
 

 
UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANDREJKA KASTELIC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 

 

POVEZANOST DRUŽBENO ODGOVORNEGA 
RAVNANJA IN PORO ČANJA O NJEM 

PRIMER PODJETJA KRKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2005                                                       ANDREJKA KASTELIC



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študentka Andrejka Kastelic izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga 
napisala pod mentorstvom doc. dr. Sergeje Slapničar in dovolim objavo diplomskega dela na 
fakultetnih spletnih straneh. 

 
V Ljubljani, dne ______________                             Podpis: _____________________ 
 



 

 

KAZALO 
 

UVOD ............................................................................................................................................. 1 

1. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ ......................................................................... 2 

1.1. DRUŽBENI POJAVI, KI VPLIVAJO NA UGOTAVLJANJE KONCEPTA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.. 4 
1.2. TRAJNOSTNI RAZVOJ................................................................................................................................... 4 

2. POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI ............................................................... 5 

2.1. RAZLOGI ZA DRUŽBENO POROČANJE IN OMEJITVE PODJETIJ............................................................. 5 
2.2. NAČINI IN PODROČJA DRUŽBENEGA POROČANJA................................................................................. 7 
2.3.TEORETSKI OKVIR DRUŽBENEGA POROČANJA....................................................................................... 8 

2.3.1. Teorija interesnih skupin............................................................................................... 9 
2.3.1.1. Ekonomski vpliv interesnih skupin na podjetje ....................................................12 

2.3.2. Teorija legitimnosti ..................................................................................................... 13 
2.3.3. Politična ekonomija računovodstva ............................................................................ 13 

3. MEDNARODNI STANDARDI IN REGULACIJA DRUŽBENEGA PO ROČANJA V 
EU ................................................................................................................................................. 14 

3.1. RAČUNOVODSTVO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI................................................................................. 14 
3.2. PRIPOROČILA ZA IZDELAVO TRAJNOSTNEGA POROČILA .................................................................. 15 
3.3. MERILA USPEŠNOSTI DRUŽBENO ODGOVORNEGA POROČANJA ...................................................... 16 

3.3.1. EMAS........................................................................................................................... 17 
3.3.2. ISO 14001 in ISO 14031 ............................................................................................. 17 
3.3.3. Global Reporting Initiative (GRI) ............................................................................... 18 
3.3.4. AccountAbility 1000 (AA1000).................................................................................... 18 
3.3.5. Social Accountability 8000 (SA8000) ......................................................................... 19 

3.4. RAZKRITJA V POROČILIH IN REVIZIJA ................................................................................................... 20 
3.5. LETNO POROČILO ....................................................................................................................................... 21 

3.5.1. Družbeno poročilo....................................................................................................... 23 
3.5.2. Izkaz dodane vrednosti ................................................................................................ 24 

4. POVEZANOST DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN POROČANJA O NJEJ ............... 25 

4.1. RAZŠIRJENOST DRUŽBENO ODGOVORNEGA POROČANJA ................................................................. 27 
4.2. PRIMERA NEUSPEŠNEGA DRUŽBENO ODGOVORNEGA RAVNANJA PODJETJA............................... 33 

5. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN POROČANJE O NJEJ V PODJETJU KRKA....... 34 

5.1. PREDSTAVITEV PODJETJA KRKA, TOVARNA ZDRAVIL , D.D., NOVO MESTO................................ 34 
5.1. RAZVOJ ODNOSOV DO INTERESNIH SKUPIN......................................................................................... 35 
5.2. TRENUTNO STANJE V PODJETJU NA PODROČJU UGOTAVLJANJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI. 42 
5.3. VKLJUČEVANJE IZMERJENIH UČINKOV DRUŽBENO ODGOVORNEGA POSLOVANJA V 

ODLOČANJE .........................................................................................................................................................43 
5.4. REŠEVANJE NASPROTJA INTERESOV MED RAZLIČNIMI INTERESNIMI SKUPINAMI ...................... 43 

6. SKLEP...................................................................................................................................... 44 

LITERATURA ............................................................................................................................ 47 

VIRI .............................................................................................................................................. 51 

PRILOGE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

UVOD 

 
Spremembe v poslovnem okolju povečujejo konkurenčni boj in zahteve po odličnosti 
poslovanja. Vse bolj so pomembni podatki, kako širša družba zaznava aktivnosti podjetja. 
Tradicionalni načini merjenja tega zaznavanja izgubljajo na pomenu zajemanja blaginje. 
Poleg tega je značilnost današnjih podjetij tudi geografsko, kulturno in zakonsko širjenje, to 
pa prinaša nove odgovornosti in obveznosti. Če želijo podjetja uspeti, morajo v obstoječe 
podjetniške modele vpeljati družbeno odgovorno ravnanje in prispevati k trajnostnemu 
razvoju.  
 
V ospredje se nezadržno prebija alternativni pogled, ki zatrjuje, da vodilni managerji niso 
odgovorni le delničarjem, torej lastnikom kapitala, temveč tudi številnim drugim interesnim 
skupinam. Tudi ostale interesne skupine namreč pomembno vplivajo na uspešnost podjetja in 
k njegovi dodani vrednosti, zato naj bi organizacija poročala o prispevku vseh, ki sodelujejo s 
podjetjem. Poudarjati je torej potrebno pomen vseh interesnih skupin, in sicer potrošnikov 
(kupci, odjemalci, komitenti, stranke ipd.), zaposlenih, dobaviteljev, lokalnega in širšega 
družbenega okolja idr. Da bi podjetje s poročanjem zajelo vse aktivnosti, povezane s 
posameznimi interesnimi skupinami, mora imeti razvite ustrezne kazalnike, s pomočjo katerih 
bi lahko ugotavljalo trend svojega poročanja in posledično tudi ovrednotilo celovito poslovno 
uspešnost. Poleg finančnih so torej pomembni tudi nefinančni kazalniki. Da bi se poročanje 
med podjetji lahko primerjalo, bi bilo potrebno zagotoviti enotnost teh kazalnikov in 
zakonsko opredeliti obveznost poročanja, s tem pa tudi obveznost določenih razkritij. 
 
Med vsemi novostmi v opredeljevanju in merjenju družbene odgovornosti so še posebej 
pomembna merila, ki se nanašajo na ravnanje z ljudmi pri delu in merila o zadovoljstvu in 
motivaciji zaposlenih. Gre za vrednotenje tako imenovanega intelektualnega kapitala 
organizacij. Razlog za velik interes za »človeški dejavnik« ni naključen. Ključna 
konkurenčna prednost podjetij ni več prisotna le v raznolikosti proizvodov, izpopolnjenih 
tehnoloških procesih, vrhunskih oglaševalskih akcijah ali razvojnih inovacijah, temveč v tem, 
da je podjetje drugačno in ga je težko posnemati. Takšno konkurenčno prednost ponuja le en 
organizacijski resurs, to so ljudje in procesi, povezani z njimi. Vprašanja, ki se pri tem 
zastavljajo podjetniku, so povezana z nejasnostjo definicije, kaj naj družbena odgovornost 
pomeni, kakšno je družbeno odgovorno obnašanje, kakšni stroški naj bodo s tem povezani in 
kako družbeno poročanje vpliva na ekonomsko uspešnost poslovanja.  
 
V diplomski nalogi bom skušala analizirati tehtanje podjetij ter ugotoviti kaj pridobijo z 
družbeno odgovornim ravnanjem in poročanjem. Tridesetletno proučevanje namreč še vedno 
ni pripeljala do konsenza o vzročnih razmerjih med ekonomsko uspešnostjo, družbeno 
odgovornim vedenjem in poročanjem o njem. Kljub vsemu pa je pomembno, da se podjetja 
zavedajo družbene odgovornosti, da razmišljajo širše, kar lahko nenazadnje pozitivno vpliva 
tudi na njihov dobiček. Zanima me tudi, zakaj se je družbeno odgovorno poročanje pojavilo v 
takšnem obsegu in komu je namenjeno. V diplomski nalogi se bom osredotočila na vprašanje: 
ali družbeno odgovorno poročanje pomeni resnično družbeno odgovornost ali je zgolj 
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marketing. Pri tem postavljam hipotezo, da so podjetja nagnjena k samopromociji in težijo 
predvsem k razkrivanju pozitivnih prispevkov ter k prikrivanju negativnih učinkov svojega 
delovanja. Menim tudi, da dajejo podjetja z leti večji poudarek družbeno odgovornemu 
poročanju. Svojo hipotezo bom skušala potrditi na primeru podjetja Krka, tovarna zdravil, 
d.d., Novo mesto. Namen dela je ponuditi vodstvu podjetja ključne informacije za bolj 
učinkovito sprejemanje prihodnjih odločitev pri oblikovanju svojih dolgoročnih strategij. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na pet delov, v katerih bom postopoma in na podlagi ustrezne 
strokovne literature ter s primarnimi podatki, ki sem jih pridobila v podjetju Krka, oblikovala 
končno oceno povezanosti družbeno odgovornega ravnanja in poročanja o njem. 
� V prvem delu bom predstavila osnovne pojme družbene odgovornosti, opredelila koncept 

trajnostnega razvoja, s katerim se srečujejo sodobna podjetja  in navedla najpomembnejše 
družbene pojave, ki pomembno prispevajo k uveljavljanju koncepta družbene 
odgovornosti. 

� V okviru drugega dela bom proučila družbeno odgovorno poročanje. Sledila bo 
predstavitev ključnih razlogov, ki so prispevali k poročanju in opredelitev 
najpomembnejših področij družbenega poročanja. V tem delu bom povzela tudi teoretski 
okvir družbeno odgovornega poročanja, ki bo osnova nadaljnjemu delu naloge. 

� Najobširnejša bosta tretji in četrti del. Prvotno bo poudarjen pomen najpomembnejših 
mednarodnih standardov in zakonske regulative, ki urejajo družbeno poročanje. V četrtem 
delu bom proučevala povezanost družbeno odgovornega ravnanja in družbenega 
poročanja. V tem poglavju bom predstavila tudi nekatere empirične študije, ki razlagajo 
to povezanost in skušala proučiti vpliv ugleda na uspešnost podjetja. 

� V zadnjem delu bom teoretičen del diplomske naloge aplicirala na podjetje Krka, tovarna 
zdravil, d.d., Novo mesto. Na podlagi lastne raziskave bom proučila odnose podjetja s 
posameznimi interesnimi skupinami. Naredila bom t.i. vsebinsko analizo, in sicer bom 
izhajala iz kazalnikov že narejene raziskave Slapničarjeve (2004). Tem osemnajstim bom 
dodala še pet svojih indikatorjev oz. področij poročanja, osnovanih na kazalcih GRI 2002. 
Analizo družbeno odgovornega poročanja bom primerjala s kazalniki o dejanskem 
družbeno odgovornem ravnanju podjetja. Pri tem se bom osredotočila na postavljeno 
hipotezo in skušala odgovoriti, ali je družbeno odgovorno poročanje resnično odraz 
večjega družbeno odgovornega ravnanja. 

 

1. DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ 

 
Družbena odgovornost1 predstavlja vrednote in politike delovanja tistih korporacij, ki želijo 
zmanjševati negativne družbene in okoljske vplive ter ustvariti dodano vrednost za lokalno 
skupnost. Za podjetje ni več pomembno samo, da je finančno uspešno in ali so njegovi izdelki 
kakovostni, temveč tudi vpliv njegovih dejanj na okolje in družbo. Strah pred upadom ugleda 
podjetja je danes ena izmed bistvenih skrbi vodilnega managementa, zato je pomembnost 
družbenega ravnanja zelo velika.  

                                                 
1 Ang. »CSR – Corporate Social Responsibillity«. 
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Predpostavka o družbeni odgovornosti2 podjetij je osnova družbenih poročil. Kakšno 
obnašanje je družbeno odgovorno? Obstajajo različne definicije tega pojma. Jaklič (1996, str. 
60) pravi, da je podjetje odgovorno za svoje aktivnosti, ki vplivajo na skupnost ljudi in 
njihovo okolje. Podjetje mora ugotoviti negativne vplive na družbo in jih odpraviti ali pa vsaj 
poskusiti zmanjšati. Posledica tega je lahko, da se mora podjetje odpovedati delu dobička, če 
njegova aktivnost resno prizadeva kakšno interesno skupino. Svetovni gospodarski svet za 
trajnostni razvoj je družbeno odgovornost opredelil kot »stalno zavezanost podjetja, da se bo 
obnašalo družbeno odgovorno in prispevalo h gospodarskemu razvoju, obenem pa 
izboljševalo kakovost življenja zaposlenih in njihovih družin kot tudi lokalne skupnosti in 
širše družbe«. World Business Council for Sustainable Development je leta 1999 objavil 
naslednjo definicijo družbene odgovornosti (The Centre for Innovation in Corporate 
Responsibility, 2001): »Družbena odgovornost je stalna zavezanost podjetja k etičnemu 
obnašanju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kvalitete življenja zaposlenih, njihovih 
družin, lokalne skupnosti in družbe na splošno«. Capron (2001) opredeljuje družbeno 
odgovornost kot prispevek k zmanjševanju ali ohranjanju stopnje družbene dezintegracije (t.j. 
prispeva k socialni koheziji). Glavna načela družbene odgovornosti podjetij so povsod enaka, 
in sicer pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih, etično in pošteno poslovanje, 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic, odgovorno ravnanje z okoljem v smislu skrbi za 
prihodnje generacije, skrbnost v odnosu do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega 
okolja, pri konkretizaciji svojih programov družbene odgovornosti pa imajo podjetja številne 
težave. Upoštevati morajo namreč tako področje svojega delovanja kot zemljepisno območje, 
kjer delujejo. Posamezna podjetja lahko dosegajo različno stopnjo družbene odgovornosti. Za 
razvrščanje podjetij na različne nivoje družbene odgovornosti je uporaben model, ki ga Jaklič 
(1999, str. 277-280) imenuje Piramida družbene odgovornosti podjetja. 
 
 Slika 1: Piramida družbene odgovornosti podjetja 

 
Vir: Jaklič, 1999, str. 277-280. 
 
Najpomembnejša odgovornost podjetja je ekonomska, saj predstavlja temelj za izvajanje vseh 
ostalih stopenj družbene odgovornosti. Zakonska odgovornost pomeni, da podjetja upoštevajo 
zakonsko regulativo in predpise. Dopolnilo zakonski odgovornosti predstavlja etična 
odgovornost. Zajema vse aktivnosti, ki jih od podjetja pričakuje družba, vendar niso 
predpisane z zakoni. Filantropska odgovornost predstavlja najvišjo raven odgovornosti. 

                                                 
2 Razprava o družbeni odgovornosti se je začela že v prvi polovici 20. stoletja. Začela se je z izdajo knjige 
»Social Responsibilities of the Businesman« (Bowen, 1953, str. 2-6). 
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Sestavljajo jo aktivnosti fakultativne narave, npr. razne donacije, sponzorstva in podobno. 
Nekateri avtorji menijo, da v primeru družbeno odgovornega poslovanja pridobijo tako 
podjetje kot vsi ostali udeleženci, povezani s podjetjem. Nekateri se s to trditvijo ne strinjajo 
in poudarjajo, da družbeno odgovorne aktivnosti povzročajo le strošek, ki zmanjšuje 
konkurenčnost podjetja. Enoznačnega odgovora na vprašanje, ali družbena odgovornost 
povečuje ali zmanjšuje dobiček podjetja, torej še ni. So pa mnogi avtorji prišli do spoznanja, 
da pojmovanje družbene odgovornosti variira3 glede na čas in kraj.  
 

1.1. Družbeni pojavi, ki vplivajo na ugotavljanje koncepta družbene odgovornosti 

 
Pri uveljavljanju koncepta družbene odgovornosti morajo podjetja upoštevati trende in pojave 
v državi delovanja. Za razvite države je značilna vse večja moč potrošnikov. Potrošniki se vse 
bolj zavedajo svojih pravic in moči, kar dokazuje velik razmah gibanj za pravice potrošnikov 
v zadnjih desetletjih. Prav tako morajo podjetja pri poslovanju in sprejemanju svojih odločitev 
upoštevati vse večjo moč zaposlenih. V podjetjih je vedno več visoko izobraženih zaposlenih, 
ki dobro poznajo pravice, svojo vrednost in načine, kako se uveljaviti. Predvsem pa morajo 
podjetja pri načrtovanju svojih strategij misliti tudi na svoje konkurente. Trend globalizacije 
pomeni tudi večanje števila multinacionalk, ki so zelo vplivne in hkrati tudi pod strogim 
drobnogledom različnih interesnih skupin. Podjetja morajo nenehno dokazovati, da si 
zaslužijo ugled. V poslovnem svetu je v zadnjih letih zelo prisotna ekološka odgovornost in 
vse večje uveljavljanje vrednot, zato morajo podjetja sprejemati vrednote kot temelj svojega 
delovanja. 
 

1.2. Trajnostni razvoj 

 
Trajnostni razvoj4 je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem 
poslabšal možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (Gray, Owen, Adams, 1996, 
str. 61). Trajnostni razvoj je kot pojem postal uveljavljen šele leta 1987 s knjigo Svetovne 
komisije Združenih narodov za okolje z naslovom Our Common Future. Definiran je 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«. V strategiji se izraz trajnostni razvoj uporablja v pomenu 
izboljšati kakovost človekovega življenja in hkrati živeti znotraj meja zmogljivosti okolja. 
Posledica trajnostnega razvoja je trajnostno gospodarstvo (Vezjak, 1999, str. 6). 

                                                 
3 Kar v neki družbi v določenem časovnem obdobju velja za družbeno odgovorno obnašanje, lahko v drugem 
obdobju ali v drugi družbi pomeni ravno nasprotno. Temu pojavu rečemo etični ali moralni relativizem in je 
odraz različnih spletov vrednot, ki so imanentni različnim družbam oz. isti družbi v različnih obdobjih 
(Kraševec, 2003, str. 6). 
4 Ang. »Sustainability or sustainable development«. Sinonimi za trajnostni razvoj so vzdržen razvoj, sonaraven 
razvoj, uravnotežen razvoj. Gre za poslovni pristop, ki dolgoročno vrednost za svoje interesne skupine zagotavlja 
z iskanjem priložnosti in upravljanjem tveganj, ki izvirajo iz ekonomskega, okoljskega in družbenega razvoja. 
Termin trajnostni razvoj se je prvič pojavil na konferenci o okolju in razvoju ZN leta 1992 v Rio de Janeiru. S 
tem je trajnostni razvoj postal mednarodno sprejet politični cilj. Zadnja leta ga vse več podjetij uporablja kot 
osrednji pojem programov družbene odgovornosti (Wilson, 2003, str. 1). 
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Trajnostni razvoj je predlog podjetjem, naj svoje poslovanje usmerijo v dobrobit varstva 
okolja in družbe kot celote. Koncept poudarja povečano odgovornost podjetja do interesnih 
skupin in javnosti. Izključuje prelaganje odgovornosti na interesne skupine, izvajanje zgolj 
oglaševanja in odnosov z javnostjo ter vključuje sprejemanje boljših odločitev na podlagi 
upoštevanja interesnih skupin, odprto komunikacijo, upoštevanje vrednot, integracijo v 
poslovanje itn.  
 

2. POROČANJE O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI 

 
Družbeno poročanje5 je proces komuniciranja podjetij o družbenih in okoljskih učinkih, ki so 
posledica ekonomskega delovanja podjetja, posameznim interesnim skupinam znotraj družbe 
in širši javnosti. Zahteva razširitev odgovornosti organizacij s tradicionalne vloge 
zagotavljanja finančnega poročila lastnikom kapitala, natančneje delničarjem. Takšna 
razširitev temelji na predpostavki, da odgovornost podjetij ni zagotavljanje dobička njenim 
delničarjem, temveč širša odgovornost do družbe (Gray, Owen, Adams, 1996, str. 3). 
Poročanje o družbeni odgovornosti je najbolj viden del sistema računovodstva družbene 
odgovornosti podjetja. Ožje gledano v to poročanje prištevamo tista razkritja o družbeni 
odgovornosti, ki so objavljena v letnih poročilih ali v poročilih, ki dopolnjujejo letna poročila. 
Gledano širše, pa poročanje o družbeni odgovornosti podjetij pomeni, da upoštevamo vsa 
razkritja družbene odgovornosti, ki se pojavljajo v ostalih oblikah oglaševanja in odnosov z 
javnostmi (v objavah ali oglasih na televiziji, radiu, internetu in v časopisju, na tiskovnih 
konferencah, v biografijah direktorjev ipd.). Družbena poročila so analiza družbene politike, 
ki iščejo odgovore na vprašanja o izboljšanju objektivnih življenjskih razmer in subjektivne 
blaginje na eni strani, na drugi strani pa preko ravni posameznika ugotavljajo, ali se je 
izboljšala kakovost družbe (Zapf, 2002, str. 903). Družbeno poročanje ocenjuje tudi vplive, ki 
jih imajo aktivnosti podjetja na družbo, meri učinkovitost in uspešnost družbenih programov, 
ki jih izvaja podjetje in predstavlja notranji informacijski sistem, ki dopušča celovito analizo 
sredstev in družbenih vplivov podjetja (Tilling, 2004). Možno je, da je sestava družbenega 
poročila odvisna od ekonomskih dejavnikov (Swift, 2001, str. 16-26) in predstavlja le del 
promocije podjetja. V tem primeru je družbeno poročilo kot listina brez večje vrednosti, saj 
nima bistvene vsebine, to je informiranja interesnih skupin, vodenja k pogovoru z njimi ali 
vplivanja na odnos med podjetjem in posameznimi interesnimi skupinami. 
 

2.1. Razlogi za družbeno poročanje in omejitve podjetij  

 
K vzponu družbenega poročanja so pripeljali politična privrženost k trajnostnemu razvoju, 
pritiski družbenih skupin, naj zasebni sektor prevzame aktivno vlogo pri družbenem 
napredku, vedno strožja okoljevarstvena zakonodaja in zaupanje v računovodsko poročanje 

                                                 
5 Ang. »social reporting, social responsibility, corporate social disclosure, social accountability disclosure, social 
audit, ethical statements, values report, social statements«. Nekateri sistemi 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). 
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(Slapničar, 2004, str. 519-542). Dejstvo pa je, da podjetja niso dobrodelne ustanove in da od 
družbeno odgovornega ravnanja pričakujejo dolgoročne koristi. Empirične študije redko 
potrjujejo, da poročanje o družbeno odgovornem vedenju resnično odraža družbeno 
odgovorno ravnanje. Podjetja so namreč nagnjena k samopromociji in težijo k razkrivanju 
pozitivnih prispevkov ter k prikrivanju ali manj natančnemu poročanju negativnih učinkov 
svojega delovanja (Wiseman, 1982, str. 53-63; Guthrie, Parker, 1990, str. 159-175). Prav tako 
je družbeno odgovorno ravnanje odvisno od dejavnosti podjetja. Najobsežnejša in najbolj 
pozitivna poročila imajo podjetja z najbolj negativnim vplivom na okolje in družbo (naftna, 
tobačna, kemična, farmacevtska industrija). Problem pri poročanju teh podjetij je nejasna 
meja med »ravno pravšnjim« in »neprimernim« obsegom ter podrobnostjo poročil. V zvezi s 
tem omenjam primera neokusnega pristopa dveh tobačnih podjetij sta Philip Morris, ki je leta 
2001 porabil 75 milijonov dolarjev za družbene in okoljske dejavnosti ter 100 milijonov za 
poročanje o njih, ter British American Tobacco, ki je izdal dolgih 200 strani poročila 
(Slapničar, 2005, str. 44). Uporabniki poročil lahko pretirano poudarjanje dosežkov pričnejo 
dojemati kot strategijo odnosov z javnostmi (Morsing, 2003, str. 145-154). Razkrivanje 
družbeno odgovornih dejavnosti lahko spodbudno vpliva na obseg družbeno odgovornih 
aktivnosti, čeprav so vodstva mnogih podjetij prepričana, da razkrijejo v letnih poročilih 
javnosti in konkurenci preveč podatkov, ki spadajo med poslovne skrivnosti. Epstein (2003, 
str. 1-30) po drugi strani opaža, da je premalo povezanosti med zunanjim poročanjem in 
spremembami notranjih poslovnih procesov.  
 
V literaturi obstajata dva osnovna razloga, da podjetja začnejo poročati o družbeni 
odgovornosti. Prvi razlog je, da nekatera podjetja gradijo svoje poslovanje na vrednotah6. 
Poročanje predstavlja zanje neke vrste nadzorno funkcijo, ki zagotavlja, da podjetja ne 
delujejo v nasprotju z lastno deklariranimi vrednotami. Drugi ključni razlog poročanja pa 
predstavljajo koristi od poročanja7, ki so lahko različne (Deegan, 2002, str. 282-311; 
O´Dwyer, 2000, str. 13-14): 
� Povečanje ugleda podjetja, izboljšanje njegove javne podobe.  
� Izpolnitev zakonskih zahtev v tistih državah, kjer take zahteve obstajajo in izpolnitev 

zahtev posojilodajalcev (naložbe v družbeno odgovorne projekte).  
� Ekonomska racionalnost, kar pomeni, da delanje pravih stvari prinaša podjetju 

konkurenčne prednosti. Podjetje lahko sodeluje tudi na natečajih družbenih poročil. Tudi 
letos poteka tekmovanje poslovnega dnevnika Finance za najboljše letno poročilo za leto 
2004.  

� Preusmeritev pozornosti javnosti. Podjetje lahko v poročilu o družbeni odgovornosti 
obravnava predvsem teme, ki zanj niso kočljive. 

� Možnost hitrejših reakcij podjetja na spremembe v obnašanju interesnih skupin. 
� Povečanje podpore in zaupanja s strani interesnih skupin, predvsem podpore v času kriz8.  

                                                 
6 Ang. »values-based companies«. 
7 Nekatera podjetja poročajo o družbeni odgovornosti predvsem ali samo zato, ker jim to prinaša (finančne) 
koristi. Ta podjetja se držijo načela prosvetljenega samointeresa. 
8 Mlada generacija managerjev se zaveda pomembnosti uskladitve lastnih in korporativnih vrednot z vrednotami 
družbe. Podjetja čutijo velike zunanje in notranje pritiske po večji odprtosti in prevzemanju odgovornosti za 
svoje dejavnosti ter po poročanju interesnim skupinam o tem, kako uresničujejo svojo družbeno odgovornost 
(Mygind, 2004, str. 463-480).  
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� Želja po povečanju stopnje privlačnosti investicij v podjetje9, saj so na trgu vse 
pomembnejše etične investicije. Posledica informacij je zmanjšanje tveganja v očeh 
investitorjev. 

� Ustvarjanje boljše organizacijske klime, etičnega vedenja. 
� Nižji stroški podjetja. Nižji stroški so lahko posledica manjšega absentizma, manjše 

fluktuacije, manjšega obsega zunanjih pritiskov na podjetje in posledično tožb proti 
podjetju itn.  

 
Za prostovoljna razkritja se podjetja največkrat odločajo zaradi ustvarjanja razmer za 
pridobivanje večjega dobička. Prostovoljno razkritje lahko prinese številne koristi: vzpodbudi 
se zanimanje za združevanje, vplivanje na potencialne investitorje, dostop do izbranih skupin 
(okoljevarstvenikov), predstavitev poslanstva, povečanje lojalnosti delničarjev, povečanje 
možnosti nove izdaje delnic, pridobivanje najboljših kadrov itn. Vse naštete prednosti 
poročanja se v končni fazi lahko transformirajo v večje dolgoročne dobičke in izboljšano 
konkurenčnost podjetja. Upoštevati pa je potrebno, da poročanje povzroči tudi določene 
stroške (npr. nafta je dražja, če so v uporabi ekološko varnejši tankerji). Višji stroški podjetij 
velikokrat pomenijo manjše plače in dividende, višje cene pa manjši razpoložljivi dohodek 
potrošnikov. Prav tako je potrebno upoštevati, da se v primeru pretiranega upoštevanja želja 
interesnih skupin zmanjšuje učinkovitost in s tem tudi konkurenčnost podjetja (npr. lokalne 
oblasti želijo, da se zadrži neučinkovit obrat zaradi delovnih mest lokalnega prebivalstva). Tu 
se pojavlja tudi vprašanje, ali določen družbeni problem sploh zadeva podjetje. Prav tako so 
pretirana ozka usmerjenost, individualizem in globoko vsajeni družbeni problemi (npr. odnos 
do žensk, drugih ras in nacionalnosti) največkrat razlog, da se nič ne naredi. V splošnem 
velja, da lahko razmeroma redko govorimo o enačaju med družbeno odgovornostjo in 
poročanjem o njej.  
 

2.2. Načini in področja družbenega poročanja 

 
Ali poročati o družbeni dejavnosti in na kakšen način, je v večini držav prepuščeno 
odločitvam v podjetjih. Možnosti načinov vzpostavitve koncepta družbenega poročanja, so 
(Gabrovec-Mei, 1997, str. 373): 

� zakonski ali prostovoljni pristop, 
� vključitev družbenih razkritij v običajno poslovno poročilo družbe ali oblikovanje 

posebnega poročila, 
� standardizirana oblika ali svobodna struktura in vsebina, 
� družbeno poročilo, ki ga pripravi zunanja institucija ali družbeno poročilo, ki se ga 

sestavi znotraj podjetja z obstoječimi in zbranimi podatki v podjetju. 
 

                                                 
9 Pomembno področje družbene odgovornosti je področje družbeno odgovornega investiranja. Podjetjem 
prinašajo konkretne prednosti njihove uvrstitve na »trajnostne« in družbene borzne indekse, kot so Dow Jones 
Sustainability Index, Domini 400 Social Index (DSI) in serija FTSE4Good, ki sestoji iz štirih indeksov za 
britanski, evropski, ameriški in svetovni trg, s katerimi ocenjujejo poslovanje podjetij, ki dosegajo mednarodne 
standarde družbene odgovornosti. 
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Posamezno podjetje mora določiti, katere so njegove ključne interesne skupine, ki 
predstavljajo ciljno publiko, kateri je poročilo o družbeni odgovornosti tudi namenjeno. 
Podjetje namreč ne more pokriti vseh področij zaradi časovnih in finančnih omejitev. Od teh 
interesnih skupin je potrebno tudi izvedeti, katere teme v zvezi z družbeno odgovornostjo 
podjetja so za njih dejansko atraktivne. 
 
Slika 2: Področja družbeno odgovornega poročanja 

 
Vir: Gray, Owen, Adams, 1996, str. 83, 90, 145, 205, 268 in 284. 
 

2.3.Teoretski okvir družbenega poročanja 

 
Razloge za poročanje o družbeni odgovornosti skušajo razložiti tudi nekatere teorije. Kljub 
različnim teoretičnim konceptom velja splošno sprejeta teza, da je poročanje o družbeni 
odgovornosti odvisno od družbenih in političnih pritiskov na podjetje. 
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2.3.1. Teorija interesnih skupin 

 
Teorija interesnih skupin ali deležnikov je eden resnejših pristopov k teoriji družbene 
odgovornosti podjetja. Vsi »živi« organizmi vplivajo in so pod vplivom ostalih sistemov v 
njihovem okolju. Podjetje mora ugotoviti, kdo so subjekti vplivanja. V povezavi s tem 
govorimo o interesnih skupinah10. Freeman (Clarkson et al., 1994, str. 88) je opredelil pojem 
interesna skupina kot »vsako skupino ali posameznika, ki lahko vpliva na doseganje namena 
organizacije ali pa ta vpliva nanj«. Caroll je interesne skupine opredelil kot »posameznika ali 
skupine, s katerimi pridemo v stik s poslovanjem, ki ima vložek v podjetju ali zaupano skrb za 
podjetje« (Clarkson et al., 1994, str. 89). Opredelitvi se razlikujeta v pogledu, saj je za Carolla 
pomembna zahteva, interes ali pravica, za Freemana pa je dovolj že sam vpliv. Interesne 
skupine predstavljajo gospodarske ali človeške zmogljivosti podjetja, njihova vrednost pa je 
odvisna od obnašanja podjetja (Hinna, Monteduro, 2003, str. 14). Po načelu vzajemnosti naj 
bi bile vse interesne skupine upravičene do donosa na vložena (finančna ali nefinančna) 
sredstva. Priznati določen odnos med posameznimi interesnimi skupinami ne pomeni zgolj 
priznanje medsebojnih interesov, temveč tudi razumevanje in ovrednotenje njihove sedanje in 
potencialne vrednosti.  
 
Osnovni postulat modela interesnih skupin je, da mora vodstvo podjetja ustvariti ravnotežje 
med njegovimi interesnimi skupinami oz. uskladiti njihove potrebe, želje in zahteve. Podjetje 
lahko uspešno posluje le brez konfliktnih odnosov. Nujnost, moč in legitimnost posamezne 
interesne skupine in posledično pomen upoštevanja njihovih interesov pri odločanju se 
razlikujejo med podjetji, spreminjajo se s časom, spremembami v poslovnem ciklu podjetja, 
institucionalnem okolju itn.  
 
Slika 3: Dinamični odnosi med interesnimi skupinami v uspešnem podjetju 

 
Vir: Kotler, 1996, str. 64-65. 
 

                                                 
10 Ang. »Stakeholder«.  Sinonim za interesne skupine so deležniki. 
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Jaklič (1996, str. 24-26) loči primarne in sekundarne interesne skupine11: 
 
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/delni čarji - primerne dividende 
- rast vrednosti delnice v času 

- volilna pravica 
- kontrola nad poslovanjem 

Kupci - primeren nakup (kvaliteta, cena) - nakupi pri konkurentih 
- bojkotiranje 

Dobavitelji - kontinuirana naročila 
- pravočasna plačila 
- možnost razvoja 

- nedobavljanje naročenega 
- dobavljanje konkurentom 

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

- tehnološke inovacije; konkurenti  
morajo slediti 

- nižje cene  

Prodajalci - prejemati kvalitetne proizvode ob 
primerni ceni in pravem času 

- nuditi zanesljive proizvode, ki jim kupci 
zaupajo in jih cenijo 

- nakupi pri drugih dobaviteljih 
- bojkotiranje podjetij  

Posojilodajalci - servisiranje posojil - odpoklic posojil 
- pravna pot (prevzem lastnine) 

Vir: Jaklič, 1996, str. 25. 
 
Tabela 2: Sekundarne interesne skupine podjetja 

Interesne skupine Interes interesne skupin 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 

- lobiranje vlad 
- pridobivanje podpore s 

publiciranjem 

Mediji - informiranje javnosti 
- opazovanje aktivnosti podjetij 

- publiciranje in komentiranje 

Poslovno-interesne 
skupine 

- zagotavljanje informacij za boljše 
poslovanje 

 

- podpora strokovnjakov 
- zagotavljanje pravne in politične 

podpore 

Tuje vlade - družbeno-ekonomski razvoj - dovoljenja in regulativa 

Domače vlade - obdavčevanje 
-  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. 

                                                 
11 Poleg razvrščanja interesnih skupin na primarne in sekundarne ter na različne skupine, ki združujejo 
posamezne subjekte s podobnimi interesi, avtorji ločujejo še med: i) notranjimi in zunanjimi interesnimi 
skupinami, ii) institucionalnimi, ekonomskimi in etničnimi interesnimi skupinami, iv) delničarji, notranjimi 
interesnimi skupinami (zaposlenimi), poslovnimi partnerji in družbeno skupnostjo (Pesqueux, Damak-Ayadi, 
2004, str. 5-21). 
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Hunger in Wheelen (1996, str. 211) predlagata strateškim managerjem, da pomembnost 
interesnih skupin ocenijo s štirimi vprašanji: 

1. Katere interesne skupine so najpomembnejše za uspeh podjetja? 
2. Koliko tistega, kar želijo, lahko dobijo s posamezno alternativo? 
3. Kaj bi storili, če ne dobijo, kar želijo? 
4. Kakšna je verjetnost, da to storijo? 

 
Vsaka interesna skupina ima svoja merila za ocenjevanje delovanja organizacije. Ta so 
odvisna od neposrednega vpliva dejavnosti podjetja na interese posameznega subjekta. 
Managerji morajo biti sposobni slediti interesnim skupinam. V ta namen lahko določijo eno 
ali več preprostih internih meril za vsako interesno skupino, s pomočjo katerih bi lahko 
preverjali svojo učinkovitost. 
 
Tabela 3: Primer meril za interesne skupine 

Kategorija interesnih skupin Možna kratkoro čna merila Možna dolgoročna merila 
Kupci - prodaja (vrednostno in količinsko) 

- novi kupci 
- zadoščene potrebe novih kupcev 

- rast prodaje 
- prihodi in odhodi kupcev 
- sposobnost nadzora cene 

Dobavitelji - cena materiala 
- rok dobave 
- zaloga 
- razpoložljivost materiala 

- rast stroškov materiala 
- povečanje dobavnih rokov 
- rast zalog 
- nove ideje dobaviteljev 

Finančna skupnost - dobiček na delnico 
- cena delnice 
- ROE 

- sposobnost prepričevanja o 
strategiji 

- rast ROE 

Zaposleni - število predlogov 
- produktivnost 
- število pritožb 

- število notranjih 
napredovanj 

- število prihodov/odhodov 

Državne institucije - število novih zakonov, ki vplivajo 
na podjetje 

- možnost stikov 

- število novih zakonov, ki 
vplivajo na panogo 

- razmerje kooperativnih in 
tekmovalnih srečanj 

Končni porabniki - število srečanj 
- število sovražnih srečanj 
- število skupnih koalicij 
- število tožb 

- število sprememb politike 
zaradi porabnikov 

- število sodelovanj na 
pobudo porabnikov 

Okoljevarstveniki - število srečanj 
- število sovražnih dogodkov 
- število skupnih koalicij 
- število pritožb in tožb 

- število sprememb politike 
zaradi okoljevarstvenikov  

- število sodelovanj 

Vir: Hunger, Wheelen, 1996, str. 288. 
 
Empirične študije večinoma navajajo pozitivno povezavo med družbeno odgovornostjo 
podjetij in ekonomsko uspešnostjo: povečanje odgovornosti podjetja do svojih interesnih 
skupin je torej mogoče brez sočasnih izgub vrednosti lastnikov kapitala (Zollo, 2004, str. 
315). Podjetje se lahko opredeli kot skupek pogodb med različnimi imetniki virov finančnih 
in nefinančnih sredstev podjetja. Znotraj teh »pogodb« imajo pomembno funkcijo managerji, 
saj vstopajo v razmerje prav z vsemi različnimi interesnimi skupinami in edini neposredno 
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vplivajo oz. sooblikujejo sistem odločanja v podjetju. Na odločanje v skladu s teorijo 
interesnih skupin vpliva tudi moč posameznega subjekta, da vpliva na interese drugih 
interesnih skupin. Manager naj bi upošteval glas vseh subjektov, s katerimi sodeluje. V praksi 
se bolj upošteva tiste interesne skupine, ki imajo največji vpliv na podjetje. Pomembno je 
usklajevanje in integriranje številnih odnosov in ciljev v smeri maksimiziranja skupne dodane 
vrednosti za vsako interesno skupino. 
 

2.3.1.1. Ekonomski vpliv interesnih skupin na podjetje 

 

Gregoričeva in Debeljak (2004, str 483-502) sta opredelila ekonomski model, ki temelji na 
analitični opredelitvi dodanih vrednosti za posamezne interesne skupine in analizi vplivov 
različnih možnih poslovnih odločitev oz. ukrepov podjetja na njihove spremembe. Ugotovila 
sta, da je dodana vrednost posamezne interesne skupine podjetja v določenem časovnem 
obdobju enaka sedanji vrednosti vseh pričakovanih bodočih koristi vrednostnih ekvivalentov 
prejetih od podjetja. Dodana vrednost posameznega člana interesnih skupin podjetja v 
določenem obdobju je definirana kot sedanja vrednost vseh od podjetja pričakovanih 
prihodnjih koristi, zmanjšana za sedanjo vrednost vseh oportunitetnih stroškov zaradi 
odločitve sodelovanja s tem podjetjem. Predpostavljata, da vsaka interesna skupina, za katero 
podjetje ustvarja negativno dodano vrednost, dolgoročno ne bo pripravljena sodelovati s 
podjetjem, saj bi ji najboljša alternativna oblika zaposlitve omogočila ustvarjanje višje dodane 
vrednosti. V tem primeru neha sodelovati s podjetjem in si raje izbere drugo najboljšo 
alternativo zaposlitve, da doseže vsaj ničelno dodano vrednost. Podjetje si mora zagotoviti 
dolgoročno vključenost vseh interesnih skupin, ker vsaka prekinitev odnosov za podjetje 
predstavlja dodatne transakcijske stroške ali pa celo prenehanje poslovanja. Nezadovoljstvo 
posamezne interesne skupine se lahko odraža na različne načine (odhod zaposlenih, 
zmanjšanje nakupov kupcev, nesodelovanje dobaviteljev, prodaja delnic s strani delničarjev 
ipd.). 
 
Vsak ukrep, ki povečuje konkurenčnost podjetja, povečuje tudi vrednost za enega ali več 
interesnih skupin, pri tem pa se ne zmanjša vrednost preostalih subjektov. S povečevanjem 
koristi vseh interesnih skupin v prihodnosti podjetje uspešno povečuje svojo stopnjo družbene 
odgovornosti in prispeva k trajnostnemu razvoju. S posameznim ukrepom lahko podjetje 
različno vpliva na ustvarjeno vrednost za posamezne interesne skupine. Podjetje deluje 
družbeno odgovorno takrat, ko zagotavlja vsaj ničelno dodano vrednost vsem interesnim 
skupinam in hkrati s časom povečuje dodano vrednost za vse interesne skupine. Konkurenčno 
podjetje je sposobno poslovati dolgoročno uspešno in ustvarjati vse večje pozitivne 
ekonomske koristi, ki jih lahko tako ali drugače vrednostno prerazporeja v koristi svojih 
interesnih skupin. Ključni ukrepi za povečanje stopnje družbene odgovornosti delovanja 
podjetij so torej ukrepi za povečanje konkurenčnosti podjetij.  
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2.3.2. Teorija legitimnosti 

 
Teorija legitimnosti pravi, da si želi podjetje s poročanjem o družbeni odgovornosti ustvariti 
legitimnost12 v očeh družbe, v kateri deluje. Teorija je osnovana na teoriji interesnih skupin z 
dodanima pojmoma: konfliktnost in nesoglasje. Predpostavlja, da ima podjetje za svoje 
poslovanje mandat družbe, ki mu ga lahko družba odvzame v primeru kršitev 
»sprejemljivega« vedenja (Woodward, Edwards, Birkin, 1996, str. 329-347). Lindblom 
(Unerman, Bennet, 2004, str. 685-707) definira legitimnost podjetja kot »stanje, ko je 
vrednostni sistem organizacije skladen z vrednostnim sistemom širše družbe13, v kateri ta 
organizacija deluje«. Preveliko neskladje med interesi pripelje do grožnje legitimnosti 
obstoja, ki se lahko uresniči v pravnih, ekonomskih ali družbenih sankcijah (Dowling, Pfeffer, 
1975, str. 122-136). Podjetje ima z družbo t.i. družbeno pogodbo, kar pomeni, da se strinja z 
opravljanjem določenih dejanj, ki jih želi družba, v zameno za odobravanje lastnega 
delovanja, koristi ter v končni fazi preživetja (Guthrie, Parker, 1989, str. 343-352).  
 
Ločimo tri tipe legitimnosti podjetja (Clarke, 2001, str. 8-10): pragmatična, moralna in 
kognitivna legitimnost. Pragmatična legitimnost temelji na koristih, ki jih imajo interesne 
skupine od aktivnosti podjetja. Moralna legitimnost se oblikuje na podlagi normativnih ocen 
in sodb o tem, ali so aktivnosti podjetja upravičene. Upravičene so v primeru, ko povečujejo 
družbeno blaginjo. Kognitivna legitimnost se pojavlja v dveh oblikah: kot obstoj miselnih 
modelov, ki dajejo podporo obstoju podjetja, in kot situacija, v kateri si kakršnekoli druge 
alternative, razen obstoja podjetja, ni možno zamisliti.  
 
Teorija legitimnosti išče razlage, zakaj podjetja poročajo, ne pa tudi koliko poročajo 
posameznim interesnim skupinam. Če pride do konflikta interesov med različnimi interesnimi 
skupinami, se pojavi vprašanje, komu naj da podjetje prednost pri poročanju. Interesne 
skupine ne uživajo enake pozornosti zaradi različne stopnje moči, ki jo imajo, zato dajejo 
podjetja prednost tistim, ki imajo največjo ekonomsko moč (Neu, Warsame, Pedwell, 1998, 
str. 265-282).  
 

2.3.3. Politična ekonomija računovodstva 

 
Politična ekonomija računovodstva poudarja moč managerjev. Po tej teoriji je družbeno 
poročilo proaktivno orodje, s katerim management vpliva na družbo in je namenjeno 
obvladovanju in transformaciji družbenih konfliktov (Gray, Owen, Adams, 1996, str. 45-50). 
Teorija odkriva, da so razkritja določenih ravnanj proaktivni proces, v katerem managerji s 
svoje perspektive vplivajo na družbeno mnenje ter prikrivajo družbene konflikte. Motiv 
poročanja o družbeni odgovornosti je predvsem v poskusu managerjev s pripovedovanjem 

                                                 
12 Legitimnost pomeni postavnost, zakonitost, pravica do česa (Bunc, 1998, str. 259). Pri teoriji legitimnosti se 
legitimnost lahko razume kot skladnost med obnašanjem podjetja ter normami, vrednotami in prepričanji, ki 
veljajo v družbi. 
13 Podjetje izkazuje privrženost določenim vrednotam preko svojih aktivnosti, družba pa je tista, ki ocenjuje, 
kakšne vrednote zastopa podjetje. 
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svojih zgodb zasledovati lastne interese. Le tako lahko ohranijo svoj primat z manipulacijo 
pogleda družbe na podjetje. Obvezujoči predpisi o razkritju informacij s strani države 
narekujejo, da država daje prednost zaščiti interesov kapitala in ne zaščiti interesov interesnih 
skupin. Zaradi vprašanj legitimnosti celotnega sistema in vprašanj interesov kapitala obstaja 
možnost zakonske obveze sestavljanja družbenih poročil. Po tej teoriji je cilj podjetja krepitev 
njegove moči v odnosu do poslovnega okolja. Ta cilj lahko podjetje zasleduje s poročanjem o 
svoji družbeni odgovornosti, saj si s tem pridobiva podporo javnosti ter moč nad njimi.  
 

3. MEDNARODNI STANDARDI IN REGULACIJA DRUŽBENEGA PO ROČANJA V 
EU 

 
Dinamičnost in kompleksnost današnje družbe narekujeta prilagoditev zakonov. Večja 
podjetja z vplivom na okolje in družbeno dogajanje v svetovnem merilu lahko poslujejo v 
mnogih državah, zato želijo uporabljati iste standarde po vsem svetu. Ta potreba je bila 
ključni razlog razvoja mednarodnih standardov poročanja, ki zagotavljajo primerljivost med 
podjetji in možnost revidiranja poročil. Kazalci družbene odgovornosti bi morali biti, tako kot 
ostali finančni kazalci, kar se da natančni, uporabni v vseh dejavnostih, v vseh državah in biti 
tudi revidirani. V nekaterih državah14 se podjetja že soočajo z zakonsko obvezo sestave 
družbenega poročila, medtem ko se v drugih državah pred vpeljanim sistemom prisilnega 
poročanja poslužujejo še vedno prostovoljnega poročanja z izbranim naborom standardov. 
Tako se poročila o družbeni odgovornosti med podjetji razlikujejo po tem, da so posvečena 
različnim naborom interesnih skupin, da pokrivajo različne teme družbene odgovornosti, da je 
njihova zanesljivost različna itd.  
 

3.1. Računovodstvo družbene odgovornosti  

 
Da bi podjetje uživalo koristi zaradi družbeno odgovornega obnašanja, mora zagotoviti, da so 
njegove interesne skupine o tem obveščene. Podjetje mora organizirati zbiranje, obdelovanje 
in objavljanje podatkov o svojih družbeno odgovornih aktivnostih. Razvoj računovodstva 
družbene odgovornosti je zelo pomemben, saj velja za osnovno izhodišče sodobnih modelov 
za merjenje uspešnosti družbene odgovornosti podjetij.  
 
Zgodnji začetki računovodstva družbene odgovornosti so se začeli z izdajo eno prvih knjig o 
poročanju leta 1970 (Bauer, Fenn, 1972, str. 3). Takrat so se pojavili tudi mnogi raziskovalni 
prispevki o tem, kako se podjetja trudijo oceniti uspešnost poslovanja z vidika družbene 
odgovornosti (Corson, Steiner, 1974, str. 5) in o razvijanju modelov za merjenje učinkov 
družbeno odgovornih aktivnosti (Linowes, 1974, str. 5). V letih od 1978 do 1986 se je 
                                                 
14 V Franciji mora letno družbeno poročilo sestaviti vsako podjetje, ki ima več kot 300 zaposlenih. Zaradi želje 
po objektivnem prikazu delovanja podjetja so v poročilo vključeni le statistični kazalci in kazalniki, povezani z 
zaposlenimi, okoljem in širšo skupnostjo. 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 poročil pa skrbi Bank of 
England (Urminsky, 2005). 
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poslovanje osredotočilo izključno v doseganje ekonomske učinkovitosti, medtem ko so 
družbene vrednote, skrb za naravno okolje in podobno popolnoma opustili (Epstein, 2003, str. 
1-30). Konec osemdesetih let se je zopet pojavila ideja računovodstva družbene odgovornosti 
s posebnim poudarkom na okoljevarstveni odgovornosti. Podjetja so znova začela spremljati 
obveznosti in stroške, nastale zaradi vplivov poslovanja na naravno okolje (Epstein, 2003, str. 
1-30). To obdobje je zaznamovalo poročanje o okoljskih dejavnostih podjetij, ki so bila 
namenjena zunanjim uporabnikom, še vedno pa je bil opuščen širši vidik družbene 
odgovornosti. Konec devetdesetih let so poročila o okoljski odgovornosti zamenjala poročila 
o družbenem ravnanju in naporih za doseganje trajnostnega razvoja (Epstein, 2003, str. 1-30). 
Podjetja so se začela zavedati pomena vključitve interesov različnih subjektov, ki sodelujejo s 
podjetjem, v poslovne odločitve. Problem je bil v tem, da je bilo za podjetja bistveno le 
zunanje poročanje, medtem ko se skrb za okolje in družbene vrednote niso odražale v 
strategijah podjetij in zato niso vplivale na drugačne strukture ali sisteme. Kasneje so se 
podjetja začela zavedati tudi pomena integriranih modelov za interno poročanje o uspešnosti 
družbeno odgovornega poslovanja in začela celo analizirati vpliv družbeno odgovornega 
ravnanja na finančno uspešnost podjetja.  

 
Podjetja so se samoiniciativno odločila poročati o družbeni odgovornosti že v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, medtem ko je bilo v osemdesetih letih bolj zatišje. Poročanje je zopet 
pridobilo na pomenu v devetdesetih letih, ko so bila ustanovljena številna združenja in 
nevladne organizacije za promocijo samoregulacije poročanja in razvoja meril uspešnosti na 
tem področju15. V zadnjem desetletju so podjetja po vsem svetu izdala okoli 3000 trajnostnih, 
socialnih in državljanskih poročil predvsem na prostovoljni osnovi. Ključni vzrok za to je bil 
predvsem odziv na pritisk s strani odvetnikov ali skupnosti na določene dogodke ali postopke 
podjetja, poleg tega pa so podjetja v trajnostnih poročilih čutila priložnost za povečanje 
ugleda in tržne konkurenčnosti. Pritiski, da se morajo podjetja uspešno odzivati na družbena 
in okoljska vprašanja, prihajajo od zunaj in znotraj. Koncept družbene odgovornosti se na 
prednostnih seznamih podjetij z vse večjo gotovostjo vzpenja proti vrhu. Izvajanje, merjenje 
in poročanje o dejavnosti podjetij na področju družbene odgovornosti že dolgo ni več 
pomembno le za predstavnike nevladnih organizacij in prebivalce, ki živijo v okolici tovarn, 
ampak postaja vse odločilnejši dejavnik tudi za vlagatelje. Finančne ustanove se čedalje 
pogosteje poglabljajo v podatke o družbeni odgovornosti podjetij, ko ocenjujejo tveganost 
naložb in posojil podjetjem.  
 

3.2. Priporočila za izdelavo trajnostnega poročila 

 
Trajnostno poročanje mora biti na ravni primerljivega, verodostojnega in preverljivega, kot se 
to pričakuje že od finančnih poročil. Navodila dopolnjujejo in krepijo tradicionalno finančno 
poročanje s pripravljenimi natančnimi nefinančnimi podatki, ki pomagajo uporabniku oceniti 

                                                 
15 Poleg navedenih so med najvidnejšimi tudi: smernice OECD za multinacionalke, CSR Europe (Belgija), 
Wuppertal Institut (Švedska), New Economisc Foundation (Velika Britanija), Word Business Council on 
Sustainable Development (WBCSD).  
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trenutno in prihodnje delovanje organizacije, ki poroča. Finančno poročanje zadeva enega 
pomembnega vlagatelja – delničarja, medtem ko ima trajnostno poročilo širše občinstvo in 
odraža mnogovrstne skupine in posameznike, katerih interes je visoko kvalitetna informacija.  
V 20. stoletju je povsod po svetu potekalo usklajevanje finančnih poročil, 21. stoletje pa bo 
zahtevalo še hitrejšo uskladitev v razvoju globalno sprejemljivih metod trajnostnega 
poročanja na način, ki povečuje vrednost poročil tako za podjetje, ki poroča, kot tudi za 
uporabnika poročil. Osnovna izhodišča poročila so usklajena z izhodišči organizacije GRI. 
 
Načela poročanja pomagajo, da poročila omogočajo uravnotežen in smiseln prikaz trajnostne 
družbe, pospešujejo primerljivost in naslavljajo bistvene vrednote nepristranskim 
poročevalcem. Principi poročanja so temelji vsebine poročila. Ločimo naslednja načela 
poročanja (Izhodišča trajnostnega poročila podjetja Krka, d.d., Novo mesto, 2003, str. 13): 
� Transparentnost: popolno razkritje procesov, postopkov in predvidevanj poveča 

verodostojnost poročila. 
� Vklju čenost: vse interesne skupine morajo imeti pravico izraziti svoje mnenje. Primer 

izključenosti mora biti pojasnjen v družbenem poročilu. V primeru multinacionalk to 
načelo opredeli, katere enote podjetja je potrebno vključiti (le matično podjetje ali vso 
skupino). Podjetje Krka letos pripravlja trajnostno poročilo za družbo Krka, tovarno 
zdravil, d.d., Novo mesto, ki ne bo vključevalo podatkov o povezanih družbah doma in v 
tujini. 

� Preglednost: informacija naj bi bila zapisana, prevedena, analizirana in sporočena tako, 
da omogoča kontrolo njene zanesljivosti notranjim in zunanjim revizorjem. 

� Popolnost: podjetja naj bi interesnim skupinam navajala točne informacije. 
� Bistvenost: poročanje naj bi upoštevalo stopnjo pomembnosti, ki jo uporabniki poročil 

dodelijo določeni informaciji pri pregledovanju vsebine poročila. 
� Natančnost: poročila naj bi dosegla visoko stopnjo točnosti in nizko mejo napak in s tem 

omogočila uporabnikom lahko odločitev z visoko stopnjo samozavesti. 
� Nevtralnost: poročila naj bi bila nepristranska in brez subjektivnih mnenj, da bi 

posameznikom zagotovila uravnoteženo pomembnost pri predstavitvi. 
� Primerljivost : poročila naj bi bila okvirjena tako, da bi olajšala primerjavo s poročili 

preteklih let kot tudi s poročili sorodnih podjetij. 
� Razumljivost: informacija naj bi bila predstavljena na način, ki je razumljiva čim 

večjemu številu uporabnikov, istočasno pa naj ohranja primerno stopnjo podrobnosti. 
� Pravočasnost: uporabnost podatkov je odvisna od pravočasnega sprejema. Poročilo naj 

izhaja vsako leto ob istem času. 
 

3.3. Merila uspešnosti družbeno odgovornega poročanja 

 
Med najvidnejšimi merili na področju poročanja o družbeni odgovornosti so: EMAS, 
ISO14001 in ISO14031, AA1000 in SA8000. Predstavila jih bom v naslednjih točkah. 
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3.3.1. EMAS  

 
EMAS (Environment Management and Audit Scheme) je predpis Evropske unije, sprejet leta 
1993. Uporablja se za proizvodna podjetja v državah članicah Evropske unije, ki se odločijo 
za zunanje vrednotenje okoljske politike, okoljskih programov in sistemov ravnanja z 
okoljem. Pridobljeni certifikat daje garancijo, da podjetje posluje v skladu z normativi in 
hkrati zmanjšuje negativne vplive na okolje. Podjetja, ki so urejena po EMAS shemi, morajo 
svoje okoljske kazalce in okoljsko izjavo tudi letno javno objavljati (Zelene strani, 2002). Če 
podjetje izpolni zahteve standarda, ima pravico uporabljati oznako, ki jamči, da ima podjetje 
ustrezen sistem ravnanja z okoljem in da je uspešno prestalo zunanjo presojo. Da podjetje 
zadosti zahtevam direktive EMAS, mora postaviti sistem ravnanja z okoljem, ki pomaga 
(Schaltegger, 1996, str. 247): 
� oblikovati politiko podjetja do okolja in postaviti cilje za varovanje okolja, 
� jamčiti za učinkovito računovodstvo ravnanja z okoljem, 
� ovrednotiti učinke varovanja okolja (in dajati podporo pri odločanju), 
� načrtovati in usmerjati podjetniške aktivnosti, 
� zgraditi uspešno in učinkovito organizacijo, 
� komunicirati z notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami. 
 

3.3.2. ISO 14001 in ISO 14031 

 
Mednarodni okoljski standard ISO 14001 je bil sprejet leta 1996. Gre za sistem ravnanja z 
okoljem, ki ga je mogoče uporabiti za posamezno lokacijo ali posamezno organizacijo ter vse 
vrste industrije in storitvenih dejavnosti. Ključno načelo tega standarda je nenehno 
izboljševanje in preprečevanje onesnaževanja s sistematičnim ravnanjem z okoljsko 
občutljivimi področji in dejavnostmi v organizacijah. ISO 14001 od podjetij zahteva 
opredelitev načina komuniciranja o okoljskih vplivih in s tem vprašanjem povezanih strategij. 
Podjetje mora vzpostaviti (Schaltegger, 1996, str. 248): 
� politiko do okolja, 
� sistem računovodstva ravnanja z okoljem oz. sistem monitoringa, 
� načrt izvajanja in izboljšav, 
� uspešno in učinkovito organizacijo. 
 
Na poročanje o okoljskih vplivih se nanaša tudi standard ISO 14031, le da je pri tem posebej 
opredeljeno notranje16 in zunanje poročanje. Standard sicer ne določa natančne vsebine 
poročila, mora pa poročilo zanesljivo predstaviti okoljsko delovanje podjetja in biti 
prilagojeno tehničnemu znanju uporabnikov. Poročilo mora tudi vzpodbujati nadaljnjo 
komunikacijo med podjetjem in interesnimi skupinami.  
 

                                                 
16 Notranja poročila lahko vsebujejo trende podjetja glede ravnanja z okoljem, skladnosti z zakonodajo in 
regulativo, upoštevanje drugih zahtev, ki jih je podjetje dolžno upoštevati, prihranek na stroških ali druge 
gospodarske rezultate in priložnosti ter priporočila za izboljšanje okoljskih učinkov. 
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3.3.3. Global Reporting Initiative (GRI) 

 
Svetovno najbolj uveljavljeni standardi GRI 200217 temeljijo na konceptu trojnega izida 
(triple bottom line): ekonomskega, okoljskega in družbenega. Poročanje v skladu s svetovno 
uveljavljenimi standardi povečuje verodostojnost poročila in ugled podjetja, zato se  mnoge 
mednarodne korporacije držijo teh standardov. Nekateri izmed teh standardov poudarjajo, naj 
podjetja poročajo o ravnanju z odpadki, emisijami plinov, uporabi materialov, zemlji in vode, 
o vplivu svojih izdelkov in storitev na okolje do konca življenjske dobe izdelka. Med 
družbenimi kazalci so pomembni varnost in zdravje pri delu, nediskriminacija pri zaposlitvi, 
izobraževanje zaposlenih, prav tako pa tudi delo otrok, človekove pravice in prispevki za 
politične stranke.  
 
Namen standarda GRI je vzpostaviti enoten okvir družbenega poročila, s katerim se zagotovi 
verodostojnost in primerljivost družbenih poročil na globalni ravni. Najprej je bil standard 
namenjen le podjetjem, postopoma pa tudi ostalim vladnim in nevladnim organizacijam. GRI 
predstavlja prvi globalni okvir trajnostnega poročanja. Namen teh smernic za trajnostno 
poročanje je pomoč podjetjem pri predstavljanju informacij (Adams, 2002, str. 223-250): 
� na način, ki predstavi jasno sliko vpliva poslovanja podjetja na človeka in naravo, da 

pomaga sprejeti utemeljene odločitve glede investicij, nakupov in družabništva, 
� na način, ki preskrbi interesne skupine z zanesljivimi informacijami, ki jih potrebujejo, 
� na način, ki priskrbi upravljavsko orodje za pomoč pri ocenjevanju in izboljševanju 

uspešnosti ter doseganju napredka podjetij, ki poročajo, 
� v obliki, ki omogoča lahko razumljivost in primerjavo med poročili različnih podjetij, 
� na način, ki osvetli odnos med tremi povezanimi elementi trajnosti: gospodarskim, 

ekološkim in družbenim.  
 

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. Navodilo o dostopnosti: periodičnost, razumljivost. 

 

3.3.4. AccountAbility 1000 (AA1000) 

 
Standard AccountAbility 1000 je bil izdan z namenom zagotavljanja ustrezne kvalitete pri 
računovodstvu, reviziji in poročanju o družbeni odgovornosti ter prikazati povezavo načela 

                                                 
17 GRI – Global Reporting Initiative. Vodstveni odbor je sestavljen iz organizacij, ki imajo podobna stališča, 
npr.: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Kanadski inštitut preizkušenih računovodij, 
ENEP, WBSCD (The World Business Council for Sustainable Development), The Tellus Institute (ZDA), The 
Environmental Auditing Forum (Japan)... 



 

 19 

odgovornosti in trajnostnega razvoja. Izdan je bil leta 1999 v Koebenhavnu18. Kot ključni 
dejavnik poročanja je navedena vključenost interesnih skupin. AA1000 je procesni standard, 
saj določa, katere korake (procese) naj organizacija izvede pri poročanju o odgovornosti. Ti 
koraki so: planiranje, računovodstvo, revidiranje in poročanje, integriranje in vključevanje 
interesnih skupin. Za vse te korake obstajajo v okviru standarda AA1000 tudi posebni 
procesni standardi. Tako posebni standard za planiranje določa, da se mora podjetje najprej 
zavezati k poročanju in vzpostaviti take sisteme upravljanja, ki omogočajo prisotnost 
interesnih skupin. Nato mora identificirati svoje interesne skupine ter definirati ali redefinirati 
svoje vrednote in poslanstvo. 
 
Model AA1000 dopušča možnost, da začne podjetje postopoma poročati o družbeni 
odgovornosti. Prav tako je standard možno povezati ali nadgraditi z drugimi standardi in 
managerskimi orodji, kot so model uravnoteženih kazalnikov, modeli poslovne odličnosti, 
standardi o etični trgovini, standardi o zaščiti živali itd. Standard se je zaradi vsestranskosti 
hitro prijel.  
 

3.3.5. Social Accountability 8000 (SA8000) 

 
Standard Social Accountability 8000 je nastal leta 199719. Razvit je bil z namenom odpraviti 
nepoštene in nehumane metode ravnanja z delovno silo. Standard SA8000 je primeren za 
implementacijo v podjetjih vseh velikosti. Temelji na Konvenciji Združenih Narodov o 
pravicah otrok. Obravnava osem področij družbene odgovornosti, in sicer otroško delo, 
prisilno delo, zdravje in varnost pri delu, svobodo združevanja in pravico do kolektivnih 
pogajanj, diskriminacijo, disciplinske metode, delovni čas in nagrajevanje.  
 
V proces poročanja so vključene le izbrane interesne skupine. Gre za sistem z zahtevo 
zagotavljanja pravičnih in primernih delovnih pogojev, 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. Glavni razlog za 
nastanek tega standarda je dejstvo, da so multinacionalke pripravljale poročila, ki so 
razkrivala dobre družbene vplive v državi, kjer je bilo podjetje ustanovljeno, zanemarjale pa 
predstavitve slabših pogojev v podružnicah. Po izdaji standarda SA8000 so se pojavile tudi 
določene kritike v smislu, da družbena odgovornost ne more biti omejena le na zaposlene. 
Gabrovec-Mei (2001) meni, da je standard vsebinski in spada v okvir družbenega poročanja, 
ni pa družbeno poročilo, saj upošteva le etični vidik podjetja. Slabost tega standarda je tudi v 
dejstvu, da vsiljuje zahodne vrednote deželam v razvoju ter da lahko sistem certifikata zavaja 
javnost. Paradoksno bi bilo, če bi slovensko podjetje poročalo o tem, da ne zaposluje otrok, 
kot priporočajo ti standardi, ki se dejansko nanašajo na poslovanje v tretjem svetu. 

                                                 
18 Standard je razvila britanska nevladna organizacija Institute of Social and Ethical Accountability, v 
sodelovanju z več sto predstavniki podjetij, civilne družbe in vlade. 
19 Razvila ga je ameriška nevladna organizacija Council for Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) 
v sodelovanju z nekaterimi sindikati, podjetji, svetovalci in nevladnimi organizacijami.  
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3.4. Razkritja v poročilih in revizija 

 
Če hočejo podjetja imeti koristi od odgovornega delovanja, je nujno, da o tem poročajo. Že 
predstavljene teorije družbenega poročanja potrjujejo ugotovitev, da se podjetja za družbeno 
poročanje odločajo z namenom vzpostaviti boljšo sliko podjetja v očeh javnosti. Zaradi 
neupoštevanja notranjih spremenljivk podjetja pa nobena od teh teorij ne razkriva razlogov za 
nerazkritje informacij (Adams, 2002, str. 225-229). Adams zato pripisuje pomen tudi 
spremenljivkam znotraj podjetja: 
� Značilnost podjetja. Med značilnosti so vključene velikost podjetja, sektor, finančne in 

ekonomske značilnosti delovanja podjetja, horizont odločanja, tveganja, finančni vzvod. 
Podjetja z neenakimi značilnostmi pripravljajo enaka družbena poročila povsod po svetu. 
Upoštevati je potrebno, da obstajajo med državami 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. To pojasnjuje že teorija 
legitimnosti. 

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

 
Nekateri kritizirajo poročila o družbeni odgovornosti in poudarjajo nujnost revidiranja 
poročil. Menijo, da gre zgolj za odnose z javnostmi brez vsebine. Po drugi strani pa 
revidiranje mogoče ne bi pripomoglo k verodostojnosti poročil, preden so dobro razviti in 
splošno sprejeti enotni standardi za poročanje in revidiranje. Prav tako obstaja dilema, kako bi 
revizorjevo razumevanje družbenega in okoljskega poročanja zagotavljajo zanesljivost poročil 
o družbeni odgovornosti. Za uspešno revidiranje je pomemben multidisciplinaren pristop, pri 
katerem bi sodelovali okoljski strokovnjaki, družboslovci in računovodje (Wallage, 2000, str. 
53-65). 
 
Evropska komisija je izdala Priporočila glede priznanja, merjenja in razkritij okoljskih 
problemov v letnih poročilih (2001/435/EC), kjer je poudarjen problem nezadostnosti 
računovodskega poročanja za predstavitev poštenega in resničnega položaja podjetja ter 
njegove uspešnosti. V Zeleni knjigi Komisije za Promocijo družbene odgovornosti, ki je bila 
sprejeta leta 2001, so standardi GRI poročanja navedeni kot primer najboljše prakse (str. 19). 
Komisija je naslednje leto zavrnila predlog o uvedbi obveznega poročanja, ker bi to podjetjem 
povzročilo preveč stroškov. Leta 2002 je bil izdan nov dokument strategije, ki se zavzema za 
ohranitev prostovoljnega družbeno odgovornega obnašanja, da ne bi odgovornih podjetij 
ogrozili manj odgovorni konkurenti (Walmsley, 2003, str. 149-182). Leta 2002 je bil 
ustanovljen Evropski forum več interesnih skupin kot gonilna sila Evropske unije, ki naj bi 
pospeševala uvajanje družbene odgovornosti podjetij. Zavzeli so se za prostovoljno 
integracijo okoljskih in družbenih problemov v poslovne strategije. Prostovoljnost odločitve 
ni vedno pozitivna (Tilling, 2004). Obstaja verjetnost, da podjetje informacije, ki bi ga 
predstavile v negativni luči, ne vključi v družbeno poročilo, saj vsebina poročila ni zakonsko 
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določena in je rezultat prostovoljne izbire. Sočasno se družba sooča tudi s problemom 
zavajajočih ali namerno prikritih informacij ter dvomom o resničnosti navedenih informacij. 
Prostovoljnost družbenega poročanja lahko po eni strani zavira razširjenost poročanja, po 
drugi strani pa se glavna prednost prostovoljnega poročanja kaže v fleksibilnosti procesa 
poročanja. Z razvojem medijev prihajajo interesne skupine tudi do informacij, ki jih je 
podjetje namerno prikrilo. Za podjetje je torej bolje, da v poročilu 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. 
 
V zvezi z računovodskim poročanjem so bile obstoječe direktive popravljene z novo direktivo 
2003/51/EC, ki zahteva, da podjetja od leta 2005 predstavijo bolj izčrpen pogled na razvoj, 
uspešnost ter finančni položaj s finančnimi in nefinančnimi kazalci, relevantnimi za določeno 
dejavnost. Zajemali naj bi tudi kazalce v zvezi z ravnanjem okolja in o zaposlenih. Vendar 
imajo zaradi šele razvijajočega se področja ter potencialnega bremena, ki bi jih dodatne 
obveznosti poročanja lahko povzročile manjšim podjetjem, države članice možnost izvzeti 
manjša podjetja iz zakonskih zahtev. To pomeni, da so uveljavljena bolj ohlapno definirana 
merila poročanja v zvezi z neračunovodskimi informacijami, brez vsakršnih vnaprej 
določenih kazalcev (Slapničar, 2004, str. 519-542). V Sloveniji zakonodaja ne zahteva 
obveznih razkritij v zvezi z družbeno odgovornostjo v letnih ali samostojnih poročilih o 
trajnostnem razvoju. Prav tako je bila z novim zakonom iz leta 2004 opuščena zahteva zakona 
o varstvu okolja iz leta 1993 o ekološkem knjigovodstvu za določene dejavnosti. Negotovost 
glede prihodnjih obveznosti daje managerjem možnost izbire, koliko razkriti. 
 

3.5. Letno poročilo 

 
Načini javnega informiranja o družbeno odgovornem ravnanju se od podjetja do podjetja 
razlikujejo, največkrat so odvisni od razpoložljivih sredstev, vsebine sporočila in ciljne 
javnosti, ki jo želijo odgovorni s svojim sporočilom doseči. Kljub temu pa imajo vsa podjetja, 
ki kotirajo na borzi, skupno točko: vsako leto morajo informacije o svojem poslovanju zbrati 
v letnem poročilu. 
 
Letno poročilo20 je obsežen in pomemben dokument za komuniciranje z različnimi, predvsem 
finančnimi interesnimi skupinami, v katerem odgovorni formalno poročajo o finančnem 
položaju, poslovni uspešnosti in drugih vidikih poslovanja podjetja. V Sloveniji je letno 
poročilo sestavljeno iz uvodnega dela, ki je navadno namenjen poročilu predsednika uprave, 
poslovnega in zelo natančno opredeljenega računovodskega dela. Poslovno poročilo vsebuje 
poleg sestavin, ki jih predpisuje ZGD, tudi vsa ostala prostovoljna razkritja. Z njimi želijo 
podjetja povečati ugled in pokazati, da jih ne zanima samo dobiček, ampak da se zavedajo 

                                                 
20 Letna poročila velikih in srednjih družb, letna poročila malih družb z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu, in konskolidirana 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. 
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svoje družbene odgovornosti in skrbi za okolje. Sestavine poslovnega poročila so lahko 
informacije o (Kavčič, 1998, str. 31): 
� vplivu na okolje (onesnaževanje okolja, akcije za preprečitev in odpravo negativnih 

posledic za okolje itn.) in porabi energije; 
� delovanju podjetja s socialnega in širšega družbenega vidika, zlasti glede odnosa do 

manjšin, mladih, nezaposlenih, invalidov, žensk itn.; 
� skrbi za zaposlene, zlasti z vidika varstva pri delu, izobraževanja, participacije itn.; 
� sodelovanju z družbeno političnimi skupnostmi, zlasti z vidika odnosa do splošne 

zdravstvene ravni, kulture, umetnosti itn.; 
� drugih vplivih na družbo, kjer naj bi predstavili predvsem splošno okoljsko usmeritev. 
 
Osredotočila se bom predvsem na razkrivanje družbene odgovornosti interesnim skupinam, 
zato bom v nadaljevanju predstavila dele poslovnega poročila, ki so povezani s temi razkritji. 
Na pomenu pridobivajo predvsem informacije o zaposlenih, saj ta interesna skupina s svojim 
znanjem največ prispeva k ustvarjanju dodane vrednosti. Najbolj pogoste informacije o 
zaposlenih so izražene skozi število zaposlenih, različne strukture zaposlenih (izobrazba, 
starost, spol), odsotnost z dela, povprečno plačo v primerjavi s panogo, kadrovsko politiko 
ipd. Informacije, namenjene kupcem, zajemajo predstavitev zadovoljstva kupcev, zvestobo 
izdelkom in blagovnim znamkam, izkušnje kupcev v povezavi s proizvodi in storitvami, 
aktivnosti podjetja za ohranjanje in povečanje kupcev. O dobaviteljih podjetje lahko razkrije 
število dobaviteljev in število njihovih dobav, nabavo blaga, načine izbiranja dobaviteljev itn. 
V delu poročila, ki informira delničarje, so lahko razkrite informacije o gibanju tečaja delnice, 
tržni kapitalizaciji, kraju trgovanja, dividendni politiki ipd. Pomembno je, da podjetje 
predstavi svoje okoljevarstveno delovanje, kjer je izražena odgovornost do okolja. Podjetja 
tako pogosto navajajo informacije o skladnosti z industrijskimi, nacionalnimi ali 
mednarodnimi standardi, predstavitev okoljske politike, izrabo energetskih virov itn. Ta del 
poročila je lahko samostojen ali ločen od letnega poročila in je po svoji sestavi oblikovan 
podobno kot letno poročilo. Razkritje družbene odgovornosti slovenska podjetja povezujejo z 
lokalno skupnostjo oziroma sponzoriranjem in doniranjem. Vsem interesnim skupinam je 
namenjena predstavitev načrtov podjetja, saj je s tem omogočena ocena uresničevanja ciljev 
podjetja. V teh načrtih so predstavljene tudi informacije o tveganjih in priložnostih podjetja 
ter informacije o soočanju z njimi. V Sloveniji zakonodaja ne zahteva obveznih razkritij v 
zvezi z družbeno odgovornostjo v letnih poročilih ali v samostojnih poročilih o trajnostnem 
razvoju. SRS zahtevajo ovrednotenje potencialnih okoljskih tveganj na isti način kot 
katerihkoli drugih tveganj. Inherentna negotovost glede potencialnih okoljskih obveznosti 
daje managerjem diskrecijsko pravico, kaj razkriti (Slapničar, 2004, str. 519-542).  
 
V računovodskem delu letnega poročila so navedeni računovodski izkazi (bilanca stanja, 
izkaz uspeha, izkaz uporabe dobička in kritje izgube, izkaz finančnih tokov) in priloge s 
pojasnili oziroma razkritji (informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk v 
računovodskih izkazih, razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, ki 
omogočajo lažje razumevanje in analiziranje, podatki o delu organizacijskih enot v tujini).  
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3.5.1. Družbeno poročilo 

 
Pristopi k družbenemu poročanju so: 

� Družbeno poročanje na podlagi krivulje učenja. Podjetja upoštevajo v poročilih in 
poslovanju okoljske, družbene in ekonomske dejavnike na osnovi izkušenj iz predhodnih 
let.  

� 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, ki se nanaša izključno na okolje. 

� Pristop na podlagi standardov CERES (Coalition for Environmental Responsible 
Economics)/GRI (Global Reporting Iniciative). 

 
Gabrovec-Mei (1997, str. 367-376) meni, da bi moralo vsako družbeno poročilo vsebovati 
predstavitev podjetja in kriterije sestave družbenega poročila. Prav tako naj bi vsako podjetje 
predstavilo izboljšave, ki jih namerava uresničiti in razkriti svojo povezanost z okoljem ter 
predstaviti alokacijo dodane vrednost (predstavljena v točki 3.5.2.). 
 

Identiteta podjetja 
Predstavitev podjetja zajema predstavitev strukture (struktura delničarjev, razvojne točke 
podjetja, velikost, tržna pozicija), etične vrednote, strategije, politike podjetja. 
 

Povezava podjetja z okoljem 
� Opis ciljev in obveznosti ter načel, ki izhajajo iz poslovanja podjetja. 
� Identifikacija interesnih skupin. 
� Opis politike v povezavi z interesnimi skupinami, napoved rezultatov in usklajenost 

vrednot. 
� Proces družbenega poročanja, ki omogoča odkritje povezav med cilji in outputom 

podjetja. 
� Predstavitev kvantitativnih povezav med obveznostmi in cilji podjetja. 
� Mnenja interesnih skupin, ki so vključeni v družbeno poročilo v skladu z načelom 

vključenosti. 
� Primerjave, ki uporabnikom omogočajo boljšo oceno aktivnosti podjetja in izboljšave. 
� Mnenja in poročila neodvisnih oseb. 
 
Ločimo tri različice družbenega poročila (Gray, 2001, str. 9): 

1. Družbeni pregled21 oziroma revizija. Družbeni pregled pomeni, da so aktivnosti 
podjetja analizirale zunanje neodvisne organizacije (npr. Greenpeace, Ethical 
Consumer, New Consumer), in sicer z ali pa brez odobravanja analiziranega podjetja. 
Poročilo je osnovano na temelju konfliktnih interesov, asimetrije moči in asimetrije 

                                                 
21 Ang. »social audit«. 
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informacij. Pojem družbena revizija se je ponekod uveljavil kot sopomenka za 
družbena poročila kot neodvisno preverjanje družbenega poročila ali pa kot zunanje 
pripravljeno poročilo.  

2. Tiha družbena poročila22. Sestavljena so iz podatkov, ki so v podjetju že zbrani, zato 
je potrebna le preureditev in združitev podatkov v družbeno poročilo. Za podjetje 
predstavlja takšna vrsta sestave družbenega poročila manjši strošek v primerjavi z 
novim pridobivanjem podatkov. Uporaba tihih poročil bi pripomogla k razširitvi 
števila družbenih poročil. 

3. Novi val družbenih poročil 23. Slednji je posledica nastanka nevladnih organizacij, ki 
temeljijo na družbenih vrednotah. 

 

3.5.2. Izkaz dodane vrednosti 
 
Izkaz dodane vrednosti24 predstavlja povezavo med ekonomsko in družbeno razsežnostjo 
poslovanja in je izključno evropski pojav. Do njegovega razvoja in popularizacije je prišlo v 
sedemdesetih letih, kasneje pa je zanimanje zanj upadlo. Izkaz nam pokaže, kako je dodana 
vrednost25 podjetja razdeljena med njegove interesne skupine: lastnike kapitala, 
posojilodajalce, državo, zaposlene in druge. 
 
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 pa razkriva alokacijo dodane vrednosti 
oziroma prikaz plačil interesnim skupinam. 
 
Tabela 4 in 5: Prikaz izračuna dodane vrednosti in njena alokacija 

 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: Social Reporting Guidelines, 2001. 

NOTRANJE 
INTERESNE 
SKUPINE 

POVRAČILA 
INTERESNIM 
SKUPINAM 

Zaposleni (delo) Stroški dela 

Delničarji Dividende 

Posojilodajalci Finančni stroški kapitala 

Javna uprava Plačilo javni upravi 

Podjetje26  Akumulacija rezerv 

 Donacije  

Vir: Social Reporting Guidelines, 2001. 

 

                                                 
22 Ang.«silent social accounts«. 
23 Ang. »The new wave of social accounting«. 
24 Ang. »corporate value added«. 
25 Dodana vrednost je razlika med vrednostjo izložkov podjetja in vrednostjo njegovih vložkov. Poznamo bruto 
ali kosmato dodano vrednost in neto ali čisto dodano vrednost. Razlika med njima je amortizacija, ki jo v prvem 
primeru štejemo kot del dodane vrednosti, v drugem pa ne. 
26 Podjetje je obravnavano kot neodvisna interesna skupina, ki ji pripadajo akumulaciji rezerv namenjena 
povračila. V primeru pozitivne vrednosti, je podjetje v fazi razvoja, če je vrednost negativna, gre za propadanje 
podjetja, v primeru vrednosti enake nič, pa rezultat pomeni fazo preživetja podjetja. 
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Dodana vrednost predstavlja vrednost, ki jo je ustvarilo podjetje skozi letno poslovanje in je 
namenjena interesnim skupinam. Izkaz dodane vrednosti nam pove, da podjetje zagotavlja 
blaginjo lokalni in širši družbi. Koncept kreira pogoje, ki članom družbe omogočajo dosego 
osebnih ciljev (Argandona, 1998, str. 1097). Izraža idejo, da naloga podjetja ni samo 
ustvarjanje dobička, ampak naj bi podjetje z delovanjem ustvarilo razmere, ki članom podjetja 
omogočajo tudi dosego lastnih ciljev. Pri tem ne gre za seštevanje ciljev posameznih 
interesnih skupin, ampak za povezovanje le-teh s cilji podjetja. Različni cilji interesnih skupin 
morajo biti vsaj minimalno zadovoljeni, sicer bodo prenehali sodelovati s podjetjem.  
 

4. POVEZANOST DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN POROČANJA O NJEJ 

 
V zadnjih letih pripisujejo podjetja veliko pozornost družbeno odgovornemu ravnanju in 
poročanju o njem. Odprto ostaja vprašanje, kako usklajevati interese različnih interesnih 
skupin, da bo podjetje hkrati sledilo politiki maksimiziranja dobička in ideji trajnostnega 
razvoja. Podjetje težko doseže optimalno ravnotežje med družbeno odgovornim ravnanjem in 
zadovoljevanjem vseh interesnih skupin ter na drugi strani minimizacijo stroškov, da bo 
podjetje zaradi družbenega poročanja finančno še uspešnejše (Debeljak, Gregorič, 2004, str. 
483-502). Uveljavljanje družbene odgovornosti v podjetjih poteka postopno, in sicer se 
najprej osvešča o pomenu razvijanja odgovornih odnosov do interesnih skupin in okolja, o teh 
odnosih pa je potrebno poročati v letnih poročilih. Pomembno je vključevati odnose do 
interesnih skupin v okvir strategij in ciljev podjetij. Popolna integracija družbeno 
odgovornega ravnanja v sistem ciljev in vrednot podjetja je v praksi najverjetneje 
nedosegljiva zaradi različnih političnih, informacijskih in etičnih ovir (Mygind, 2004, str. 
464).  

 

Raziskave o vzrokih za povečano družbeno poročanje so pokazale, da so za ta trend obstajale 
različne pobude. Glavne pobude poročanja v Severni Ameriki je bil pritisk interesnih 
skupin27. Gre za premik kulture od t.i. kulture »trust me« preko »tell me« do kulture »show 
me« (Owen, Swift, 2000, str. 89). Pobude za poročanje o družbeno odgovornem ravnanju v 
Evropi so izhajale iz obveznosti do okolja, odnosov z javnostmi, želje po posedovanju 
konkurenčnih prednosti in zakonskih izpolnitev. Do razvoja stika z javnostjo pride ravno 
zaradi pritiska interesnih skupin na podjetje. Podjetje, ki se vsak dan trudi delovati kot vzoren 
državljan, bo kmalu bistveno izboljšalo odnose z mnogimi interesnimi skupinami. 
Posamezniki, ki imajo s podjetjem dobre izkušnje in odkrit odnos, bodo o podjetju 
najverjetneje govorili pozitivno. Zadovoljni potrošniki bodo prijateljem in znancem opisovali 
strokovno postrežbo, visoko kakovostne izdelke in prijaznost uslužbencev. Zaposleni bodo 
zadovoljni, ker jim je podjetje omogočilo dodatno izobraževanje in se bodo počutili še bolje 
na delovnem mestu. Tisti, ki živijo v bližini proizvodnega obrata, bodo kaj hitro ugotovili, da 
se je podjetje odločilo za novo čistilno napravo ter da sta zrak in voda v njihovi bližini 
neprimerljivo čistejša. Kline (2003, str. 24-28) meni, da je glavni razlog družbeno 

                                                 
27 Priloga 11: Odzivi podjetja na družbene pritiske. 
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odgovornega ravnanja pripraviti ljudi, da bodo lepo govorili o podjetju in na ta način 
izboljšati javno sliko. Pozitivni imidž je namreč le del ugleda in vseh koristi, ki jih slednji 
prinaša s seboj. 

 

Ugled vpliva na celotno uspešnost poslovanja, vključno s finančnimi rezultati. Kline (2003, 
str. 24) pojasnjuje proces razvijanja ugleda in posledično njegov vpliv na uspešnost 
poslovanja. Pravi, da je naloga direktorja ali predsednika uprave večanje vrednosti podjetja, 
zato mora investirati v gradnjo identitete. Uspešnost poslovnih rezultatov povezuje z 
uspešnostjo komuniciranja z različnimi interesnimi skupinami. Poudarja pomen spretnosti 
podjetja, da s poslanimi sporočili v družbo projicira identiteto podjetja in s tem ustvarja 
njegovo prepoznavnost. S tem pošilja tudi obljube, ki vzbujajo pričakovanja v javnosti in si 
po izkušnjah ter prevladujočih sistemih vrednot postopoma ustvarja oceno podjetja v obliki 
njegovega ugleda. Za ocenitev vpliva družbeno odgovornega ravnanja in poročanja o njem na 
ekonomsko uspešnost podjetja, je poleg pozitivnih učinkov poročanja potrebno upoštevati 
tudi stroške, povzročene z družbeno odgovornim obnašanjem. Managerji ponavadi ne znajo 
oceniti pozitivnih finančnih učinkov različnih družbeno odgovornih aktivnosti in ne razumejo, 
da so te lahko strateški dejavniki uspešnosti poslovanja. V zadnjih letih je poraslo število 
podjetij, ki izdajajo družbena in okoljska poročila, kar je dokaz večje družbene osveščenosti. 
Slabost podjetij pa je, da pomanjkljivo upoštevajo učinke družbeno odgovornih aktivnosti, ki 
so jih v podjetju izvajali, pri vrednotenju investicij.  

 

Slika 4: Razvijanje ugleda in njegov vpliv na uspešnost poslovanja 

 

Vir: Kline, 2003, str. 25. 

 

Na povezave med ugledom podjetja in njegovo finančno uspešnostjo je mogoče vplivati iz 
dveh časovnih perspektiv: sedanja stopnja doseženega ugleda vpliva na prihodnje finančne 
rezultate in sedanji finančni rezultati vplivajo na prihodnje ocene ugleda proučevanega 
podjetja (Kline, 2003, str. 24). Podjetja, ki družbeno odgovorno ravnanje razumejo zgolj v 
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duhu zunanjega družbenega poročanja, ne morejo pričakovati večjih in trajno ugodnih 
finančnih posledic. Tako mnogi avtorji že izražajo skrb zaradi prevlade družbenega poročanja, 
medtem ko ostajajo družbene, okoljske in ekonomske vsebine povsem nepovezane. Mnogi 
poudarjajo predvsem pomen vloge poslovodnega računovodstva in sistemov kontrole v 
podjetjih, da se koncept družbene odgovornosti podjetij uveljavi in potrdi kot eden od 
potencialnih dejavnikov uspešnosti. 

 

4.1. Razširjenost družbeno odgovornega poročanja 

 

Empirična proučevanja pojava prostovoljnih razkritij v zvezi z družbeno odgovornostjo se 
osredotočajo na tri vzročna razmerja (Slapničar, 2004, str. 519-542), in sicer na: 

1. povezanost družbeno odgovornega ravnanja in poročanja o njem, 

2. vpliv družbeno odgovornega ravnanja na ekonomsko uspešnost (ali obratno) in  

3. vpliv poročanja o družbeno odgovornem ravnanju na ekonomsko uspešnost.  

 

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na prvo vzročno razmerje, čeprav so vsa tri 
vprašanja medsebojno zelo povezana in je težko opredeliti meje med njimi. Empirične študije 
namreč analizirajo, koliko sta obseg in kvantificiranje meril poročanja o družbeno 
odgovornem ravnanju povezana s samimi dejanji. Problem pri analiziranju te povezanosti 
predstavlja pristranskost poročanja, podjetja namreč več poročajo o pozitivnih kot o 
negativnih dejanjih.  

 

V zahodnem svetu je vedno večja naklonjenost k družbeno odgovornemu ravnanju, prav tako 
pa so tudi vedno večja pričakovanja družbe glede takšnega podjetniškega obnašanja. Ta trend 
je še posebej prisoten v državah EU (Observatory of European SMEs 2002, 2002, str. 12-13): 

� Kupci se izogibajo družbeno neodgovornemu izdelku ali storitvi. 25% Evropejcev trdi, da 
je podoba podjetja v javnosti zelo pomemben dejavnik, ko se odločajo za nakup 
proizvoda ali storitve. 

� Interesne skupine spreminjajo svoja pričakovanja do privatnega poslovnega sektorja. Od 
podjetij se vedno bolj pričakuje, da pomagajo javnemu sektorju pri soočanju s socialnimi 
in z ekonomskimi problemi. Raziskava družbene odgovornosti ugotavlja, da 66% 
Evropejcev meni, da je vključevanje v reševanje družbenih težav vedno večja 
odgovornost za podjetja, še posebej za velika. 

� Mobilnost kupcev in dobaviteljev je vedno večja, kar lahko ob obstoječi komunikaciji 
vpliva tudi na ugled. 

� Večja podjetja so bolj družbeno odgovorna, in sicer tako zaradi njihovega družbeno 
odgovornega ravnanja kot tudi zaradi ravnanja njihovih dobaviteljev. To povzroči verižni 
učinek skozi celo verigo, kar spodbuja dobavitelje k družbeno odgovornemu ravnanju. 
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� Podjetja (predvsem velika), se pričenjajo zavedati koristi, ki jih prinaša družbeno 
odgovorno ravnanje. 

� Rast družbeno odgovornih investicij je občutna. V Veliki Britaniji, kjer je to področje bolj 
razvito kot v preostali Evropi, je 5% profesionalno vodenih investicij v povezavi z 
družbeno odgovornimi področji investiranja. Kljub vsemu je ta številka še vedno dosti 
nižja od ZDA, kjer se takšne investicije gibljejo okoli 13%. 

 

Mednarodno raziskavo o trajnostnem poročanju je leta 2002 izvedla mednarodna revizijska in 
svetovalna družba KPMG, ki je v vzorec vključila 100 največjih podjetij iz 19 držav (KPMG 
International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002, 2002). V raziskavo je bila 
vključena tudi Slovenija, in sicer kot država, v kateri se praksa takega poročanja šele razvija. 
Raziskava razkriva, da ima kar 29% podjetij revidirana poročila o družbeni odgovornosti: od 
teh so jih 65% revidirale revizijske hiše, ki se sicer ukvarjajo z revizijo računovodskih 
izkazov, 10% so jih verificirale agencije, ki se s tem ukvarjajo, 15-21% poročil pa so 
verificirale razne tehnične institucije. 

 

Slika 5: Poročanje o družbeni odgovornosti prvih 100 podjetij v 19 državah: informacije o 
družbeni odgovornosti v letnih poročilih in o posebnih poročilih 
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Leta 2001 narejena raziskava družbeno odgovornega ravnanja malih in srednje velikih 
podjetij v državah EU je v vzorec zajela 7662 malih in srednjih podjetij iz 19 držav28. 
Najpomembnejši in najpogosteje omenjen vidik družbene odgovornosti je povezan z 
vključevanjem podjetja v lokalno skupnost. To zajema zelo široko področje aktivnosti, kot so 
na primer: donacije denarja in izdelkov ter posvečanje časa lokalni skupnosti, v okviru katere 
podjetje deluje. Raziskava dokazuje, da je v povprečju polovica srednjih in malih podjetij 
vključena v aktivnosti družbene odgovornosti. Odstotek podjetij, ki izvaja družbeno 
odgovorne aktivnosti, narašča z velikostjo podjetja. Najvišji odstotek podjetij, ki izvajajo 
družbeno odgovorne aktivnosti, je prisoten v severnih državah (Norveška, Finska in Danska). 
Slabše so z vidika aktivnosti družbene odgovornosti zastopana mala in srednja podjetja iz 
držav južnega predela EU (Grčija, Italija in Španija). Najmanj se aktivnostim družbeno 
odgovornega ravnanja posvečajo v Franciji, saj mala in srednja podjetja v tej državi v 
povprečju dosegajo 32% udeleženost v takšnih aktivnostih. Ti rezultati sovpadajo tudi s 
kulturo v posameznih predelih Evrope in z ravnanjem posameznih držav. Severne države so 
znane po močni socialni skrbi za državljane. Država z ugodnimi krediti spodbuja razvoj in 
izobraževanje mladih, hkrati pa skrbi tudi za socialno varstvo brezposelnih in ostarelih. 
Takšno ravnanje države verjetno spodbuja tudi gospodarski sektor, da se pogosteje odloča za 
družbeno odgovorne aktivnosti ter tako prispeva k celostnemu razvoju družbe. Raziskava 
prikazuje, da je med srednje velikimi in majhnimi podjetji najbolj pogosto zastopana oblika 
zunanje aktivnosti družbene odgovornosti podpora športu, kulturi in blaginji ljudi (niso hkrati 
tudi zaposleni v podjetju). Obstaja pozitivna korelacija med velikostjo podjetja in različnimi 
načini prispevanja k družbeni odgovornosti. Odstotek podjetij, ki se odločijo za sponzorstvo, 
narašča z velikostjo podjetja. Raziskava kaže, da 70% podjetij o družbeno odgovornih 
aktivnostih ne razmišlja strateško, ampak se jih lotevajo občasno. Z velikostjo podjetja 
narašča odstotek tistih, ki k družbeno odgovornim aktivnostim pristopijo sistematično in v 
skladu s svojo strategijo. 55% podjetij je navedlo, da je ključni razlog za družbeno odgovorno 
ravnanje etične narave. Med pomembnejše motive spadajo še: želja po izboljšanju odnosov z 
javnostmi (33%), izboljševanje zvestobe kupcev (26%) in izboljšava odnosov s poslovnimi 
partnerji in z investitorji (15%). Iz raziskave je vidno, da imajo majhna podjetja pri 
definiranju koristi iz naslova družbeno odgovornega ravnanja večje težave kot srednje velika 
podjetja. To je lahko tudi eden od razlogov, zakaj se mala podjetja v primerjavi s srednje 
velikimi bolj poredko odločajo za družbeno odgovorne aktivnosti. Raziskava poudarja dve 
osnovni koristi iz naslova družbeno odgovornega ravnanja, in sicer povečanje lojalnosti 
kupcem ter boljše odnose s skupnostjo in oblastmi. 

 

Raziskava (Ullmann, 1985, str. 540-557), ki je navedena razmerja analizirala na ameriških 
podjetjih, je narejena na podlagi tridimenzionalnega modela. Z njim so v okviru treh dimenzij 
primerjali naslednje spremenljivke: 

                                                 
28 Te države so: Avstrija, Belgija, Danska, Grčija, Nemčija, Španija, Francija, Finska, Irska, Italija, Luksemburg, 
Velika Britanija, Nizozemska, Portugalska, Švedska, Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica. 
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� Prvo dimenzijo predstavlja moč lastnikov: spremenljivka upošteva teoretičen pristop; 
če je moč lastnikov (delničarjev) visoka, podjetje upošteva želje lastnikov in se na njihove 
zahteve odzove hitro (in obratno). 

� Drugo dimenzijo predstavlja politika podjetja : v njej je navedeno, v kolikšni meri se 
lahko management podjetja odzove na zahteve po družbeno odgovornem poročanju. 
Aktivna politika pomeni stanje, v katerem management podjetja svoje odločitve podreja 
željam najvažnejših lastnikov z namenom doseganja optimalnih poslovnih rezultatov. 

� Tretjo dimenzijo predstavljajo pretekli podatki o ekonomski uspešnosti: 
najpogostejši kazalci, upoštevani v raziskavi so: dobičkonosnost sredstev, dobičkonosnost 
kapitala, dividenda na delnico, dobiček iz poslovanja, čisti dobiček, tveganje itn. 
Raziskava upošteva dva pogleda na ekonomsko uspešnost: 
1) pomen posameznega ekonomskega kazalca je v raziskavi določen z utežmi (kako 

vpliva na zahteve po družbeno odgovornem poročanju in pozornost s strani 
managementa podjetja); 

2) pomen stroškovnega vidika povezanega z družbeno odgovornim poročanjem. 
 
Tabela 6: Povezanost med spremenljivkami raziskave 

Situacija 
Moč 

lastnikov 
Politika 
podjetja 

Ekonomska 
uspešnost 

Strategija : Pomembnost  izvedbe družbeno 
odgovornega ravnanja in razkritij 

1 Visoka Aktivna Dobra 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Visoka 
� Razkritja: Visoka (pri obveznih in 

neobveznih razkritjih) 

2 Visoka Aktivna Slaba 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Visoka 
� Razkritja: Visoka (obvezna razkritja), 

Nizka (neobvezna razkritja) 

3 Nizka Aktivna Dobra 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Nizka 
� Razkritja: Visoka (obvezna razkritja), 

Nizka (neobvezna razkritja) 

4 Nizka Aktivna Slaba 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Nizka 
� Razkritja: Nizka (pri obveznih in 

neobveznih razkritjih) 

5 Visoka Pasivna Dobra 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Srednje 
� Razkritja: Srednje (obvezna razkritja), 

Nizka (neobvezna razkritja) 

6 Visoka Pasivna Slaba 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Srednje 
� Razkritja: Srednje (obvezna razkritja), 

Nizka (neobvezna razkritja) 

7 Nizka Pasivna Dobra 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Nizka 
� Razkritja: Nizka (pri obveznih in 

neobveznih razkritjih) 

8 Nizka Pasivna Slaba 
� Družbeno odgovorno ravnanje: Nizka 
� Razkritja: Nizka (pri obveznih in 

neobveznih razkritjih) 

Vir: Ullman, 1985, str. 553. 
 

Vseh osem v tabeli prikazanih situacij predstavlja pozitivno povezanost med proučevanimi 
spremenljivkami. Ko je velika moč lastnikov, dobra ekonomska uspešnost in ko management 
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vodi aktivno politiko, pričakujemo večjo pripravljenost podjetij pri izvajanju družbeno 
odgovornega ravnanja in visoko stopnjo razkritij o svojih družbeno odgovornih aktivnostih v 
letnih poročilih. Nasprotno pričakujemo v situaciji, ko podjetje izvaja pasivno politiko, je 
manj ekonomsko uspešno, lastniki pa imajo manjšo moč. 

 

Širša raziskava o poročanju o družbeni odgovornosti v Sloveniji je raziskava, ki zajema 105 
slovenskih nefinančnih podjetij. Opravila jo je Slapničarjeva (2004, str. 519-542). Razvila je 
indeks poročanja o družbeni odgovornosti, ki vključuje osemnajst vprašanj, razdeljenih na pet 
vsebinskih področij: odnos do okolja, kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in lokalne skupnosti. 
Na podlagi indeksa je ugotavljala, ali imajo vidnejša podjetja, ki so bolj izpostavljena 
pritiskom javnosti, bolj informacijsko bogata poročila o družbeni odgovornosti. V vzorec je 
zajela 105 nefinančnih podjetij, katerih delnice kotirajo na prostem in organiziranem trgu 
kapitala. Vir informacij so bila letna poročila in poročila o trajnostnem razvoju podjetij iz leta 
2003. Ugotovila je, da je poročanje o družbeni odgovornosti skromno celo med javnimi 
družbami. Najpogostejša frekvenca pri vseh indikatorjih je bila 0, kar pomeni, da področje v 
letnih poročilih ni obravnavano. Poročanje v Sloveniji je torej še precej skromno. Druga 
najbolj pogosta ocena je 1, kar pomeni, da je področje omenjeno le opisno brez razkritih 
vrednostnih učinkov v zvezi z delovanjem ali izboljšavo glede na predhodna leta. Kljub temu 
so najboljša podjetja (Luka Koper, Mercator, Droga, Petrol, Kolinska) dosegla precej visoke 
rezultate. Ugotovila je, da slovenska podjetja poročajo največ o kazalcih v zvezi z 
zaposlenimi, čeprav so poročila napisana v smislu, kako zaposleni koristijo podjetju in ne o 
ugodnostih za zaposlene. Poročila govorijo o tem, kako čim bolj znižati stroške dela in s tem 
v zvezi zmanjšati koristi zaposlenih. Mnogo letnih poročil ostane zgolj pri navedbi 
demografske analize zaposlenih. Raziskava je dokazala, da dosegajo značilno višjo vrednost 
indeksa poročanja podjetja z bolj negativnim okoljskim vplivom in podjetja, uvrščena v 
borzno kotacijo. Podjetja o določenih kazalcih merjenja poslovne uspešnosti ne poročajo, 
čeprav jih uporabljajo pri poslovanju. To pomeni, da se nekatera podjetja očitno ne zavedajo 
prednosti teh sporočil zainteresiranim interesnim skupinam. Čeprav ima 26,6% vzorčnih 
podjetij okoljski ISO 14001, le 17,1% vzorčnih podjetij o tem tudi poroča. Manj kot 10% 
podjetij prikazuje primerjavo o dosežkih z lanskim letom in zelo neradi dajejo številske 
podatke o svojih humanitarnih in donatorskih dejavnostih. Slapničarjeva je ugotovila, da 
velikost podjetja (merjena s prihodki in s sredstvi), panoga in kotacija pozitivno in značilno 
vplivajo na oba indeksa: indeks poročanja o družbeni odgovornosti in indeks poročanja o 
ravnanju z okoljem. Večja podjetja, tista iz panog z večjim okoljskim vplivom in tista, ki so 
uvrščena v borzno kotacijo, imajo sistematično večje vrednosti indeksov kot druga podjetja.  
 
Vprašanje kakovosti razkritij v slovenskih letnih poročilih za leti 1999 in 2000 je raziskovala 
Horvatova (Horvat, 2002, 299 str.). Letna poročila je ocenjevala na podlagi devetih 
spremenljivk29. Na področju razkritij družbene odgovornosti so najpomembnejša naslednja 
štiri ocenjena področja: kadri, okolje, delničarji in inovativnost. V raziskavo je bilo vključenih 

                                                 
29 Te spremenljivke so: poročilo predsednika uprave; predstavitev vizije, strateških ciljev in načrtov; analiza 
poslovanja; kadri; okolje in družbena dejavnost; informacije za delničarje; bilance; pojasnila oziroma razkritja; 
inovativnost. 
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51 letnih poročil, last podjetij in finančnih ustanov. Ugotovila je, da je bila kakovost sestavine 
kadri leta 2000 boljša glede na preteklo leto. Podobno se je izboljšala tudi kakovost razkritij v 
povezavi z okoljem. Za razliko od predstavitve okolja in zaposlenih se je kakovost  poročanja 
delničarjem zmanjšala. Slabša ocena je po njenem mnenju posledica slabše kakovosti 
poročanja finančnih ustanov. Te ustanove niso javne družbe, kar pomeni, da vrednostni 
papirji niso uvrščeni na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev. V primeru neobstoja 
zunanjih delničarjev podjetje ne vidi potrebe po razkrivanju informacij delničarjem v letnih 
poročilih. V obeh proučevanih letih so bile najkakovostnejše informacije o zaposlenih, sledile 
so informacije o delničarjih in nazadnje še informacije o okolju. V letu 2000 so vsa 
analizirana podjetja poročala o zaposlenih, okolju, delničarjih in družbenem delovanju, kar 
potrjuje razvoj in pomembnost prostovoljnega poročanja. 

 

Doslej sta Slovenijo30 obravnavali dve mednarodni študiji. Raziskava KPMG (2002) jo je 
uvrstila na 17. mesto lestvice med devetnajstimi državami. Raziskava je odkrila, da je 
informacije o družbeni odgovornosti v letno poročilo vključilo le 35% podjetij od sto 
največjih podjetij v državi. Ugotovili so, da podjetja poročajo o ključnih poslovnih vzvodih in 
razlogih za svojo usmeritev v trajnost. Med glavnimi poslovnimi vzvodi za trajnostno 
naravnanost in poročanje navajajo sloves in dobro ime, zmanjšanje tveganja, uveljavljanje 
družbe kot iskanega delodajalca, zmanjševanje stroškov, ustvarjanje dodatnega prihodka, 
graditev dobrih in cenjenih odnosov, hitro odzivanje na trgu, ustvarjanje dolgoročnih povezav 
in povečanje vrednosti podjetja na trgu. Drugo raziskavo je opravil East West Management 
Institute (2003). Raziskava je poleg Slovenije proučevala tudi druge države Srednje in 
Vzhodne Evrope (Češka, Estonija, Latvija, Litva, Estonija, Madžarska). V raziskavo je bilo 
vključenih deset največjih podjetij posamezne države glede na tržno kapitalizacijo leta 2002. 
Poročanje o družbeni odgovornosti je bilo v okviru raziskave razdeljeno v tri sklope: 
upravljanje podjetja, okolje in družbena politika. Sklopi so bili razdeljeni v trinajst kategorij. 
V sklop upravljanja podjetja so bila uvrščena razkritja organov upravljanja, informacije o 
revidiranju poročila in dividendna politika. 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, 
podatke o okoljskem managementu in upoštevanju okoljskih vidikov skozi celotno 
distribucijsko verigo, informacije o virih energije in vode ter učinkoviti izrabi le-teh. V sklop 
družbene politike so bile zajete informacije o skladnosti s standardi na področju delovnih 
pogojev in človekovih pravic, o razvoju zaposlenih in njihovih bonitetah, informacije o 
varnosti in zdravju v podjetju in informacije o politiki zaposlovanja. Raziskava je dokazala, 
da so najbolj komunikativna slovenska podjetja Krka, Gorenje, Petrol in Istrabenz. Vsa 
podjetja so razkrila informacije o organih upravljanja, namerah o izboljšanju okolja ter 
sponzoriranju. Največ informacij je dostopnih v sklopu upravljanja podjetja. Temu sledi sklop 
okoljskih informacij, na zadnjem mestu pa je razkrivanje družbenih vprašanj. Junija 2002 je 
                                                 
30 Rezultati analize zaradi izbora podjetij ne morejo biti posplošeni. Do rezultatov mednarodnih primerjav, ki ne 
upoštevajo velikosti podjetij ali strukture panog, je treba imeti določen pridržek. Največje slovensko podjetje je 
namreč okoli sedemkrat manjše od 500. podjetja, uvrščenega na lestvici Fortune Global 500. 
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bilo v Sloveniji 152 podjetij z ISO14001. Raziskava je pokazala, da slovenska podjetja že 
precej poročajo o komponentah trajnostnega razvoja, toda ta sklep velja le za velika podjetja. 

 

Študije potrjujejo, da je poročanje o družbeno odgovornem vedenju le redko odsev 
dejanskega družbeno odgovornega ravnanja. Pogosto podjetja vidijo v poročanju možnost 
samopromocije in težijo k razkrivanju pozitivnih prispevkov ter k prikrivanju (ali manj 
natančnem poročanju) negativnih učinkov svojega delovanja (Guthrie, Parker, 1990, str. 159-
175). Poročanje omogoča managerjem pripovedovanje zgodb, ki jih ustvarjajo sami. Zavedajo 
se, da je potrebno poročati tako, da bo imelo podjetje od tega čim večje koristi. Prostovoljna 
razkritja so lahko orodje za spreminjanje zaznav javnosti ali odvračanje pozornosti od 
problemov s poudarjanjem dosežkov na drugih družbeno pomembnih področjih. To dokazuje, 
da je včasih poročanje o družbeni odgovornosti bliže trženjski strategiji z namenom povečati 
dobičkonosnost podjetja kot pa posledica predane skrbi za družbo in okolje. Poročanja o 
družbeno odgovornem ravnanju se poslužujejo predvsem tista podjetja, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo, pri kateri je zelo ogroženo okolje in družba. Za podjetje je 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. Lahko bi torej zaključili, da se podjetja poslužujejo 
družbeno odgovornega poročanja zgolj zaradi boljše javne podobe (Epstein, 2003, str. 1-30). 
Podjetja se ukvarjajo z družbeno odgovornim poročanjem, da bi minimizirali politične ali 
družbene stroške, ki bi jih lahko utrpeli, če ne bi kazali družbeno sprejemljivega vedenja. 
Večja podjetja, predvsem tista, ki uživajo visoko stopnjo ugleda, in podjetja iz panog z večjim 
vplivom na okolje so zaradi svoje vidnosti bolj izpostavljena uvedbi potencialno ostrejše 
zakonodaje in zato razkrivajo več informacij o delovanju v prid okolja (Deegan, Gordon, 
1996, str. 187-199).  

 

4.2. Primera neuspešnega družbeno odgovornega ravnanja podjetja 

 
Podjetje Enron je bilo izjemno družbeno odgovorno podjetje, zlasti v domačem Houstonu. 
Veliko denarja je namenjal v dobrodelne namene (za podporo univerzam, cerkvam, muzejem, 
umetniškim skupinam, lokalnim bolnišnicam itd.). Stečaj podjetja je bil največji podjetniški 
stečaj v zgodovini ZDA. Zaznamovali so ga: navajanje neresničnih podatkov v računovodskih 
izkazih o višini dolgov in dobičkov, nezadosten notranji nadzor, napake pri reviziji, kroženje 
vodilnih uslužbencev, financiranje velikega števila politikov, uničevanje dokumentov itn. 
Posledice stečaja so bile velike. Vlagatelji so izgubili milijarde dolarjev. Na tisoče zaposlenih 
je ostalo brez služb in prispevkov v pokojninskem skladu. Posledice čutijo lokalne skupnosti, 
saj ni več Enronovih finančnih prispevkov, pa tudi druga podjetja, saj se je povečalo 
nezaupanje vlagateljev v njihovo poslovanje. 
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Rdeči križ Slovenije je zabredel v probleme, ko so v javnost prišle informacije, da ima 
njegovo vodstvo relativno visoke plače in da se organizacija ukvarja tudi s posojilno 
dejavnostjo. Oboje je bilo v očeh javnosti označeno kot neetično. Posledično je prišlo do 
upada ugleda organizacije, zaradi česar so se zmanjšali prostovoljni prispevki organizaciji in 
zmanjšalo se je število prostovoljcev, ki so ji bili pripravljeni pomagati. Primer predstavlja 
dokaz, da se morajo tudi neprofitne ustanove obnašati družbeno odgovorno. 
 

5. DRUŽBENA ODGOVORNOST IN POROČANJE O NJEJ V PODJETJU KRKA 

 

5.1. Predstavitev podjetja Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

 
Krka je eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi. Ključni 
predmet njenega poslovanja je farmacevtsko-kemijska dejavnost, v katero sodijo proizvodnja 
in prodaja zdravil za humano porabo, izdelki za samozdravljenje, veterinarski in kozmetični 
izdelki. Krkino dopolnilno dejavnost predstavljajo zdraviliško turistične storitve. Največje 
slovensko mednarodno farmacevtsko podjetje s svojimi izdelki oskrbuje večmilijonska tržišča 
v več kot sedemdesetih državah sveta.  

 

Leta 1954 je bil v Novem mestu ustanovljen farmacevtski laboratorij, nekoliko kasneje pa 
tudi razvojni inštitut. Pojavljati so se začeli prvi patenti, izvozni koraki podjetja in izgradnja 
obratov za farmacevtsko proizvodnjo. V naslednjem desetletju poslovanja se je podjetje 
usmerilo še v turistično in zdraviliško dejavnost ter začelo sodelovati z vodilnimi svetovnimi 
farmacevtskimi podjetji. V sedemdesetih in osemdesetih letih so se vodilni v podjetju 
osredotočili predvsem v strategijo širjenja obstoječih proizvodnih zmogljivosti, vlaganja v 
nove tovarne, začeli pa so vlagati tudi v investicije, namenjene ohranjanju okolja. Nadaljevali 
so z ustanavljanjem podjetij in predstavništev v tujini ter še učinkovitejšim razvijanjem 
kakovostnih lastnih zdravil. Uvrstili so se v vrh uspešnih podjetij in pridobili pomemben tržni 
delež na tržiščih srednje in vzhodne Evrope. Kot delniška družba Krka posluje od leta 1996, 
danes pa zaposluje več kot 4.500 ljudi. Svoje zmogljivosti usmerja v razvoj sodobnih lastnih 
zdravil, ki predstavljajo vedno večji delež v domači prodaji in izvozu. Poleg lastnih 
kakovostnih in tržno uveljavljenih zdravil, ponudbo dopolnjuje s posameznimi licenčnimi 
izdelki vodilnih svetovnih farmacevtskih podjetij.  
 
V prihodnjih letih namerava podjetje še okrepiti in utrditi položaj v vrhu farmacevtskih 
podjetij v srednji in vzhodni Evropi. Še naprej namerava vlagati v razvojno-raziskovalno 
dejavnost, izpopolnjevati strokovnost in usposobljenost zaposlenih ter dograjevati sistem 
celovitega obvladovanja kakovosti, kamor spada tudi varovanje okolja. Krka se zaveda, da se 
mora v skladu s strateškimi usmeritvami inovativnega generičnega proizvajalca farmacevtskih 
izdelkov še naprej prizadevati za razvoj in prodajo kakovostnih, varnih in učinkovitih 
generičnih izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami ter obenem skrbeti tudi za cenovno 
dostopnost. Ta zaveza se nanaša tudi na prizadevanje zadovoljevanja vseh interesnih skupin 
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povezanih s poslovanjem podjetja, torej krepiti odnose z uporabniki, kupci, zaposlenimi, 
delničarji in obenem skrbeti za okolje. V zadnjih desetih letih je podjetje na različnih ravneh 
upravljanja odnosov z okoljem in družbo širilo svojo družbeno odgovornost. Krka povečuje 
osveščenost o posledicah, ki jih povzroča farmacevtska proizvodnja v okolju in zdravju ljudi, 
letos se v podjetju pripravlja tudi trajnostno poročilo. Z njim bo podjetje obveščalo svoje 
interesne skupine o ekološko-ekonomskih, trajnostnih in socialnih učinkih svojega delovanja. 
Odgovorni v podjetju se zavedajo, da je prikaz kazalnikov trajnostnega poročila bistvenega 
pomena za skladno in celostno podobo podjetja. Krka redno pripravlja letna poročila, v 
katerih navaja informacije o vključevanju različnih interesnih skupin v odločanje, strategijo in 
cilje podjetja. Tako zaposleni kot managerji so motivirani in odgovorni, da izboljšajo rezultate 
iz naslova »trojnega izida«. 
 

5.1. Razvoj odnosov do interesnih skupin 

 

Model interesnih skupin podjetja Krka je interaktiven in poudarja fleksibilnost med različnimi 
sestavnimi deli. Načrti in programi, vezani na področje odgovornega ravnanja, so del letnih in 
strateških načrtov razvoja podjetja. V prihodnosti želijo z vlaganji zagotoviti večjo varnost 
zaposlenih in večjo stopnjo varovanja okolja, s čimer uresničujejo smoter odgovornega 
ravnanja, ki je prostovoljna iniciativa oziroma prizadevanje svetovne kemijske industrije, da 
doseže in pokaže napredek na področju varstva zdravja, varstva pri delu in varstva okolja. 
Program odgovorno ravnanje je eden od sistemov ravnanja z okoljem, ki obsega širše 
področje kot sistema ISO 14001 in EMAS, saj poleg okolja vključuje tudi varstvo pri delu in 
varovanje zdravja.  

 

Na primeru podjetja Krka sem naredila raziskavo o povezanosti družbeno odgovornega 
ravnanja in poročanja. Podatke sem črpala iz letnih poročil zadnjih desetih let, ki sem jih 
pridobila v podjetju. Letna poročila zadnjih treh let so dostopna tudi na Krkini spletni strani. 
Zaradi kvalitativne narave pojava družbene odgovornosti sem naletela na problem merjenja 
obsega poročanja o družbeni odgovornosti. Učinke je namreč težko kvantificirati, posamezne 
informacije se ne seštevajo, zato je težko dobiti agregatno merilo družbene odgovornosti. 
Informacije o družbeni in okoljski odgovornosti nimajo istega imenovalca, posledično tudi ne 
skupnega končnega rezultata. Ker je standardizacija kriterijev težka, sem podjetje proučevala 
na podlagi metodologije vsebinske analize, s katero je mogoče oblikovati intervalno 
spremenljivko. Omenjeno metodologijo je uporabila že Slapničarjeva (2004, str. 11). Podjetje 
sem analizirala na podlagi osemnajstih indikatorjev oz. področij poročanja, identificiranih v 
že omenjeni raziskavi, tem pa sem dodala še pet svojih kazalnikov. Vsi indikatorji poročanja 
temeljijo na kazalcih GRI 2002. Po metodi Slapničarjeve sem definirala mersko lestvico 
področij poročanja. Poročanje o nekaterih spremenljivkah je dihotomna spremenljivka (0 = 
področje ni omenjeno, 3 = področje je omenjeno), večina od področij pa ima ordinalno 
mersko lestvico (0 = ni omenjeno, 1 = omenjeno le opisno, 2 = razkrite vrednosti kvalitativnih 
meril in 3 = razkrite vrednosti kvantitativnih meril in podana primerjava glede na preteklo 
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leto). Dihotomne spremenljivke imajo vrednost 3 (in ne 1, kot bi bilo običajno) zaradi 
enakovredne uteži v skupnem rezultatu.  

 

Slika 6: Družbeno odgovorno poročanje podjetja svojim delničarjem 
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Vir: Lastna raziskava. 

 

Na osnovi analize ugotavljam, da podjetje že od samega nastopa na organiziranem trgu v 
letnih poročilih redno navaja podatke o svojih vlagateljih. Pri poročanju se poslužujejo tudi 
primerjav glede na pretekla leta, kar daje informacijam še večjo vrednost. 

 

Slika 7: Družbeno odgovorno poročanje podjetja Krka o zaposlenih 
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Vir: Lastna raziskava. 
 
Krka se zaveda, da konkurenčno nastopanje na trgih doma in v svetu, razvoj in raziskave 
novih izdelkov ter vlaganja v nove zmogljivosti zahtevajo delavce z najvišjo strokovno 
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usposobljenostjo. Ugotovila sem, da v podjetju ustvarjajo okolje, ki spodbuja tako strokovno 
kot osebnostno rast zaposlenih, kar se odraža tudi v poslovnih rezultatih. Tudi primerjalno 
raziskovanje klime v slovenskih podjetjih je pokazalo, da je slednja v Krki precej nad 
slovenskim povprečjem (Krkina intranet stran). V podjetju tudi sami izvajajo ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih, vendar podatke zadnja štirih leta v poročilih navajajo le opisno. 
Podjetje v letnih poročilih redno prikazuje strukturo zaposlenih, vendar le glede na izobrazbo 
ter z vidika delavcev doma in v tujini. Stopnjo absentizma je podjetje primerjalno razkrilo le 
leta 2001, zaposlitveno politiko pa na splošno le leta 2003. Ugotovila sem, da dajejo v 
podjetju velik poudarek izobraževanju, o tem tudi redno poročajo, čeprav so primerljivost 
glede na preteklo leto navedli le leta 2002. Podpirajo odločitve zaposlenih, da nadaljujejo 
svojo študijsko pot in tako pridobijo nova znanja, ki jih vedno bolj tekmovalno okolje tudi 
zahteva. Podjetje predvsem zadnji leti bolj razkriva tudi nekatere ugodnosti za zaposlene, ki 
so nad zakonsko določenimi. Večkrat sem v poročilih zasledila navedbo športnih dejavnosti, 
ki jih podjetje podpira, nikoli pa ni omenjenih počitniških kapacitet. Za bolj učinkovito in 
uspešno vodenje, ki motivira sodelavce, so začeli leta 2003 s sistematičnim izvajanjem Krkine 
šole vodenja, ki omogoča poglobljeno seznanjanje ter uporabo novih metod učinkovitega 
vodenja in razvoja sodelavcev.  
 

Slika 8: Družbeno odgovorno poročanje podjetja kupcem 
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Vir: Lastna raziskava. 

 

V poročilu 2003 podjetje poudarja, kako kakovost izdelkov in zadovoljstvo spremljajo z 
velikim številom post-registracijskih kliničnih študij, ki potrjujejo tako učinkovitost kot 
varnost izdelkov. V podjetju imajo natančno izdelan postopek ravnanja in obveščanja v 
primeru morebitne prijave resnega ali nepričakovanega stranskega učinka, poleg tega pa tudi 
postopek ravnanja v primeru reklamacije izdelka, kjer stalno skrajšujejo čas odgovora kupcu. 
To je področje, o katerem podjetje ne poroča več kot toliko, da ustrezajo standardom. Ker so 
standardi dovolj zahtevni, je celovit sistem vodenja opisan v Krkinem Poslovniku kakovosti, 
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ki zaradi istih načel obravnava različne vidike poslovanja. Glede kvalitete uporabljajo v 
podjetju GMP standarde. Skladno z navodili Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, 52/00 in 42/00) in v skladu s 
Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane 
(Uradni list RS, 8/03), je vpeljan in potrjen sistem HACCP. Podjetje je februarja 2005 
pridobilo certifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) za razvoj, 
proizvodnjo in prodajo prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene, dodatkov 
krmi, premikov in dopolnilnih krmnih mešanic ter certifikat za storitve v obratu Družbena 
prehrana. V podjetju redno navajajo, katere standarde uporabljajo pri poslovanju in se torej 
zavedajo pomembnosti tega podatka. Nikoli pa niso razkrili podatkov o stroških reklamacij in 
anket o zadovoljstvu kupcev. Podjetje razkriva le pozitivne podatke, o nekaterih razkritjih 
(določeni stroški), ki so poslovna skrivnost podjetja, pa ne poroča. 

 

Slika 9: Družbeno odgovorno poročanje podjetja dobaviteljem 
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Vir: Lastna raziskava. 

 

V sklopu raziskave dobaviteljev sem proučevala le navedbo politike oz. strategije do 
dobaviteljev v letnih poročilih. Ugotovila sem, da so se leta 2002 zavedli pomembnosti te 
informacije, saj od takrat namenjajo dobaviteljem veliko poudarka. Leta 2003 so jim namreč 
glede na predhodna leta v letnem poročilu namenili večjo pozornost. Velika konkurenca med 
proizvajalci zdravil in potreba po nemoteni oskrbi svojih kupcev v podjetju zahteva nenehno 
iskanje potencialnih dobaviteljev. Pri slednjih se najprej ugotavlja izpolnjevanje komercialnih 
pogojev. Za ugotovitev ustreznosti glede zagotavljanja kakovosti vhodnih materialov se 
ugotavlja specifikacija materiala. V podjetju skrbno kontrolirajo tudi materiale stalnih 
dobaviteljev in jih v primeru pomanjkljivosti opozarjajo na nujnost izboljšav (Krkina intranet 
stran). V podjetju so se odgovorni zavedli pomembnosti, da imajo za vsak ključni 
reprodukcijski material na voljo več odobrenih dobaviteljev. Tako se med Krko in njenimi 
dobavitelji vzpostavlja partnerski odnos v smislu dolgoročnega aktivnega sodelovanja. 
Povečano povpraševanje po Krkinih izdelkih in omejene proizvodne zmogljivosti so jih 
prisilile k iskanju pogodbenih partnerjev, ki iz Krkinih učinkovin po Krkinih proizvodnih 
postopkih izdelujejo farmacevtske izdelke oziroma iz intermediatov aktivne učinkovine. Leta 
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2003 je naraslo predvsem število dobaviteljev iz Evrope, pomemben delež pa predstavljajo 
tudi slovenski dobavitelji, ki jim Krka sicer posveča še posebno pozornost.  

 

Slika 10: Družbeno odgovorno poročanje podjetja o ravnanju z okoljem 
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Vir: Lastna raziskava. 

 

Podjetje tudi na področju varstva okolja stopa v korak z najbolj ekološko osveščenimi 
farmacevtskimi podjetji. Okoljska politika je v Krki del razvojne strategije in organizacijske 
kulture in vodi v smer trajnostnega izboljšanja na področju varovanja okolja, saj zaposlene 
zavezuje k odgovornemu ravnanju do okolja. Temu cilju podjetje sledi z dolgoletnim 
zavzetim in strokovnim delom na vseh področjih varstva okolja, z velikimi investicijskimi 
vlaganji, ki so jih v zadnjih letih še pospešili z vlaganji v nabavo sodobne opreme ter z 
izboljševanjem tehnoloških postopkov. V podjetju je prisotna zelo visoka okoljska zavest, ki 
se dokazuje z vodenjem okoljskih programov ter z doslednim spremljanjem in upoštevanjem 
veljavnih zakonskih predpisov. Krka je pred dvema letoma pridobila tudi certifikat ISO 14001 
(Krkina intranet stran). Pri analizi letnih poročil sem ugotovila, da v podjetju redno navajajo 
prisotnost okoljskih standardov, v nobenem poročilu pa nisem zasledila navedbe podatka 
oddelka ali managerja, odgovornega za ravnanje z okoljem. Sicer pa imajo v podjetju sistem 
ravnanja z okoljem, ki temelji na prepoznanih okoljskih vidikih, zapisanih v Registru 
okoljskih vidikov. Zaznala sem, da podjetje v poročilih redno navaja, da skrbno iščejo 
dobavitelje z okoljsko varnejšimi materiali in storitvami. Prav tako sem v zadnjih dveh letih 
odkrila trend k večjemu poročanju o rabi energije in o kazalcih na področju ravnanja z 
okoljem (o emisijah plinov, ravnanju z odpadki in drugo), in sicer navajajo številske podatke s 
primerjavami. V podjetju se izvajajo številne aktivnosti, povezane z varstvom okolja: čiščenje 
odpadnih voda, zbiranje, obdelava ter dokončna dispozicija odpadkov, zmanjševanje emisij 
hrupa, zmanjševanje in čiščenje emisij nevarnih snovi v zrak vključno z odstranjevanjem 
neprijetnih vonjav. Nenehno izboljševanje na področju varstva okolja zahteva poleg tehničnih 
in organizacijskih ukrepov tudi velika finančna vlaganja. Kljub zmanjševanju količin 
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odpadkov, manjši porabi rečne vode in nižjemu obremenjevanju vodotoka stroški varstva 
okolja zaradi novih in vse višjih okoljskih taks, stroškov spremljave in stroškov investicij v 
okoljske projekte iz leta v leto naraščajo (Krkina intranet stran). V okviru programa 
učinkovite rabe energije med drugim v podjetju uvajajo sistem za nadzor energetskih tokov, o 
čemer poročajo v letnem poročilu 2003. Vplive dejavnosti na okolje spremljajo z izvajanjem 
monitoringa emisij v skladu z zakonskimi zahtevami in internimi navodili. Meritve izvajajo v 
lastnih laboratorijih in preko pooblaščenih organizacij za izvajanje monitoringa. O rezultatih 
meritev pripravljajo letna poročila in jih posredujejo upravnim institucijam. Redno spremljajo 
tudi notranje podatke o stanju okolja in porabi naravnih virov, jih statistično obdelujejo in 
pripravljajo interna poročila. Pridobljeni podatki podjetju služijo pri pripravi programov in 
ukrepov za izboljšanje stanja okolja. 

 

Slika 11: Družbeno odgovorno poročanje podjetja o sodelovanju z lokalno skupnostjo 
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Vir: Lastna raziskava. 

 

Ugotovila sem, da Krka čedalje več poroča o sponzorstvih, donatorstvih in o ostalih projektih 
kulturne ali družbene narave. Zavedajo se svoje družbene odgovornosti, zato skrbno negujejo 
dialog z okoljem in širijo odnose z njim. Podjetje si prizadeva omogočati ljudem zdravo in 
kakovostno življenje, zato svoja sredstva usmerja tako v lokalno okolje kot tudi k dejavnostim 
na nacionalnem nivoju. Obseg sredstev za donacije in sponzorstva določijo vsako leto posebej 
v okviru poslovnega načrta družbe. Leta 2003 so v podjetju namenili za sponzorstva in 
donacije 0,9% celotne prodaje. Veliko sredstev namenijo projektom povezanim s področjem 
zdravja ljudi, sponzorirajo pa tudi klube za razvijanje in podporo dela z mladimi. Sponzorske 
projekte imajo jasno ločene od donatorskih. Od leta 1971 Krka v sklopu t.i. Krkinih nagrad 
spodbuja dijake in študente k ustvarjalnosti, učenju in raziskovanju. Na lokalnem nivoju 
namenjajo sredstva za humanitarne akcije, sponzoriranje večjih lokalnih in regionalnih akcij 
za čistejše okolje, velik poudarek namenjajo splošni kakovosti življenja, vzgojno-
izobraževalnemu razvoju, kulturni dejavnosti in različnim projektom s področja kulture, 
športnim prireditvam, finančno pa pomagajo tudi različnim društvom. Podjetje podpira 
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različne znanstveno-raziskovalne dejavnosti, programe in projekte na različnih fakultetah in 
inštitutih, izobraževanja na podiplomski stopnji in v tujini. Prav tako podpira različne kulturne 
prireditve ter športne klube in reprezentance. 

 

Če vse kazalnike združim v eno sliko, ugotovim, da podjetje v svojih poročilih vsako leto 
poroča o več kazalcih. Krka se torej zaveda pomembnosti svojih interesnih skupin, zato jim 
namenja čedalje več poudarka. Kljub vsemu pa se moramo pri interpretaciji rezultata 
zavedati, da so lahko poročila pristranska navzgor. To pomeni, da ni nujno, da v primeru 
trenda večjega razkritja, podjetje tudi dejansko posveča večjo pozornost skrbi za okolje. 
Lahko gre le za eno izmed strategij odnosa z javnostmi. 
 

Slika 12: Družbeno odgovorno poročanje podjetja Krka 
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l

 

Vir: Lastna raziskava. 

 
Ker me je zanimalo dejansko družbeno odgovorno ravnanje podjetja, sem analizo razširila z 
dejanskimi številskimi podatki. Izmed vseh indikatorjev, s pomočjo katerih sem proučevala 
družbeno odgovorno poročanje, sem proučila le 10 merljivih (tista merila, ki imajo vrednost 
najmanj 2). Omejila sem se le na zadnja tri leta proučevanja, saj sem šele v slednjih opazila 
povečan trend k večjemu poročanju o družbeno odgovornemu ravnanju. Zanimalo me je, ali 
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je podjetje s povečanim družbenim poročanjem tudi dejansko povečalo družbeno odgovorno 
ravnanje. 
 
V okviru okoljskih indikatorjev sem proučila porabo vode, energije, nastanek odpadne vode, 
ravnanje z odpadki, emisije v zrak in obseg vlaganj v okoljske programe (Interni podatki 
Krka, Letna poročila Krke 2001, 2002, 2003). Ugotovila sem, da je v proučevanem obdobju 
močno upadla poraba vode (za 24,6%), in sicer tako pitne kot rečne vode. Prav tako se je za 
25,8% zmanjšala poraba odpadne vode. Poraba energije ostaja v proučevanih letih na 
približno enakem nivoju. Nastanek odpadkov z leti variira in ima tendenco zniževanja. Enako 
velja za emisije v zrak. Ugotovila sem tudi, da podjetje vse več vlaga v varstvo okolja. Vedno 
večji poudarek v podjetju namenjajo lokalni skupnosti, saj so se namenjena sredstva za 
sponzorstva in donacije povečale za 21,1%. V okviru zdravja in varnosti je največji rezultat 
dosežen pri skrbi za zaposlene in varnosti pri delu. Nezgode pri delu, na katere so v podjetju 
lahko neposredno vplivali, so se zmanjšale za 34%. Že pri analizi o družbeno odgovornem 
poročanju sem ugotovila, da podjetje namenja veliko pozornost svojim delničarjem, kar je 
zaradi zakonske regulative tudi pričakovati. Iz podatkov delničarjem je razvidno, da podjetje 
dosledno izvaja strategijo konstantne rasti dividende, ki je v teoriji eden izmed kazalnikov 
uspešnega poslovanja. 
 

5.2. Trenutno stanje v podjetju na področju ugotavljanja družbene odgovornosti 

 

Krka nenehno razvija in izboljšuje načine merjenja učinka svojih dejavnosti na različne 
interesne skupine. Večinoma gre za kvalitativna merila, čeprav v zadnjem času razvija tudi 
ekonomska merila in jih, kjer je to mogoče, vključuje v finančne izračune poslovanja podjetja. 
Zaradi težav pri oblikovanju takšnih meril in njihovem vključevanju v finančne projekcije 
poslovanja podjetje (Tabela 3) ta merila le redko uporablja pri tehtanju med interesi različnih 
interesnih skupin v podjetju. Cilje družbeno odgovornega poslovanja vključujejo v 
ekonomske odločitve v obliki omejitev izključnega maksimiziranja dobička. Podjetje naj torej 
maksimizira finančne donose v okviru določenih pravil, ki določajo njegov odnos do okolja in 
družbe. Podjetje se zaveda, da prinaša večina družbeno odgovornih dejavnosti dolgoročno 
pozitivne finančne učinke (Intranet stran Krke). Izboljšanje ugleda podjetja se lahko odrazi v 
večjem obsegu prodaje, večjem zaposlovanju, zadovoljstvu zaposlenih itn. To spoznanje je 
verjetno prispevalo k temu, da v podjetju podpirajo tudi aktivnosti, ki na kratki rok pomenijo 
manjšo dobičkonosnost.  

 

Na osnovi proučevanja in intervjuja z g. Lampretom (direktor Sektorja za tehnično oskrbo in 
energetiko) lahko rečem, da se podjetje trudi bolj sistematično vključevati dolgoročnejše 
učinke družbeno odgovornega ravnanja. Pri tem se srečujejo s številnimi problemi, kot so 
pomanjkanje objektivne metodologije pri določitvi indikatorjev merjenja ter naslanjanje na 
etične in moralne vrednote kot eno izmed osnovnih vodil družbeno odgovornega ravnanja. 
Sklepam tudi, da je bil glavni razlog za družbeno odgovorne aktivnosti v podjetju predvsem 
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močno finančno ozadje, čeprav mogoče niso pričakovali večjih pozitivnih dolgoročnih 
finančnih učinkov. Kljub vsemu je podjetje zaenkrat še precej neodločeno v 
internacionalizaciji in meritvi učinkov na interesne skupine in finančno poslovanje podjetja.  

 

5.3. Vključevanje izmerjenih učinkov družbeno odgovornega poslovanja v odločanje 

 

Na podlagi lastne raziskave sem ugotovila, da je podjetje v zadnjih letih izboljšalo merila 
družbeno odgovornega poslovanja na različne interesne skupine, čeprav le-ta ostajajo 
večinoma kvalitativna in neenotna. Krka se tako kot številna druga podjetja sooča s 
problemom, kako zajeti nefinančne podatke ter jih kvantificirati in ovrednotiti. V 
proučevanem desetletnem obdobju (1994-2003) sem opazila trend povečanega poročanja o 
aktivnostih družbeno odgovornega poslovanja. Predvsem v zadnjih treh letih podjetje poroča 
o več indikatorjih, ima bolj jasno opredeljene cilje in čedalje bolj poudarja vrednote. Tudi 
zaposleni v podjetju se čedalje bolj zavedajo pomena družbeno odgovornega ravnanja, 
postajajo bolj odgovorni in bolj aktivni v oblikovanju in izpolnjevanju ciljev družbeno 
odgovornega poslovanja. Podjetje je že lansko leto začelo proučevati izhodišča trajnostnega 
poročila, letos pa ga pripravljajo za izdajo. V pripravi je podjetje upoštevalo GRI standarde, 
saj poročanje v skladu s temi svetovno uveljavljenimi standardi povečuje verodostojnost 
poročila in ugled podjetja. Sicer pa Krka že desetletja deluje v smeri trajnostnega razvoja. To 
dokazujejo številni projekti, ki so prispevali k nenehnemu izboljševanju stanja na vseh 
področjih varstva okolja. Omenila sem že, da je v podjetju zadnja tri leta prisoten trend k 
poročanju o vedno več kazalnikih družbene odgovornosti. Poleg tega se je podjetje v teh letih 
tudi dejansko obnašalo družbeno odgovorno. Navsezadnje lahko sklepam, da je to 
prizadevanje podjetja vodilo tudi k rasti prodaje in dobička. 

 

V podjetju poudarjajo pomen fleksibilnosti in učinkovitosti, ki sta ključna dejavnika pri 
uresničevanju vizije uglednega in prodornega inovativnega generičnega farmacevtskega 
podjetja. Zavedajo se pomembnosti znanja, sposobnosti, inovativnosti, delavnosti in 
iznajdljivosti, saj je vse to ključno za njihovo rast. Gradijo dobre medsebojne odnose, saj 
predstavljajo le-ti temelj za spoštljiv odnos do vseh interesnih skupin. V podjetju visoko 
vrednotijo organizacijsko kulturo in vzdušje, ki ljudi motivira za inovativnost in ustvarjalnost.  
 

5.4. Reševanje nasprotja interesov med različnimi interesnimi skupinami 

 
V podjetju načeloma ne primerjajo učinkov določene dejavnosti družbeno odgovornega 
poslovanja na različne interesne skupine. Dejstvo je, da neko ravnanje podjetja določenemu 
subjektu koristi, medtem ko drugemu lahko škoduje. Podjetje se pri tej dilemi poslužuje 
strategije dialoga in vstopa v raziskovalne projekte s ključnimi, najvplivnejšimi interesnimi 
skupinami. Podobno v podjetju rešujejo tudi nasprotja interesov med delničarji in drugimi 
interesnimi skupinami. V podjetju menijo, da aktivnosti družbeno odgovornega poslovanja 
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niso v nasprotju s ciljem maksimiziranja dobička (Krkina intranet stran). Nekatera družbeno 
odgovorna ravnanja so se izkazala v podjetju že s kratkoročnimi finančnimi izračuni. Veliko 
družbenih aktivnosti sicer ne daje takojšnjih rezultatov, na dolgi rok pa bodo učinki na 
finančno poslovanje nemalokrat pozitivni. Z odpravljanjem pomanjkljivosti v merjenju in 
zaznavanju slednjih (skupaj z vrednostjo povečanega ugleda podjetja zaradi humanitarnih 
dejavnosti, večjega zadovoljstva zaposlenih itn.) se bo v podjetju vsekakor povečalo izvajanje 
koristnih investicij za okolje in družbo. 
 

6. SKLEP 

 
Problematika, ki jo obravnavam v diplomski nalogi, izvira iz prakse. Poslovanje in 
dolgoročen obstoj podjetja sta odvisna od različnih interesnih skupin, sočasno pa lahko tudi 
podjetja vplivajo na interesne skupine. Podjetja morajo upoštevati interese vseh 
posameznikov, ki sodelujejo s podjetjem, razvijati pozitivne dolgoročne odnose z njimi in 
sprejemati poslovne odločitve, ki bodo s povečevanjem dodane vrednosti posameznika 
povečevale tudi konkurenčne prednosti. S povečevanjem oziroma ohranjanjem dodane 
vrednosti za vse interesne skupine podjetja se dejansko povečuje sedanja vrednost prihodnjih 
koristi vseh interesnih skupin in podjetja, podjetje pa lahko istočasno s prispevkom k 
trajnostnemu razvoju zasleduje tudi cilj maksimiziranja dobička. Ugled podjetja je dragocen 
vir, s katerim mora vodstvo podjetja skrbno ravnati. Vpliva namreč na celotno uspešnost 
poslovanja, vključno s finančnimi rezultati. Podjetje deluje družbeno odgovorno in prispeva k 
trajnostnemu razvoju takrat, ko zagotavlja vsaj ničelno dodano vrednost vsem interesnim 
skupinam in hkrati s časom povečuje dodano vrednost za vse interesne skupine. Konkurenčno 
podjetje je sposobno poslovati dolgoročno uspešno in ustvarjati vse večje pozitivne 
ekonomske koristi, ki jih lahko tako ali drugače vrednostno prerazporeja tudi v koristi svojih 
interesnih skupin.  
 
V zadnjih časih je poraslo število podjetij, ki pripravljajo zunanja poročila o svoji vpletenosti 
v družbeno odgovorne aktivnosti. Kljub temu se kakovost poročil ni bistveno izboljšala. 
Podjetja pomanjkljivo vključujejo koncept družbene odgovornosti v svoje poslovne odločitve 
in ravnanje, čeprav se zavedajo potrebe po zunanjem poročanju. O tem govorijo tudi rezultati 
nekaterih empiričnih študij, ki sem jih proučevala v diplomskem delu. Problem pri iskanju 
povezanosti med družbeno odgovornim ravnanjem in družbeno odgovornim poročanjem je, 
da je poročanje lahko pristransko in da podjetja bolj poročajo o pozitivnih kot o negativnih 
dejanjih. Družbeno poročanje je namreč aktivnost podjetja, ki dopušča eksperimentiranje. 
Slednje je pripeljalo do različnih pristopov in pogledov k družbenemu poročanju, različnih 
poročil in standardov, vsebin ter poimenovanj. Vse navedeno nakazuje nestrukturiran razvoj 
družbenega poročanja, to pa posledično nestandardiziranost in neprimerljivost družbenih 
poročil. Vse to so razlogi za razvoj novih standardov in smernic (GRI, AA1000, SA8000 itn.). 
 
K povečanemu trendu družbenega poročanja so prispevali politična privrženost k 
trajnostnemu razvoju, pritiski družbenih skupin, naj zasebni sektor prevzame aktivno vlogo 
pri družbenem napredku, vedno strožja okoljevarstvena zakonodaja in zaupanje v 
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računovodsko poročanje. Številne empirične študije potrjujejo, da podjetja niso dobrodelne 
ustanove in da od družbeno odgovornega ravnanja pričakujejo dolgoročne koristi. Nagnjena 
so k samopromociji in težijo k razkrivanju pozitivnih prispevkov in k prikrivanju ali manj 
natančnemu poročanju negativnih učinkov svojega delovanja. Podjetja se zavedajo, da lahko 
vsako prikrivanje negativnih aktivnosti negativno vpliva na ugled podjetja, to pa posledično 
tudi na ekonomsko uspešnost. Tega se še posebej zavedajo podjetja z visoko stopnjo ugleda in 
podjetja iz panog z večjim vplivom na okolje, ki so zaradi svoje vidnosti bolj izpostavljena 
uvedbi potencialno ostrejše zakonodaje in zato razkrivajo več informacij o delovanju v prid 
okolja. Kot posledica strahu pred upadom ugleda slednji pripravljajo najbolj obsežna in 
pozitivna poročila. Problem pri poročanju pa je, da je meja med »ravno pravšnjim« in 
»neprimernim« obsegom ter podrobnostjo poročil nejasna. Podjetja, ki družbeno odgovorno 
ravnanje razumejo zgolj v duhu zunanjega družbenega poročanja, ne morejo pričakovati 
večjih in trajno ugodnih finančnih posledic. Mnoge teorije in analize potrjujejo, da se podjetja 
poslužujejo poročanja zgolj zato, da bi minimizirala politične ali družbene stroške, ki bi jih 
lahko utrpela, če ne bi kazala družbeno sprejemljivega vedenja.  

 

V Sloveniji zakonodaja ne zahteva obveznih razkritij v zvezi z družbeno odgovornostjo v 
letnih poročilih ali v samostojnih poročilih o trajnostnem razvoju. Obstaja 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. Razvoj medijev je 
povzročil, da prihajajo interesne skupine do informacij, ki jih je podjetje namerno prikrilo. Za 
podjetje je torej 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. Prostovoljna razkritja so torej lahko orodje za 
spreminjanje zaznav javnosti ali odvračanja pozornosti od problemov s poudarjanjem 
dosežkov na drugih družbeno pomembnih področjih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost 
pristranskih ocen negativnih vplivov podjetniških aktivnosti s strani medijev. Tudi slovenska 
podjetja so izpostavljena nasprotujočim se signalom iz okolja: od želja po takojšnjih visokih 
dobičkih do namigovanja o podjetjih v funkciji »pravične družbe«. Preučevanja najboljše 
svetovne prakse kažejo, da ne gre pričakovati hitrih premikov v družbenem, političnem in 
ekonomskem okolju. Odgovornost za izboljšanje razmer v poslovni etiki morajo prevzeti nase 
vodilni managerji. Pomembno je, da management pri svojih poslovnih odločitvah integrira 
družbeno odgovorno ravnanje in poročanje o njem v tem smislu, kot zahtevajo ISO standardi 
na področju ravnanja in kakovosti. Edina priložnost za uspeh podjetij je v graditvi zaupanja, s 
katerim si lahko kupijo čas, potreben za spremembe. K večjemu zaupanju pripomorejo 
nenehno komuniciranje z vsemi interesnimi skupinami in visoka osebna integriteta.  
 

Vpliv družbeno odgovornega poročanja sem proučila z lastno raziskavo na primeru podjetja 
Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto. Analizo sem naredila po metodi raziskave 
Slapničarjeve (2004), ki sem jo razširila še z nekaterimi lastnimi indikatorji. Po pričakovanju 
podjetje poroča največ o svojih vlagateljih, kar je bilo že pričakovano zaradi zakonske 
regulative. Prav tako podjetje čedalje več poroča o sponzorstvih, donatorstvih in o ostalih 
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projektih kulturne ali družbene narave. Ugotovila sem, da Krka nenehno razvija in izboljšuje 
načine merjenja učinka svojih dejavnosti na različne interesne skupine. Pri odločanju o teži, ki 
jo pripisuje posamezni interesni skupini, vzpodbuja dialog in razprave z namenom analizirati 
različne učinke določene dejavnosti. Podjetje spodbuja preglednost pomena posameznih 
interesnih skupin v podjetju in javno utemeljevanje sprejetih poslovnih odločitev ter njihovih 
posledic za različne interesne skupine. Podjetje pogosto vključuje cilje družbeno odgovornega 
poslovanja v ekonomske odločitve v obliki omejitev izključnega maksimiziranja dobička. 
Podjetje torej maksimizira finančne donose v okviru določenih pravil, ki določajo njegov 
odnos do okolja in družbe. Zavedajo se, da prinaša večina družbeno odgovornih dejavnosti 
dolgoročno pozitivne finančne učinke. Izboljšanje ugleda podjetja se lahko odrazi v večjem 
obsegu prodaje, večjem zaposlovanju, zadovoljstvu zaposlenih itn. V zadnjih letih je podjetje 
izboljšalo merila družbeno odgovornega poslovanja na različne interesne skupine, čeprav le-ta 
ostajajo večinoma kvalitativna in neenotna. Opazen je trend povečanega poročanja o 
aktivnostih družbeno odgovornega poslovanja (več poročanja, bolj jasna opredelitev ciljev, 
več ciljev, poudarjanje vrednot itd), zaposleni v podjetju se čedalje bolj zavedajo pomena 
družbeno odgovornega ravnanja, postajajo bolj odgovorni in aktivni v oblikovanju in 
izpolnjevanju ciljev družbeno odgovornega poslovanja. Ker me je zanimalo dejansko 
družbeno odgovorno ravnanje podjetja, sem analizo razširila z dejanskimi številskimi podatki. 
Poudarek sem dala predvsem poročilom zadnjih treh let, saj sem šele v slednjih opazila 
povečan trend k večjemu poročanju o družbeno odgovornemu ravnanju. V okviru okoljskih 
indikatorjev sem ugotovila, da je v proučevanem obdobju močno upadla poraba vode, in sicer 
tako pitne kot rečne vode. Prav tako se je za zmanjšala poraba odpadne vode. Poraba energije 
je v proučevanih letih na približno enakem nivoju. Nastanek odpadkov se z leti spreminja in 
ima tendenco zniževanja. Enako velja za emisije v zrak. Raziskava kaže, da podjetje vse več 
vlaga v varstvo okolja in namenja vedno večji poudarek tudi lokalni skupnosti. V okviru 
zdravja in varnosti je največji rezultat dosežen pri skrbi za zaposlene in varnosti pri delu.  
 
Na podlagi analize lahko zaključim, da podjetje v svojih poročilih vsako leto poroča o več 
kazalcih družbeno odgovornega ravnanja. Zaveda se pomembnosti svojih interesnih skupin, 
zato jim namenja čedalje več poudarka. Prav tako dosledno povečuje svoje aktivnosti v smeri 
družbeno odgovornega ravnanja in se zaveda pomembnosti poročanja o družbenem 
obnašanju. Z odpravljanjem pomanjkljivosti v merjenju in zavedanjem o povezanosti med 
družbeno odgovornim ravnanjem, družbenim poročanjem in ekonomsko uspešnostjo se bo v 
podjetju vsekakor povečalo izvajanje koristnih investicij za okolje in družbo. 



 

 47 

LITERATURA 
 

1. Adams A Carol: Internal organisational factors influencing corporate and ethical 
reporting: Beyond current theorising. Accounting, Auditing and Accountability 
Journal, Bradford, West Yorkshire, 15(2002), str. 223-250. 

2. Argandona Antonio: The Stakeholder Theory and the Common Good. Journal of 
Business Ethics, Jyvaskyla, 17(1998), 9, str. 1093-1102. 

3. Bauer R. A., Fenn D. H. jr.: The Corporate Social Audit, Sage. New York. 1972, str. 
3. 

4. Bowen H.R.: Social Responsibilities of the Businessman. New York : Harper&Row, 
1953, str. 2-6. 

5. Capron Michel: The Evaluation of the Corporate Social Social Economy Firms. 
[http://les.man.ac.uk/ipa97/papers/107.html] , 23.02.2001. 

6. Clarkson Max et al.: The Toronto Conference: Reflections on stakeholder theory. 
Business and Society, Toronto, 33(1994), 1, str. 82-115. 

7. Corson J. J., Steiner G. A: Measuring Business`s Social Perfomance: The Corporate 
Social Audit. New York: The Committee for Economic Development, 1974, str.5. 

8. Deegan Craig: Introduction The legitimising effect of social and environmental 
disclosures-a theoritical foundation. Accounting, Auditing and Accountability Journal. 
Bradford, 15(2002), 3, str. 282-311. 

9. Dowling J., Pfeffer J.: Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational 
Behaviour. Pacific Sociological Review, Berkeley, (18)1975, str. 122-136. 

10. Epstein M. J.: The Idendification, Measurement, and Reporting of Corporate Social 
Impacts: Past, Present, and Future. Advances in Environmental Accounting and 
Management, New York, 2003, str. 1-30. 

11. Fombrun Charles J., Van Riel Cess B.M.: Fame and Fortune: How Successful 
Companies Build Winning Reputations. Upper Saddle River: Financial Times Prentice 
Hall, 2004. 273 str. 

12. Gabrovec-Mei Ondina: Social Responsibility: Accountalility and Reporting in the EU. 
Second International Conference. Rijeka : University of Rijeka, 1997, str. 367-376. 

13. Gray R., Owen D.L., Maunders K.: Corporate Social Reporting: A Rebuttal of 
Legitimacy Theory. Accounting and Bussiness Research, London, 19(1989), str. 343-
352. 

14. Gray Rob, Owen Dave, Adams Carol: Accounting & accountability: Changes an 
challenges in coprorate social and environmental reporting. London : Prentice – Hall, 
1996. 332 str. 



 

 48 

15. Gray Rob: Social and Environmental Responsibility and Accoutability: Can the 
Corporate Sector Deliver?. Centre for Social and Environmental Accounting. 
[URL:http://www.agenda-
scotland.org/documents/Can%20business%20deliver%20Gray.pdf], 18.03.2005. 

16. Guthrie J., Parker L. D.: Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy 
Theory. Accounting and Business Research, Sydney, 19(1989), str. 343-352. 

17. Guthrie J., Parker L. D.: Corporate Social Disclosure Practise: A Comparative 
Economic Analysis. Advances in Public Interest Accounting, Sydney, 3(1990), str. 
159-175. 

18. Hinna L., Monteduro F.: Trust in local authorities: The role of social reporting to 
citizens. EGPA Annual Conference on »Public Law and The Modernising State«. 
Oeiras : EGPA Study Group on Productivity and Quality in Public Sector, 2003. 39 
str. 

19. Horvat T.: Kritična analiza razkritij v letnih poročilih slovenskih podjetij. Doktorska 
disertacija. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002. 299 str. 

20. Hunger D.J., Wheelen T. J.: Strategic Management. 5th ed. Massachusetts : Addison-
Wesley Publishing Co., 1996. 441 str. 

21. Jaklič Marko: Družbeno odgovorno poslovodenje in poslovna etika. Ljubljana : 
Ekonomska fakulteta, 1996. 178 str. 

22. Jaklič Marko: Poslovno okolje podjetja. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1999. 353 
str. 

23. Kavčič Slavka: »Več in bolje« pri izgrajevanju sodobnih računovodskih metod in 
modelov. 10. forum odličnosti in mojstrstva. Ljubljana : Zveza ekonomistov 
Slovenije, 1998, str. 24-35. 

24. Kline Miro: Ugledna podjetja dobijo več. Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2003, 22, 
str. 24-28. 

25. Kraševec A.: Računovodstvo družbene odgovornosti podjetja. Diplomska naloga. 
Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2003. 42 str. 

26. Kotler Philip: Marketing management – trženjsko upravljanje: Analiza, načrtovanje, 
izvajanje in nadzor. Ljubljana : Slovenska knjiga, 1996. 832 str. 

27. Linowes D. F.: The Corporate Conscience. New York : Hawthorne Books, 1974, str. 
5. 

28. Morsing M:, Thyssen C.: Communicating Responsibility – to Whom? In Corporate 
Values and Responsibility – the Case of Denmark. Copenhagen : Samfundslitteratur, 
2003, str. 145-154. 

29. Mygind N: `Shareholder, stakeholder-owner or broad stakeholder maximiation`, Paper 
presented at the IAFEP 12th Biannual Conference. Halifax : St. Mary`s University, 
2004, str. 463-480. 



 

 49 

30. Neu D., Warsame H., Pedwell K.: Managing Public Impressions: Environmental 
Disclosures in Annual Reports. Accounting, Organizations and Society, London, 
1998, str. 265-282.  

31. O´Dwyer Brendan: Social and ethical accounting. Accountancy Ireland, Dublin, 2000, 
6, str. 13-14. 

32. Owen David, Swift Tracey: Introduction Social accounting, reporting and auditing: 
Beyond the rhetoric?. Business Ethics, Oxford, 10(2001), 1, str. 4-13. 

33. Pesqueux Y., Damak-Ayadi S.: `Stakeholder theory in perspective`, Corporate 
Governance, The International Journal of Business in Society, London, 2004, 2, Vol. 
5, str. 5-21. 

34. Prašnikar J.: Razvojnoraziskovalna dejavnost ter inovacije, konkurenčnost in družbena 
odgovornost podjetij. Ljubljana, Časnik Finance, 2004. str. 463-537. 

35. Pučko Danijel: Strateško upravljanje. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1994. 394 str. 

36. Schaltegger Stefan, Müller Kaspar in Hindrichsen Henriette: Corporate environmental 
accounting. Chichester: Wiley, 1996. 306 str.  

37. Slapničar S.: Poročaje o družbeni odgovornosti. Janez Prašnikar, ur., 
Razvojnoraziskovalna dejavnost ter inovacije, konkurenčnost in družbena odgovornost 
podjetij. Ljubljana, Časnik Finance, 2004, str. 519-542. 

38. Slapničar S.: Kako poročati o družbeni odgovornosti. Ljubljana, Manager, 2005, 1, str. 
44. 

39. Swift Tracey: Trust, reputation and coporate accountability to stakeholders. Business 
Ethics. Oxford, 10(2001), 1, str. 16-26. 

40. Tilling Matt: Corporate social reporting: A Cook´s Tour. Australia : School of 
Commerce. [URL: http://www.ssn.flinders.edu.au/commerce/researchpapers/01-
9.htm], 29.01.2004. 

41. Ullmann A. Arieh: Data in search of a theory: A critical examination of the 
relationship among social performance, social disclosure and economic performance 
of US firms. Academy of Management Journal, Chicago, 1985, str. 540 – 570.  

42. Unerman J., Bennet M.: Increased Stakeholder Dialogue and the Internet: Towards 
Greater Corporate Accountability or Reinforcing Capitalist Hegemony? Accounting, 
Organizations and Society, New York, 29/7, 2004, str. 685-707. 

43. Urminsky Michael: Corporate public reporting on labour and employments issues. 
[URL: www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/130/9.pdf], 27.01.2005. 

44. Vezjak Blanka: Računovodstvo človeških in socialnih dejavnikov. Zbornik 30. 
simpozija o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji. Ljubljana : Zveza 
ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1998, 
str. 153-162. 



 

 50 

45. Vezjak Blanka: Računovodstvo in razkritja o ravnanju z okoljem. Ljubljana : 
Slovenski inštitut za revizijo, 1999. 63 str. 

46. Vezjak Blanka: Računovodstvo in socialna razkritja. Revizor, Ljubljana, 8(1997), 6, 
str. 21-29. 

47. Wallage P: Assurance on Sustainability Reporting: An Auditor`s View. Auditing, 
Supplement, Sydney, 19/1, 2000, str. 53-65. 

48. Walmsley J.D., Bond A: An Assessment of the Role of Environmental Reporting in 
Supporting Share Values in FTSE100 Companies. Journal of Environmental 
Assessment Policy and Management, Amsterdam, 2003, str. 149-182. 

49. Wilson Mel: Corporate sustainability: What is it and where does it come from?. Ivey 
Business Journal. London, Ont. : Ivey School of Business, University of Weston 
Ontario, 2003, str. 1-6. 

50. Wiseman J.: An Evaluation of Environmental Disclosures Made in Annual Corporate 
Reports. Accounting, Organisations and Society, Omaha, 7/1, 1982, str. 53-63. 

51. Woodward D.G., Edwards P., Birkin F.: Organisational Legitimacy and Stakeholder 
Information Provision. British Journal of Management, Southampton, Vol. 7, 1996, 
str. 329-347. 

52. Zapf Wolfgang: Raziskovanje blaginje in družbeno poročanje. Teorija in praksa. 
Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v 
Ljubljani, 39(2002), 6, str. 895-907. 

53. Zollo M.: Philantrophy or CSR: a strategic choice, Corporate Social Responsibility, A 
special report by European Business Forum, London, 2004, str. 214-330. 



 

 51 

VIRI 

 
1. AccountAbility 1000 (AA1000) standard. Institute of Social and Ethical 

AccountAbility, [URL: http://www.accountability.org.uk/B.htm], 14.02.2005. 

2. Bunc S.: Slovar tujk. Maribor. Založba obzorja Maribor. 1998, 10, 471 str. 

3. CICR.net. The Centre for Innovation in Corporate Responsibility,                             
[URL: http://www.cicr.net/], 14.02.2001. 

4. Corporate sustainability reporting.  
[URL: http://www.sustreport.org/business/report/trends.html], 17.04.2005. 

5. Gabrovec Mei Ondina: Social reporting guidelines. Neobjavljeno gradivo. Milan, 
Study group for the social reporting, 2001. 

6. Global Reporting Initiative.[URL: http://www.globalreporting.org/test/guidelines.asp], 
14.01.2005. 

7. Interno gradivo Krka: Izhodišča trajnostnega poročila Krka, d.d., Novo mesto. 
Ljubljana, 2003, 56 str.  

8. Internetna stran Krke. [URL: http://www.krka.si/si/], 20.04.2005. 

9. KPMG International Survey of Corporate Sustainability reporting 2002. [URL: 
http://www.wimm.nl/publicatiesUK/publicationLijst.asp], 3.3.2002. 

10. Lampret Marko: Globinski intervju z direktorjem Sektorja za tehnično oskrbo in 
energetiko. Novo mesto, 07.02.2005 

11. Letna poročila Krke. Novo mesto, tovarna zdravil, Krka d.d. Novo mesto, 1994 – 
2003. 

12. Observatory of European SMEs 2002 – report 4. Belgium : Commisson of European 
Communities, 2002. 68 str. 

13. Social Accountalitity International. [URL: http://www.sa-intl.org], 10.01.2005. 

14. Social reporting: Transparency and accountability. The Center for Corporate 
Citizenship. [URL: http://www.bc.edu/centers/cc/Media/FactSheet_SR.pdf], 
29.01.2004. 

15. Sustainability reporting guidelines. Global Reporting Initiative. [URL: 
//www.globalreporting.org/guidelines.2002/GRI_guidelines_print.pdf], 17.02.2004. 

16. The Copenhen Charter. 
[URL: http://www.stakeholder.dk/download/thecopenhagencarter.PDF], 14.02.2005. 

17. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 52/00, 
42/00). 

18. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in št. 32/93).  

 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P R I L O G E



 

 



 

 1 

Priloga 1 

 

Tabela 1: Kazalniki za lastno raziskavo podjetja Krka 

Sestavina  Vrednost 

Dostopnost letnega poročila 

Dostopnost 1. Ali je dostopnost letnega poročila enostavna bodisi na internetu bodisi 
na prošnjo podjetju? 

0,3 

Ravnanje z okoljem   

Navedeni oddelki za okolje ali 
poimensko navedeni okoljski managerji 

2. Ali podjetje navaja oddelek ali imenuje managerja, ki je odgovoren za 
ravnanje z okoljem? 

0,3 

Uporaba okoljskih standardov 3. Ali podjetje navaja, ali ima katerega od mednarodnih, nacionalnih ali 
sektorsko specifičnih okoljskih standardov? 

0,3 

Skrb za okolje v verigi dobaviteljev 
materiala in storitev 

4. Ali podjetje svojo skrb za okolje razteza tudi na dobavitelje s skrbnim 
izborom okoljsko varnejših materialov in storitev? 

0,3 

Poročilo o rabi energije in vode 5. Ali podjetje poroča o rabi energije in vode? 0,1,2,3 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja 
z okoljem 

6. Ali podjetje poroča o kazalcih na področju ravnanja z okoljem (o 
učinkovitosti izrabe virov, emisijah plinov, ravnanjem z odpadki in 
drugo)? 

0,1,2,3 

Družbena odgovornost 

Odnosi z lokalno skupnostjo 

Navedena sponzorstva in donatorstva 7. Ali podjetje poroča o sponzorstvih, donatorstvih in svoji vključenosti 
v lokalne / nacionalne projekte kulturne ali družbene narave? 

0,1,2,3 

Štipendiranje 8. Ali podjetje navaja, koliko študentov štipendira? 0,1,2,3 

Odnosi z interesnimi skupinami 

Zaposleni 

Analiza strukture zaposlenih 9. Ali podjetje prikazuje strukturo zaposlenih glede na izobrazbo, spol, 
zaposlitve za nedoločen čas, za določen čas in pogodbeno delo itd.? 

0,3 

Absentizem 10. Ali podjetje razkriva stopnjo absentizma, izgubljene dni dela, stroške 
bolniških staležev, število poškodb pri delu? 

0,1,2,3 

Varnost in zdravje pri delu 11. Ali podjetje razkriva politiko varnosti in zdravja pri delu? 0,3 

Zaposlitvena politika 12. Ali podjetje razkriva, kakšna je njegova zaposlitvena politika? 0,3 

Zadovoljstvo zaposlenih 13. Ali podjetje meri zadovoljstvo zaposlenih ali razkriva rezultate 
anket? 

0,1,2,3 

Izobraževanje zaposlenih 14. Ali podjetje razkriva stroške izobraževanja, število ur izobraževanja, 
vrste izobraževanja zaposlenih? 

 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko 
določenimi 

15. Ali podjetje razkriva, kakšne dodatne ugodnosti imajo zaposleni, 
denimo prispevke za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ugodnosti 
ob upokojitvi ali nesrečah pri delu, športne dejavnosti, ki jih podpira, 
počitniške zmogljivosti itd.? 

0,1,2,3 

Dobavitelji 

Politika do dobaviteljev 16. Ali podjetje razkriva svojo strategijo izgradnje dolgoročnih strateških 
odnosov z dobavitelji? 

0,3 

Kupci 

Uporaba standardov kakovosti 17. Ali podjetje navaja, ali ima katerega od mednarodnih, nacionalnih ali 0,3 
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sektorsko specifičnih standardov kakovosti? 

Delež ali stroški reklamacij 18. Ali podjetje razkriva deleže ali stroške reklamacij? 0,1,2,3 

Zadovoljstvo kupcev 19. Ali podjetje razkriva rezultate anket zadovoljstva kupcev? 0,1,2,3 

Delničarji 

Št. delnic 20. Ali podjetje razkriva število delnic? 0,3 

Tečaj delnic 21. Ali podjetje navaja enotni tečaj delnic konec obdobja? 0,3 

Dobiček na delnico 22. Ali podjetje razkriva dobiček na delnico? 0,3 

Dividenda na delnico 23. Ali podjetje razkriva dividendo na delnico? 0,3 

Vir: Lastna raziskava.
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Priloga 2  

 

Tabela 2: Rezultati lastne raziskave podjetja Krka 

                 Leto 

Indikator  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Št. delnic 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Tečaj delnice 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Dobiček na delnico 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Dividenda na delnico 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Standardi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Reklamacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zadovoljstvo kupcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Struktura zaposlenih 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Absentizem 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

Varnost in zdravje pri delu 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Zaposlitvena politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Zadovoljstvo  0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

Izobraževanje 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Nadpovprečne ugodnosti  1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 

Oddelek za okolje  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Okoljski standardi 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

Skrb za okolje v verigi 
dobaviteljev 

0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 

Energija in voda 0 0 1 0 1 1 3 2 3 3 

Kazalci ravnanja z 
okoljem 

0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

Sponzorstvo in donatorstvo 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 

Štipendiranje 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

Vir: Lastna raziskava.
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Priloga 3  

 

Tabela 3: Kazalniki za lastno raziskavo podjetja Krka o družbeno odgovornem ravnanju  

                 Leto 

Indikator  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Energija in voda 0 0 1 0 1 1 3 2 3 3 

Kazalci ravnanja z 
okoljem 

0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

Sponzorstvo in 
donatorstvo 

1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 

Štipendiranje 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

Absentizem 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

Zadovoljstvo  0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

Nadpovprečne ugodnosti  1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 

Reklamacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zadovoljstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vir: Lastna raziskava. 
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Priloga 4  

 
Tabela 4: Proučevanje družbeno odgovornega ravnanja podjetja Krka – Indeks sprememb 
posameznih indikatorjev glede na predhodno leto za obdobje 2001 – 2003. 
Indikator 2003/2002 2002/2001 

Okoljski indikatorji 
Voda (skupaj) 93 81 
Pitna voda 98 104 
Rečna voda  93 79 
Energija (skupaj) 99 105 
Elektrika 102 107 
Zemeljski plin 98 105 
Ekstra lahko kurilno olje Ni podatka 0 
Odpadna voda (skupaj) 93 80 
Hladilna voda 92 76 
Tehnološka odpadna voda 96 93 
Neraztopljene snovi 98 102 
Ostalo (BOD, COD, dušik, fosfor, 
neraztopljene snovi) 101 85 

Odpadki 116 78 
Nevarni 138 178 
Nenevarni  114 74 
Odlaganje  115 71 
Mešana embalaža 104 75 
Biomasa  117 71 
Reciklirni odpadki (papir, plastika, 
steklo, kovine, les) 105 108 

Emisije v zrak 48 159 
Varstvo okolja    
Stroški varstva okolja 102 109 
Vlaganja v okoljske programe 83 117 
Donacije in sponzorstva 104 117 
Štipendisti 92 107 
Zdravje in varnost 
Stopnja bolniške odsotnosti 104 98 
Nezgode (skupaj) 68 111 
Nezgode na poti na delo  78 123 
Nezgode na delovnem mestu 63 105 
Podatki delničarjem 
Število delnic 100 100 
Dobiček na delnico 106 115 
Dividenda na delnico 111 136 
Tečaj delnice konec obdobja 123 148 
Vir: Lastna raziskava na podlagi letnih poročil podjetja Krka, tovarna zdravil, d.d., 2001 – 
2003. 
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Priloga 5  

 

Slika 1: Delovanje Krke v smeri trajnostnega razvoja  

  

 

Vir: Povzeto iz internih gradiv. 

 
 

Zmanjševanje 
porabe rečne 

vode 

Izboljšana 
izobrazbena 

struktura  

Zmanjševanje 
obremenjevanja 

reke Krke 

Zmanjševanje 
emisij zraka 

 
 

Rast prodaje in 
dobička 

 
DELOVANJE V SMERI 

TRAJNOSTNEGA 
RAZVOJA  

Lastna čistilna naprava 1992 

Sofinanciranje izgradnje 
komunalne centralne 
čistilne naprave 1978 

Zamenjava zastarele opreme 

Izboljšanje 
tehnoloških 
aktivnosti 

Filtracijske naprave na 
prašnih izpuhih 

Pralnik zraka na 
izpuhih fermentacijske 
proizvodnje 

Pralnik zraka v 
farmacevtski 
proizvodnji 

Krkine nagrade Izobraževanje 

Štipendiranje mladih 
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Priloga 6  

 

Slika 2: Prihranki na različnih področjih 

 

Vir: Povzeto iz internih gradiv. 

 PRIHRANKI 

ENERGETIKA POSODODOBITEV 
SISTEMA ZA 

PRIPRAVO VODE ZA 
HLADILNE STOLPE 

izraba odpadne toplote 
pri hlajenju 
kompromiranega zraka 

246.000 Sm3 

(2% letne 
rabe) 

 

PORABA REČNE 
VODE 

246.000 M3  
(7,6%) 

Manjši izpust odpadne 
vode na lastno čistilno 

napravo 

 
7.000 m3 
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Priloga 7: Prihranki na različnih področjih 

 
Slika 3: Model AA1000 

 
Vir: AccountAbility 1000, 2001, str. 7. 

 

 

Priloga 8: Prihranki na različnih področjih 

 
Slika 4: Primer grafičnega prikaza izkaza dodane vrednosti in njene alokacije 

 
Vir: Vezjak, 1997, str. 26. 

 

ACCOUNTABILITY 1000 (AA1000) 

REVIDIRANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE 

KVALITETE  

INTEGRIRANJE 
STANDARDA 

AA1000 

VKLJUČEVANJE 
INTERESNIH 

SKUPIN 

PRESOJANJE (OCENJEVANJE) 
ODGOVORNOSTI 

PRVI KORAKI 

POKLICNA IZOBRAZBA 

  STANDARD 

SMERNICE 

IZOBRAZBA  
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Priloga 9: Odzivi podjetja na družbene pritiske 

 

Posamezniki in skupine v družbi želijo in pričakujejo od podjetja, da deluje družbeno 
odgovorno, saj ima delovanje podjetja posledice za njihov obstoj. Poznamo štiri tipe odzivov 
na družbene pritiske (Capron, 2001): 

Zaviralni odziv  pomeni odziv na družbene pritiske, pri katerih podjetje zanika odgovornost. 
Podjetje trdi, da so dokazi napačnega ravnanja zavajajoči, postavlja ovire in tako še otežuje 
preiskavo. Pri tem odzivu je stopnja družbene odgovornosti majhna. 

Obrambni odziv je odziv na družbene pritiske, pri katerih podjetje prizna nekaj napak in ne 
deluje zavirajoče. Podjetje deluje v okviru zakonskih predpisov, zato je tudi stopnja družbene 
odgovornosti majhna. 

Prilagoditveni odziv pomeni odziv na družbene pritiske, pri katerih podjetje sprejme – 
ponavadi takrat, ko so pritiski s strani javnosti zadosti močni - družbeno odgovornost za svoja 
dejanja in se tako podredi družbi. Podjetja, ki uporabljajo tak odziv, se soočajo z ekonomsko, 
zakonsko in etično odgovornostjo. 

Proaktivni odziv je odziv na družbene pritiske, pri katerem podjetje hoče vedeti, kakšne 
koristi si želi pridobiti družba in deluje v smeri teh koristi brez pritiska družbe. Podjetje 
prevzame pobudo za družbeno odgovorno ravnanje, tako da je tudi stopnja družbene 
odgovornosti majhna. 

 


