsetimi zaposlenimi. Informacije v belgijskem družbenem poročilu so 
v večini povezane z zaposlenimi, za proces zbiranja podatkov in nadaljnjo distribucijo 
družbenih poročil pa skrbi banka97 (Urminsky, 2004, str. 58). Leta 1997 je zakonsko obvezo 
poročanja o okolju za določena podjetja uvedla tudi Nizozemska (Slater, Gilbert, 2004). Leta 
2003 je bila obveznost poročanja o okolju nadgrajena z ostalimi komponentami trajnostnega 
razvoja. Obveznosti poročanja na nekaterih področjih trajnostnega razvoja so uvedle tudi 
Norveška, Švedska in Nemčija. 
 
Kljub nekaterim pojavom zakonske obveze, družbeno poročanja v večini primerov ostaja 
prostovoljna odločitev podjetij. Prostovoljnost odločitve za družbeno poročanje pa ni vedno 
pozitivna (Tilling, 2004, str. 3). Obstaja namreč velika verjetnost, da podjetje informacije, ki 
bi ga predstavile v negativni luči, ne vključi v družbeno poročilo, saj vsebina poročila ni 
zakonsko določena in je rezultat prostovoljne izbire. Sočasno se družba sooča tudi s 
problemom zavajajočih ali namerno prikritih informacij ter dvomom v resničnost navedenih 
informacij. Prostovoljnost družbenega poročanja hkrati zavira tudi razširjenost le-tega. 
Glavna prednost prostovoljnega družbenega poročanja je v fleksibilnosti procesa poročanja. 
 

6.3. Mala in srednje velika podjetja 
 
Podjetniški svet oziroma ekonomijo Evrope simbolizira okoli 20 milijonov malih in srednje 
velikih podjetij (Grayson, 2003, str. 6). Ta podjetja predstavljajo 99% evropske ekonomije in 
zaposlujejo 80 milijonov ljudi. Zatorej so ravno ta podjetja ključ za doseganje strateških ciljev 

                                                 
97 Bank of Belgium. 
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Evropske unije. Skupni učinek malih in srednje velikih podjetij na evropsko ekonomijo je 
ogromen, kar pomeni, da bodo gradniki trajnostnega razvoja (ekonomska rast, družbena 
oziroma socialna povezanost, zaščita okolja) postali resničnost le ob vpeljavi koncepta 
družbene odgovornosti v poslovanje teh podjetij.  
 
Evropska unija (vključno s Slovenijo) v okviru raziskav družbene odgovornosti mala in 
srednje velika podjetja razlikuje glede na število zaposlenih, prihodke in bilančno vsoto. 
 

Tabela 9: Opredelitev mikro, majhnih ter malih in srednje velikih podjetij 

 Število zaposlenih Prihodki Bilančna vsota 

Mala in srednje velika < 250 do 50 mil € do 43M € 

Majhna < 50 do 10 mil € do 10M € 

Mikro < 10 do 2 mil € do 2M € 

Vir: European Commission, 2002a, str. 3. 

 
Število zaposlenih, prihodki in bilančna vsota pa niso edine spremenljivke, ki mala in srednje 
velika podjetja razlikujejo od velikih. Mala in srednje velika podjetja se od velikih razlikujejo 
tudi v nekaterih drugih bistvenih pogledih, ki se odražajo vsebini, značilnostih in obsegu 
njihovih družbeno odgovornih aktivnosti. Pri malih in srednje velikih podjetjih je potrebno 
upoštevati (European Commission, 2002a, str. 16): 

• Združenost lastniške in upravljavske funkcije, kar pomeni, da so prioritete in izbire 
podjetnika na področju družbene odgovornosti ključne. 

• Močna prepletenost malih in srednje velikih podjetij z lokalno skupnostjo. To vpliva na 
povečan interes za zdravje, stabilnost in razvoj skupnosti, v kateri podjetje deluje in od 
koder izvira tudi večina njegovih zaposlenih in kupcev. 

• Pogosto pomanjkanje osebja, finančnih sredstev in časa ter večja ekonomska ranljivost, 
kar pomeni, da so dolgoročne investicije (npr. v družbeno odgovorne aktivnosti, ki niso 
primarnega pomena za poslovanje) velikokrat odložene za nedoločen čas.  

• Večja neposrednost stikov z glavnimi interesnimi skupinami, kar ustvarja in krepi 
zaupanje. 

 
Kljub temu, da je koncept družbene odgovornosti pomemben za podjetja vseh oblik in 
velikosti, je bil razvoj tega koncepta predvsem v rokah velikih korporacij. Do sedaj je bilo 
večina orodij uresničevanja družbene odgovornosti in s tem tudi družbenega poročanja 
namenjenih velikim podjetjem, toda le-ta se razvijajo tudi za mala in srednje velika podjetja. 
Res je, da je dandanes večina malih in srednje velikih podjetij še na začetni razvojni fazi 
procesa družbene odgovornosti, saj se nekatera izmed njih še vedno soočajo s problemom 
vpeljave tega procesa in pomanjkanjem kadrov, časa in finančnih virov za poročanje o 
vpeljanih procesih. O družbeni odgovornosti malih in srednje velikih podjetij je znano 
relativno malo, toda to še ne pomeni, da ta podjetja ne poslujejo na družbeno odgovoren 
način. 
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Mala in srednje velika podjetja svojega poslovanja ne opisujejo z besedo družbena 
odgovornost, toda njihov obstoj je, v svetu globalizacije in povečanju konkurenčnosti, brez 
proizvodnje kakovostnih proizvodov in storitve velikokrat bolj ogrožen kot pa v primeru 
velikega podjetja. Večina se jih zaveda, da njihov obstoj zavisi predvsem od podpore lokalnih 
interesnih skupin. Posledica tega je njihovo tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo, kar se 
odraža v zagotavljanju zaposlenosti, motiviranju zaposlenih, prepoznavanju vrednosti 
informiranosti zaposlenih, izobraževanju zaposlenih, donacijah, sponzorstvih, podpori 
kulturnih aktivnosti ipd. (European Commision, 2002a, str. 22). Veliko malih in srednje 
velikih podjetij se instinktivno zaveda, da je delanje pravih stvari, ki je povezano s skrbjo za 
stranke, vzdušje zaposlenih, dobavitelje, okolje, lokalno skupnost, smiselno tudi v poslovnem 
svetu. Izvedene aktivnosti v okviru družbene odgovornosti niso komunicirane interesnim 
skupinam in so v večini evropskih podjetjih nepovezane s poslovno strategijo. Od vseh 
proučevanih malih in srednje velikih podjetij le 28% podjetij navaja povezanost s poslovno 
strategijo (od tega jih polovica družbene aktivnosti izvaja redno in polovica občasno). 
Obstoječe poslovne prakse teh podjetij torej kažejo na to, da spodbujanje odgovornega 
poslovanja v marsikaterem primeru ne bi predstavljajo novih bremen, temveč nadgraditev 
obstoječih procesov poslovanja. Pri tej nadgradnji bodo morale pomembno vlogo odigrati 
tako lokalne kot tudi regionalne, nacionalne in evropske oblasti. 
 
V malih in srednje velikih podjetjih glavne ovire pri uvajanju procesa družbene odgovornosti, 
katerega del je tudi družbeno poročanje, predstavljajo strah pred povečano birokracijo, 
naraščajočimi stroški in časom namenjenemu uresničevanju tega koncepta (Grayson, 2003, 
str. 6). Pri tem je potrebno poudariti, da gre le za strah, kajti mala in srednje velika podjetja, ki 
so ta koncept že uvedla, tovrstnih težav niso zaznala. Torej bi lahko rekli, da je eden izmed 
vzrokov pomanjkanje informiranosti teh podjetij. 
 

7. DRUŽBENO POROČANJE V SLOVENIJI 
 
V letu 2002 so se članice Združenih narodov srečale na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju 
v Johannesbourgu (Okoljsko poročilo Gorenja, 2003, str. 11). V poročilo o uresničevanju 
trajnostnega razvoja je bila vključena tudi Slovenija, ki so jo označili kot državo blaginje in 
kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Konkurenčne prednosti in izpolnjevanje 
svoje odgovornosti v globalnem svetu dosega z inovativnimi tehnologijami, ki temeljijo na 
človeških zmogljivostih, prostorskem vzorcu, naravnih virih in družbeni zgradbi, z 
izobraževanjem ustvarjalnih posameznikov, z učinkovito državo, ki temelji na participativni 
demokraciji, z dejavnim varovanjem krajin in ekosistemov ter dejavnim vključevanjem v 
mednarodni proces trajnostnega razvoja. Slovensko gospodarstvo se na področju 
izpolnjevanja trajnostnega razvoja združuje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije in 
se zaveda, da sta njihov obstoj in dobičkonosnost odvisna od uspešnega zadovoljevanja 
potreb ljudi s svojimi storitvami in izdelki, ob hkratnem izogibanju etičnih tveganj na vseh 
področjih poslovanja.  
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Večina slovenskih podjetij družbeno odgovornost razkriva skozi letna poročila, nekatera se 
odločijo za izdajo poročila o okolju, druga za okoljevarstveno in tretja za trajnostno poročilo.  
 

7.1. Letno poročilo 
 
Letno poročilo je pomembno komunikacijsko orodje, s katerim se podjetje predstavi 
deležnikom. Koristno je za poročevalca in za prejemnika oziroma uporabnika poročila. Hkrati 
je glavni komunikacijski kanal med vodstvom podjetja in interesnimi skupinami (Stittle, 
2002, str. 356). V Sloveniji je razdeljeno na tri temeljne sestavne dele (Kavčič, 1998, str. 10): 
uvodni del s strjenimi poudarki, poslovno poročilo, računovodsko poročilo. 
 
1. Uvodni del s strjenimi poudarki, ki vsebuje poročilo uprave z najpomembnejšimi podatki o 
delovanju podjetja v letu poročanja, formalno pismo predsednika uprave in predsednika 
nadzornega sveta delničarjem, kazalo. Ta del je najbolj splošen in najmanj namenjen 
strokovnemu bralcu. Zato je napisan na način, da vsak bralec lahko spozna (ne)uspešnost 
poslovanja podjetja.  
 
2. Poslovno poročilo, ki poleg sestavin, ki jih predpisuje ZGD, vsebuje vsa prostovoljna 
razkritja. Z njimi želijo podjetja povečati ugled in pokazati, da jih ne zanima samo dobiček, 
temveč da se zavedajo svoje družbene odgovornosti in skrbi za okolje. Sestavine poslovnega 
poročila so lahko informacije o (Kavčič, 1998a, str. 31):  

• vplivu na okolje (onesnaževanje okolja, akcije za preprečitev in odpravo negativnih 
posledic za okolje itd.); 

• porabi energije; 

• delovanju podjetja s socialnega in širšega družbenega vidika, zlasti glede odnosa do 
manjšin, mladih, nezaposlenih, invalidov, žensk itd.; 

• skrbi za zaposlence, zlasti z vidika varstva pri delu, izobraževanja, komunikacije, 
participacije itd.; 

• sodelovanju z družbeno političnimi skupnostmi, zlasti z vidika odnosa do splošne 
zdravstvene ravni, do kulture, umetnosti itd.; 

• drugih vplivih na družbo, kjer naj bi predstavili predvsem splošno usmeritev družbe do 
okolja. 

 
Letna poročila za leto 2004 so v poslovnem poročilu po spremembah zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-H) obvezno morala vsebovati več informacij o analizi poslovanja, vsebine 
povezane z okoljem in zaposlenimi, predstavitve tveganj in negotovosti ter opis 
izpostavljenosti in obvladovanja finančnih tveganj (Horvat, 2005, str. 30). Potreba po večjem 
obsegu informacij o analizi poslovanja izhaja iz ciljev, ki naj bi jih dosegel ta del: prikaz 
poslovanja podjetja skozi oči najvišjega poslovodstva; osredotočenje na vsebine, ki so 
pomembne za interesne skupine; usmerjenost v prihodnost in prepoznavanje tistih dejavnikov, 
ki so za bralce pomembni pri oceni sedanjega in prihodnjega finančnega in gospodarskega 
poslovanja podjetja ter prikaz napredka pri doseganju dolgoročnih ciljev podjetja; dopolnitev 
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računovodskim izkazom z namenom povečanja razkritij o poslovanju podjetja, kar pomeni 
podajanje računovodskih in neračunovodskih informacij o poslovanju podjetja; izčrpnost in 
razumljivost, kar od poslovodstva zahteva presojo o vplivu določenih informacij na prihodnje 
odločitve delničarjev in drugih interesnih skupin; prikaz pozitivnih in negativnih informacij; 
časovna primerljivost analize poslovanja; predstavitev strategije poslovanja. Priprava tega 
dela letnega poročila je zahtevnejša, saj ni natančnih predpisov, kot so denimo računovodski 
standardi za razkritja v računovodskem poročilu. Pri sestavi tega dela ni pomembna količina 
informacij, temveč njihova kakovost. 
 
Za prostovoljna razkritja se podjetja največkrat odločajo zaradi ustvarjanja razmer za 
pridobivanje večjega dobička (Kavčič, 1998, str. 11). Zavedajo se, da prostovoljno razkritje 
lahko prinese več koristi: 

• vzpodbuditev zanimanja za združevanje; 

• vplivanje na potencialne investitorje; 

• dostop do izbranih skupin (okoljevarstvenikov); 

• predstavitev poslanstva; 

• povečanje lojalnosti delničarjev; 

• povečanje možnosti nove izdaje delnic; 

• pridobivanje najboljših kadrov itd. 
 
3. Računovodsko poročilo, ki obsega računovodske izkaze in priloge s pojasnili oziroma 
razkritji. Računovodski izkazi obsegajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 
finančnega izida ter izkaz gibanja kapitala. Pojasnila računovodskih izkazov obvezno 
vsebujejo: informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk v računovodskih izkazih; 
razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, ki omogočajo lažje razumevanje in 
analiziranje; podatke o delu organizacijskih enot v tujini. Obsežnost in kakovost tega poročila 
sta odvisni od: organizacije in celovitosti računovodske službe, strokovne usposobljenosti 
zaposlenih v računovodstvu, odnosa vodstva do računovodske službe, kakovosti notranje in 
zunanje revizije, razumevanje računovodskih informacij s strani vodstva itd.  
 
Letna poročila velikih in srednjih družb, letna poročila malih družb z vrednostnimi papirji, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu, in konsolidirana letna poročila je potrebno zaradi 
javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, to je organizacija za javnopravne evidence in storitve 
AJPES (Horvat, 2004, str. 17). 
 
Zaradi želje razkriti čim več in pripraviti čim bolj obsežno letno poročilo je veliko razkritij 
neinformativnih, nekritičnih, imajo sicer veliko podatkov in informacij, pri čemer se zastavi 
vprašanje o njihovi kakovosti in izrazni moči. Sestava letnih poročil bi morala temeljiti na 
načelih bistvenosti, razumljivosti, zanesljivosti in primerljivosti informacij (Vezjak, 2004, str. 
48). Posledica prostovoljne izbire vsebine poslovnega poročila v sklopu letnega poročila ali 
posameznega poročila o okolju ali trajnostnega poročila so preobsežna ali preskopa razkritja. 
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Iz preobsežnih uporabniki ne morejo razbrati pomembnih informacij, iz preskopih pa ne 
morejo sprejemati ustreznih odločitev v zvezi s podjetjem. Primer preobsežnih poročil 
nakazuje tudi na negospodarnost podjetja. Vsebina in obseg informacij v letnem poročilu sta 
po mnenju Vezjakove odvisna predvsem od informacijskih potreb, to je zahtev uporabnikov 
letnega poročila oziroma tega, kaj jim želi podjetje skozi letno poročilo sporočiti. 
Pomembnost zadev, o katerih mora podjetje poročati, je sestavni del strateških usmeritev 
glede komuniciranja z deležniki in poznavanja informacijskih potreb le-teh. Vsebina poročil 
je mogoče ponazoriti tudi z izjavo, ki jo je nekoč podal Einstein: »Not everything that can be 
counted counts, and not everything that counts can be counted. «  
 

7.2. Raziskave letnih poročil 
 
V Sloveniji zaenkrat še ne obstaja organizacija, ki bi se sistematično ukvarjala s spremljanjem 
družbene odgovornosti podjetij, potekajo pa na to temo seminarji in druga izobraževanja v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Pospeševalnim 
centrom za malo gospodarstvo, ki so namenjeni predvsem ozaveščanju malih in srednjih 
podjetij o družbeni odgovornosti.  

 

Ena izmed raziskav, ki je proučevala družbeno poročanje desetih največjih slovenskih podjetij 
je izvedel Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. V raziskavo je vključil 
deset podjetij, ki so imela v letu 2003 najvišje prihodke: Petrol d.d., Revoz d.d., Nova 
Ljubljanska banka, Poslovni sistem Mercator, Lek d.d., Gorenje d.d., Merkur d.d., Prevent 
d.d., OMW-Istrabenz d.o.o. in Krka d.d. Raziskava je temeljila na proučevanju letnih poročil 
ter drugih posebnih družbenih poročil. Rezultati so pokazali podobnost vsebinskih sklopov 
med podjetji. V vseh primerih je tematika družbene odgovornosti temeljila na družbeni 
odgovornosti v ožjem smislu (povezovanje družbene odgovornosti z donatorstvom in 
sponzorstvom), odnosu do okolja (v 8-ih primerih) ter odnosih do zaposlenih in pogodbenih 
partnerjev. Poročanje o teh aktivnostih je v skladu z rezultati raziskave o družbeni 
odgovornosti malih in srednje velikih slovenskih podjetij, ki jo je leta 2002 izvedel Inštitut za 
podjetništvo in management malih podjetij.  
 
Tudi slika 17 prikazuje, da večina malih in srednje velikih podjetij družbeno odgovornost 
enači z donatorstvom in sponzorstvi, kar je podobno kot ostala mala in srednje velika 
evropska podjetja. Toda zanimivo je, da v primeru Slovenije podobno velja tudi za večja 
podjetja, kajti raziskava PIC-a je vključevala največja slovenska podjetja. To nakazuje, da je 
Slovenija na področju družbenega poročanja še na razvojni fazi.  
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Slika 17: Odstotek malih in srednje velikih podjetij, ki sodelujejo v zunanjih družbenih 
aktivnostih, glede na tip aktivnosti 

68,9

59,4

33,8

32,9

28,8

24,9

20,1

Podpiranje športnih aktivnosti

Podpiranje kulturnih aktivnosti

Podpiranje izobraževanja in usposabanja
Podpiranje aktivnosti za zdravje in

socialno skrbstvo
Sodelovanje v javnih zadevah ali v

družbenem procesu
Nobena aktivnost

Podpiranje okoljske aktivnosti, ki ni
neposredno povezana z dejavnostjo

 
Vir: Knez-Riedl, 2002, str. 102. 

 
Nadalje je raziskava PIC-a pokazala, da nekatera podjetja poleg letnih poročil že izdajajo 
posebna družbena poročila (2 poročili o okolju, 1 poročilo o okolju in poročilo o trajnostnem 
razvoju, 1 poročilo o trajnostnem razvoju). Večina proučevanih podjetij (9) je razkrivalo 
informacije o politiki podjetja do zaposlenih. Zaznano je pomanjkanje informacij o drugih 
interesnih skupinah. Samo 3 podjetja so v letna poročila vključila informacije o dobaviteljih 
in poslovnih partnerjih. Načeloma gre tu za splošne opredelitve kot so npr. spoštovanje 
poslovnih dogovorov, dolgoročno aktivno sodelovanje, preverjanje kakovosti poslovanja 
poslovnih partnerjev, zaupanje in pospeševanje sodelovanja. Nadalje je opazno tudi 
pomanjkanje sodelovanja z interesnimi skupinami, saj obliko sodelovanja vzpostavljata le 
Mercator d.d. in Petrol d.d. Podjetje Mercator d.d. tradicionalno organizira Trženjske dneve, 
kjer svojim poslovnim partnerjem predstavi strategijo razvoja in uvedene novosti ter klubska 
srečanja svojih zvestih kupcev (imetnikov Pika kartice). Tako Mercator d.d. kot tudi Petrol 
d.d. organizirata raziskave o zadovoljstvu potrošnikov z izdelki, o njihovih nakupnih navadah 
ter o učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti podjetja.  
 
Druga slovenska raziskava o družbenem poročanju, ki jo je izvedla Slapničarjeva (2004, str. 
519-542) je v vzorec zajela 105 nefinančnih slovenskih podjetij, ki kotirajo na prostem in 
organiziranem trgu kapitala. Razvitost družbenega poročanja je proučevala na podlagi letnih 
poročil ter drugih posebnih družbenih poročil iz leta 2003. Na podlagi osemnajstih vprašanj 
oziroma indikatorjev je razvila indeks družbenega poročanja. V grobem so bila vprašanja 
razdeljena med pet interesnih skupin: okolje, lokalna skupnost, zaposleni, dobavitelji in kupci. 
Vrednost posameznega odgovora je bila ocenjena z vrednostmi od 0 do 398. Pri vseh 
indikatorjih je bila najpogostejša frekvenca 0, kar pomeni neobravnavanost posameznega 
področja. Druga najpogostejša ocena je 1, kar pomeni predstavitev kvalitativnih informacij 

                                                 
98 V primeru ordinalne merske lestvice: 0 področje ni omenjeno; 1 omenjeno opisno, ne pa s kvantitativnimi 
merili; 2 razkritje vrednosti kvantitativnih meril; 3 razkriti kvantitativni rezultati in primerjava s predhodnim 
letom. V primeru dihotomne spremenljivke: 0 ni omenjeno; 3 je omenjeno. 
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brez kvantitativnih rezultatov in medčasovnih primerjav. Družbeno poročanje je v Sloveniji še 
precej skromno. Podobno kot raziskava PIC-a je tudi ta raziskava pokazala, da večina podjetij 
največ informacij nameni zaposlenim. Toda za razliko od tujih podjetij, kjer zaposlene že 
vključujejo v proces družbenega poročanja in kjer informacije ponazarjajo koristi za 
zaposlene, gre v slovenskih podjetjih predvsem za predstavitev osnovnih kazalcev in koristi, 
ki jih zaposleni prinašajo podjetju. Tudi v okviru informacij o zaposlenih je prisotno 
poudarjanje finančnih vidikov oziroma znižanje stroškov dela, kar je nadalje povezano z 
znižanjem koristi zaposlenih. Raziskava je pokazala, da dosegajo značilno višjo vrednost 
indeksa poročanja podjetja z bolj negativnimi okoljskimi vplivi ter podjetja, ki kotirajo na 
borzi. Nekatera podjetja o uporabljenih standardih in drugih uporabljenih načelih sploh ne 
poročajo, kar lahko pomeni, da se ne zavedajo potencialnih prednosti, ki izhajajo iz tovrstnih 
informacij. Vzroki za nerazkrivanje informacij bi bili poleg nezavedanja po mnenju East-
West Management Instituta lahko tudi: 

• Pomanjkanje dejavnikov v podjetju (sredstva, osebje, čas), ki bi omogočili ažuriranje 
informacij. 

• Politika nekaterih podjetij, ki informacije razkrivajo pod strogim nadzorom managementa 
in na prošnjo deležnikov.  

• Prepričanje, da javno razkritje informacij ni v skladu z obstoječo kulturo podjetja, kar 
pomeni, da podjetje zbrane podatke obravnava kot skrivnost, ki naj bi ostala znotraj 
podjetja. 

• Proces komunikacije je lahko počasnejši zaradi deležnikov, ki ne zahtevajo razkritih in 
javno dostopnih informacij. 

• Prepričanje podjetja, da informacije, ki jih niso razkrili, niso pomembne za delovanje 
podjetja. Bančno podjetje za razliko od naftnega podjetja ne čuti pomembnosti razkrivanja 
okoljskih vplivov. To potrjujejo tudi raziskave, saj madžarska banka OTP v sklopu 
proučevanja okoljskih vplivov ne razkriva nobene kategorije (od skupaj petih). Na drugi 
strani pa naftno podjetje MOL podaja informacije o vseh petih kategorijah. Takšno 
prepričanje bank je lahko zavajajoče, saj politika bank lahko neposredno povzroči 
okoljske vplive. 

 
Nadaljnja raziskava poročanja slovenskih podjetij poteka v okviru vsakoletnega natečaja 
Financ. Zadnji natečaj leta 2005 je temeljil na ocenjevanju letnih poročil iz leta 2005. na 
ocenjevanje so se prijavila različna letna poročila (Horvat, 2005a, str. 25). Nekatera podjetja 
že leta sodelujejo v ocenjevanju in tako izboljšujejo kakovost vsebine in oblike letnih poročil 
ter sledijo smernicam na tem področju. Splošna ocena poročil je bila, da se je kakovost letnih 
poročil zvišala. Izboljšal se je tako poslovni kot tudi računovodski del. V okviru družbene 
odgovornosti so bila obvezna poglavja o obvladovanju tveganj, okoljevarstvenem oziroma 
trajnostnem delovanju, o zaposlenih in analizi poslovanja. Ocene so pokazale tudi velik 
napredek pri poročanju o vodenju podjetij, kar je deloma posledica kodeksa o vodenju javnih 
gospodarskih služb v letu 2004. Kljub številnim izboljšavam, posamezna podjetja v težnji, da 
bi bila njihova letna poročila čim boljša in čim opaznejša, pretiravajo v njihovem obsegu in 
pri njihovem oblikovanju (Horvat, 2005, str. 32). S tem se zmanjšuje vsebinska preglednost 



 

88 

letnih poročil ter njihova uporabnost na strani interesnih skupin. Nadalje nekatera podjetja v 
poročilih svoje vplive prikazujejo le kvalitativno in ne kvantitativno. V nekaterih poročilih je 
bilo mogoče zaslediti zgolj učbeniško naštevanje vplivov poslovanja podjetja, medtem ko 
vsakdanji operativni vplivi niso bili predstavljeni. Ocenjevanje je potrdilo različno razvitost 
družbenega poročanja v posameznih slovenskih podjetjih. Boljše ocene so dosegla podjetja, ki 
so se natečaja udeležila že večkrat. 
 
Poleg treh slovenskih raziskav sta družbeno poročanje v Sloveniji proučevala tudi East-West 
Management Institut in KPMG. Raziskava leta 2005 je vključevala države Srednje in 
Vzhodne Evrope: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija. V raziskavo je bilo vključenih deset največjih podjetij 
posamezne države glede na tržno kapitalizacijo. Tako so bila v raziskavo vključena naslednja 
slovenska podjetja: Krka d.d., Petrol d.d., Mercator d.d., Gorenje d.d., Pivovarna Laško d.d., 
Luka Koper d.d., Merkur d.d., Istrabenz d.d. Glavni vir informacij v okviru raziskave 
družbenega poročanja so predstavljala letna poročila in spletne strani omenjenih podjetij, saj 
podjetja z namenom povečanja dostopnosti do informacij o aktivnostih podjetja, poročila in 
druge informacije objavljajo tudi na spletnih straneh. Spletno objavljanje sicer izključuje tiste, 
ki nimajo dostopa do interneta, toda to je hkrati tudi način povečanja števila bralcev z 
majhnimi stroški. Dostopnost letnih poročil in drugih oblik poročanja na spletni strani 
dokazuje naraščanje pomembnosti interneta kot komunikacijskega orodja z deležniki. Spletno 
razkrivanje delovanja podjetja omogoča hitro ažuriranje podatkov, kar posledično vodi v težjo 
primerljivost. Slabost spletnih različic je tudi nezmožnost strokovne verifikacije.  Poročanje o 
družbeni odgovornosti je bilo v okviru raziskave razdeljeno v tri sklope: upravljanje podjetja, 
okolje in družbena politika. Sklopi so bili nadalje razdeljeni v petnajst kategorij99. Rezultati 
raziskave so precej optimistični, saj je Slovenija na področju družbenega poročanja med temi 
državami v ospredju. Pri tem se potrebno upoštevati izbor podjetij. Gre namreč za največja 
podjetja ter podjetja, ki so v raziskavi Slapničarjeve dosegla največji indeks družbenega 
poročanja. 
 
Drugo mednarodno raziskavo, ki je vključevala Slovenijo, je leta 2002 izvedel KPMG. V 
raziskavo je bilo vključenih 100 največjih slovenskih podjetij (po prihodkih), od tega 80 
največjih slovenskih podjetij po prihodkih leta 2000, 10 največjih bank po višini vseh sredstev 
ob koncu leta 2000 ter 10 največjih zavarovalnic po bruto obračunani premiji v letu 2000 

                                                 
99 V sklop upravljanja podjetja so bila uvrščena razkritje upravljalske strukture oziroma organov upravljanja, 
ratzkritje informacij o revidiranju poročila, razkritje pravic delničarjev, razkritje skladnosti poslovanja s 
poslovnimi načeli upravljanja podjetja, azkritje drugih poslovnih načel. Podrobnejša predstavitev organov 
upravljanja je pomembna zaradi potrditve, da imajo odgovorni v podjetju zmožnosti in znanje voditi podjetje. 
Razkritje okoljske politike vsebuje informacije o skladnosti z okoljskimi standardi (nacionalnimi ali 
mednarodnimi)49, informacije o okoljskem managementu, informacije o upoštevanju okoljskih vidikov skozi 
celotno distribucijsko verigo, informacije o virih energije in vode ter informacije o učinkoviti izrabi le-teh. 
Družbena politika kot tretji sklop vsebuje informacije o skladnosti s standardi na področju delovnih pogojev in 
človekovih pravic, informacije o sponzoriranju in dobrodelnih namenih, informacije o razvoju zaposlenih in 
njihovih bonitetah, informacije o varnosti in zdravju v podjetju ter informacije o politiki zaposlovanja. Narejene 
analize temeljijo na poročanju o družbeni odgovornosti in ne na dejanskih aktivnostih podjetja. 
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(Vezjak, 2002, str. 19). V času raziskave trajnostnega poročila ni izdala še nobena slovenska 
družba, pet podjetij je izdalo posebna poročila o okolju (KPMG, 2002, str. 14-19). Od vseh 
petih okoljskih poročil nobeno ni bilo posebej revidirano. Sicer je v letnem poročilu okoljska 
vprašanja obravnavalo 27 podjetij, 5 podjetij vprašanja zdravja in/ali varstva pri delu, 5 družb 
družbena vprašanja ter 18 odnos do širše skupnosti. Vključenih tovrstnih informacij v letna 
poročila slovenskih podjetij, bank in zavarovalnic je bilo tako 35 %.  
 

7.3. Vlada republike Slovenije 
 
Vse večja pomembno koncepta družbene odgovornosti je prisoten tudi v Sloveniji, kar 
priznava tudi Vlada republike Slovenije. V letu 2005 je Vlada RS ustanovila medresorsko  
delovno skupino za spodbujanje družbene odgovornosti, ki jo sestavljajo predstavniki vseh 
ministrstev100, ki se na svojem področju vključujejo v spodbujanje družbene odgovornosti 
podjetij (Vlada RS, 2006, str. 1). Naloge te skupine so pripraviti poročilo o dosedanjih 
aktivnostih in  rezultatih  ter predlog prihodnje politike vlade na tem področju. Poleg 
zagotavljanja pravno formalnih podlag, ki predstavljajo minimalni okvir za delovanje v 
odgovornega ravnanja posameznikov, podjetij in  organizacij ter družbe nasploh, ter nadzora 
nad izvajanjem le teh, si vlada z različnimi aktivnostmi po ministrstvih prizadeva za izvajanje 
teh obveznosti na višji ravni. Tako  različnih področjih potekajo  aktivnosti za spodbujanje 
družbeno odgovornega ravnanja nad zakonsko določenimi minimalnimi standardi. Praviloma 
gre za spodbujanje odgovornejšega ravnanja z raznimi tekmovanji, nagradami, 
izobraževanjem, predstavitvami primerov dobre prakse  ipd. Pri tem je potrebno poudariti, da 
je prisotno predvsem spodbujanje odgovornega ravnanja, pomanjkljivo pa je spodbujanje 
družbenega poročanja. Spodbujanje poročil poteka le v okviru tekmovanj (npr. model 
odličnost EFQM), kjer je zahtevano razkritje doseženih rezultatov. Glede na to, da pozitivne 
informacije o dosežkih na področju družbene odgovornosti na tekmovanjih prispevajo več, se 
zanemarja poročanje o negativnih vplivih ter ukrepih, ki bi te vplive zmanJšali. Sočasno se 
zanemarja tudi pomen sodelovanja z interesnimi skupinami.  
 
V večini podjetij družbeno poročanje ostaja del poslovnega dela v okviru letnih poročil. z 
namenom celovitejšega prikaza družbenih, ekonomskih in okoljskih vplivov je bila v 
Sloveniji že predlagana sprememba  zakonodaje  glede vsebine poslovnih poročil podjetij, ki 
bodo morala odslej vsebovati tudi informacije povezane z varstvom okolja in delavci, ter 
informacije glede spoštovanja poslovnih kodeksov. 
 
V okviru sklopov motivatorjev, ki podjetja vodijo v družbeno odgovorno ravnanje in 
posledično družbeno poročanje sodi tudi družbeno odgovorna potrošnja in družbeno 
odgovorne investicije (glej 6.1.8.). V Sloveniji je v okviru družbeno odgovorne potrošnje (glej 

                                                 
100 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve( MDDSZ), Ministrstvo za gospodarstvo(MG), Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ), Urad republike Slovenije za 
enake možnosti (UEM). 
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6.1.9.) na področju kmetijske proizvodnje v uporabi uradni državni znak ekološki izdelek, ki 
si ga izdelek pridobi s certifikatom, s strani države pooblaščene organizacije, posamezna 
zasebna združenja in iniciative pa tudi podeljujejo svoje znamke za ekološke pridelke, ki prav 
tako temeljijo na zelo strogem, če ne še strožjem ocenjevanju živil, kot pri državnem znaku. 
Hkrati blagovne znamke obstajajo tudi za izdelke, ki so pridelani na okolju prijazen način, so 
zdravju neškodljivi ipd. Na področju družbeno odgovornih investicij pa imajo pri natečajih za 
javna sredstva pri ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prednost ekološki 
kmetovalci. 
 

8. SKLEP 
  
Pomembnost in uporabnost računovodskih poročil so podjetja spoznala preko njihove 
uporabe. V teh poročilih je zajet del ekonomskega vidika poslovanja podjetij. Toda nedavno 
razvpiti finančni škandali, ki so povzročili razkritje nekajletnih manipulacij računovodskih 
izkazov, so privedli do spoznanja, da dandanes zgolj razkrivanje ekonomskega vidika 
poslovanja podjetij ne zadostuje več. Tovrstni škandali nas opominjajo na brezmejen vpliv 
podjetniških aktivnosti na življenje širše družbe. Že samo stečaj podjetja, poleg izgube 
premoženja lastnikov, pomeni tudi nezaupanje potencialnih investitorjev v računovodske 
izkaze, izgubo delovnih mest za zaposlene, pokojnin in drugih družbenih stroškov. En sam 
dogodek v podjetju povzroči prizadetost večih interesnih skupin. To je tudi eden izmed 
razlogov, da interesne skupine kažejo vse več interesa po razkrivanju okoljskih in družbenih 
vplivov poslovanja podjetij. Na stopnjo njihovega interesa pa niso vplivali le škandali, temveč 
tudi vse večja izobraženost in seznanjenost s svetovnimi problemi. Trenutno računovodsko 
poročanje podjetij se osredotoča na prikazovanje vrednostno izraženih informacij oziroma 
finančne slike podjetja v sedanjosti. Kaj pa prihodnost? Kje lahko interesne skupine pridobijo 
informacije o dejavnikih, ki bi utegnili vplivati na inovacijske in druge sposobnosti podjetja? 
 
Upoštevanje interesnih skupin za podjetje ne pomeni več izbire, temveč obveznost. Podjetja 
se namreč zavedajo, da jim zadovoljitev želje po uspešnem poslovanju omogoča družba, v 
kateri delujejo. Odnos med podjetjem in interesnimi skupinami pa ne temelji več na zaupanju, 
kar pomeni, da zgolj sprememba delovanja podjetja velikokrat ne zadostuje. Potrebna so 
razkritja informacij o soočanju z družbenimi, ekonomskimi in okoljskimi kriteriji. Interesne 
skupine, ki z družbenimi poročili zadovoljijo svoje informacijske potrebe, so pripravljene 
podjetje nagraditi. Toda neprestan razvoj na področju družbenega poročanja je pripeljal do 
stopnje, ko vse interesne skupine niso zadovoljne zgolj z družbenim poročilom. Nekateri 
zahtevajo celo sodelovanje med podjetjem in interesnimi skupinami. Proces družbenega 
poročanja za podjetja torej pomeni vse pomembnejšo aktivnost. Toda proces poročanja za 
podjetje ne bi smel predstavljati le aktivnosti, katere rezultat je družbeno poročilo, temveč 
proces, ki je integriran v vsakdanje podjetniške modele oziroma v vsakdanje poslovanje 
podjetja. 
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Družbeno poročanje dopušča eksperimentiranje in ravno večletno eksperimentiranje na tem 
področju je pripeljalo do različnih pogledov in pristopov k družbenemu poročanju, različnih 
poročil in standardov, različnih poimenovanj ter različnih vsebin, ki segajo od kratkih izjav do 
obsežnih informacij. Vse navedene razlike nakazujejo nestrukturiran razvoj družbenega 
poročanja.  
 
V okviru družbenega poročanja poleg že omenjenih razlik obstajajo tudi različni motivacijski 
dejavniki, ki podjetja vodijo v družbeno odgovorno ravnanje in posledično v družbeno 
poročanje. V Evropski uniji je odločitev za sestavo družbenih poročil mogoče pojasniti s 
pritiski interesnih skupin, globalizacijo poslovanja, potencialnimi koristmi, strategijo 
Evropske unije, mednarodnimi standardi, pobudami interesnih skupin, pobudami, ki 
opredeljujejo okvir poročanja, nacionalnimi pobudami, družbeno odgovornimi investicijami, 
družbeno odgovorno potrošnjo. V okviru motivacijskih dejavnikov je pomembno spoznanje, 
da uspešen razvoj družbeno odgovornega ravnanja podjetij in s tem tudi razvoj družbenega 
poročanja ni le v rokah podjetniškega sektorja. Za promocijo in uresničevanje tega koncepta 
je potrebno sodelovanje podjetniškega sektorja z ostalimi interesnimi skupinami. V prvi meri 
je zagotovo pomembno sodelovanje s posameznimi vladami. Le-ta ima v svojih rokah 
področja regulativnih instrumentov, davčnih spodbud, javnega financiranja, ipd. Nadaljnji 
akter pri promociji družbene odgovornosti je zagotovo celotna vrednostna veriga, ki 
predstavlja mehanizem, ki ta koncept prenaša na posamezne člene vrednostne verige. To je 
pomembno predvsem za večja podjetja, saj je številčnost njihovih podružnic in členov v 
vrednostni verigi zelo visoka. Poleg že navedenega so pomembna tudi združenja podjetij, ki 
se ukvarjajo z razvojem in proučevanjem koncepta družbene odgovornosti ter različni tržni 
mehanizmi.  
 
Primer Slovenije podaja sporočilo, da so slovenska podjetja še na začetku uresničevanja 
družbene odgovornosti in tudi družbenega poročanja. Res je, da ima Evropska unija ključno 
vlogo pri promociji koncepta družbene odgovornosti tako znotraj Evropske unije kot tudi na 
globalni ravni. Res pa je tudi, da v končni fazi prispevki k trajnostnemu razvoju izvirajo iz 
podjetniškega sveta, toda oblasti EU imajo zmožnosti spodbujanja podjetij v tej smeri. 
Spodbude pa bodo postale resničnost le ob pomoči nacionalnih vlad. Slovenija zato ne sme 
čakati, temveč mora na tem področju prevzeti svojo vlogo. Glede na to, da družbeno poročajo 
predvsem velika slovenska podjetja in podjetja z večjimi okoljskimi vplivi, sta trenutno 
najpomembnejši nalogi dvig ozaveščenosti tako podjetij kot tudi ostalih interesnih skupin ter 
razvijanje in promocija načel družbene odgovornosti. Zavedati se moramo, da je družbeno 
poročanje prostovoljna odločitev slovenskih podjetij, kar pomeni, kar nadalje pomeni 
neobstoj sankcij, ki bi preprečevale izključitev pomembnih družbenih, ekonomskih in 
okoljskih vprašanj. Zaenkrat sankcioniranje poteka s stRani interesnih skupin, ki pa so v 
Sloveniji premalo aktivne. Naši interesi in zahteve namreč ustvarjajo ekonomski trg, v 
katerem družbeno odgovorno ravnanje prinaša ekonomske nagrade. To je le dodaten razlog, 
ki govori v prid potrebi po povečani ozaveščenosti interesnih skupin. V podjetjih, ki so 
koncept družbene odgovornosti že osvojila je potrebno več napora vložiti v družbeno 
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poročanje. Tem podjetjem je potrebno predstaviti spreminjanje podjetniške kulture, ki je v 
preteklosti temeljila na zaupanju med podjetjem in interesnimi skupinami (trust me culture). 
Čas je kasneje pripeljal do situacije, ko je moralo podjetje družbeno odgovorno ravnanje tudi 
pokazati (show me culture). Večina malih in srednje velikih podjetij je obstalo na tej stopnji, 
toda kultura se razvija naprej. Interesne skupine želijo informacije (tell me culture). Ponekod 
pa tudi te ne zadostujejo več in se že razvija t.i. »involve me culture«, kar pomeni sodelovanje 
podjetij z interesnimi skupinami. Glavni akterji, ki lahko pripomorejo k izpolnitvi teh nalog 
so: 

• Vlada.  
Trajnostno delovanje podjetij omogoča trajnostni razvoj države. S spodbujanjem podjetij k 
uresničevanju družbene odgovornosti bi se namreč povečala konkurenčnost slovenskih 
podjetij, povišal bi se življenjski standard zaposlenih, njihovih družin in nasploh širše 
skupnosti, dosežena bi bila družbena in politična stabilnost, itd. V skladu s strategijo EU, bi 
morala Slovenija razviti svojo strategijo. Pri oblikovanju le-te bi morale sodelovati tako 
civilne kot tudi politične in gospodarske interesne skupine. Mogoče bi Slovenija lahko 
uporabila izkušnje101 nekaterih ostalih držav ter spodbujala razkrivanje investicijskih 
kriterijev s strani investicijskih in pokojninskih skladov; razvila svoje okoljske, družbene in 
etične kriterije, ki bi bili nato vgrajeni v javne natečaje ter razpise za pridobivanje javnih 
sredstev; odločila za izdajo vladnega družbenega poročila; odločila za zbiranje družbenih 
poročil ter oblikovanju baze, ki bi vključevala najboljše primere; uvedla subvencije ali davčne 
olajšave za podjetja, ki delujejo družbeno odgovorno in o tem tudi poročajo. Vlada bi morala 
na tem področju sodelovati z že obstoječimi organizacijami (npr. Obrtna zbornica, 
Gospodarska Zbornica). Raziskava Velike Britanije je namreč pokazala, da je želja malih in 
srednje velikih podjetij na področju pridobivanja informacij o družbeni odgovornosti 
povezana z obstoječimi organizacijami (npr. gospodarske zbornice) in ne z organizacijami, 
ustanovljenimi z namenom promoviranja družbene odgovornosti. 

• Podjetja.  
Vodstvo podjetja vpliva na vpeljavo procesa družbene odgovornosti v celotno podjetje 
oziroma na integracijo družbene odgovornosti in sistema upravljanja. Problem Slovenije je, 
da je vodstvo podjetja v delniških družbah izvoljeno s strani nadzornega sveta, ki v podjetjih 
izvajajo predvsem nadzor nad vodenjem poslovnih financ in doseženimi poslovnimi rezultati. 
Zatorej je v prvi meri potrebno ozaveščanje nadzornih svetov delniških družb, da podjetje ne 
posluje zgolj zaradi delničarjev, temveč tudi zaradi drugih interesnih skupin. tradicionalna 
finančna merila bi se morala razširiti na nefinančna. Povečanje ozaveščenosti v tej smeri je 
potrebno tudi za vodilne kadre na vseh področjih. Iz raziskav Slapničarjeve je bilo mogoče 
sklepati, da slovenska podjetja na zaposlene še vedno gledajo kot na strošek podjetja. Ta 
pogled je potrebno preusmeriti v vidik, ki zaposlene pojmuje kot najpomembnejšo interesno 
skupino oziroma gonilno silo uspešnosti podjetja. potrebno je sodelovanje z zaposlenimi na 

                                                 
101 Omenjena je le uporaba dosedanjih izkušenj, kajti potrebno se je zavedati, da idealno družbeno poročanje ne 
obstaja, da ne obstajajo lahko posnemljivi pristopi k družbenemu poročanju ter da en pristop ni primeren za vrsto 
različnih podjetij. 
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vseh področjih. Nadalje lahko podjetja, i že poročajo izmenjujejo izkušnje z ostalimi podjetji 
ali celo vplivajo na razširitev družbenega poročanja preko vrednostne verige. 

• Šole, univerze, druge izobraževalne ustanove.  
Vloga izobraževalnih ustanov je izobraževanje interesnih skupin in podjetij, kar bi bilo lahko 
izvršeno z vpeljavo tem povezanih z družbeno odgovornostjo v obstoječe učne načrte ter 
učenjem skozi študije primerov. Pri tem je potrebno poudariti, da ni potrebna le izobrazba 
podjetij, temveč tudi drugih interesnih skupin (npr. potrošnikov).   
 
Pregled družbenega poročanja v svetu, v Evropski uniji in Sloveniji je pokazal, da je na tem 
področju v svetu vodilna Evropa, toda ostale države jo že dohitevajo. Slovenija je kot nova 
članica Evropske unije v primerjavi z ostalimi zahodnoevropskimi državami še na začetni 
stopnji razvoja družbenega poročanja. Toda partnersko delovanje podjetij in interesnih skupin 
tako znotraj Slovenije kot tudi v okviru Evropske unije lahko pripomore k hitrejšemu razvoju 
na tem področju. To delovanje bi moralo temeljiti na načelu trajnostnega razvoja. Za podjetja, 
ki želijo preživeti in uspeti v okviru nacionalne in globalne konkurence je delovanje v smeri 
trajnostnega razvoja zelo pomembno, kajti delovati trajnostno danes je naložba za jutri. 
Podobno velja tudi za ostale interesne skupine.  
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