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POVZETEK 

 

Tezo, da se etično v poslu splača, smo poskusili verificirati tako, da smo najprejizpeljali 

definicijo moralnega podjetja,nato pa razvili metodo in kazalnike za vrednotenje 

moralnosti dejanj podjetij glede na družbeno okolje, v katerem delujejo. 

Javni izbor najboljših podjetij po spletu ekonomskih in drugih kriterijev v definiranem 

družbenem okolju smo nato preverili tako, da smo po razviti metodi ugotavljali stopnje 

njihove usklajenosti z moralnimi normami družbenega okolja. Kot gradivo za moralno 

presojo smo uporabiliobjave in poročila o dejanjih podjetij v medijih. Kot podlago za 

vrednotenje dejanj smo uporabilivečinsko sredinsko družbenopresojo in večinska stališča 

omoralnosti,običajna v družbenem okolju, v katerem podjetje deluje. 

 

Družbeno okolje Republike Slovenije vsebuje nekaj posebnosti, ki vplivajo na večinska 

stališča pri presoji moralnosti dejanj. Pri analizi javnega izbora najboljših in največjih 

slovenskih podjetij smo zasledili dodatno nekatere posebnosti, ki vplivajo na uspešnost 

poslovanja in ki so se odrazile tudi v kazalnikih moralnega vrednotenja dejanj najbolj 

uspešnih podjetij.  

 

Teza, da so poslovno najboljša podjetja tudi najbolj poravnana z družbeno moralo in da 

gre moralno zavednim podjetjem v poslu bolje kot tekmecem, ni potrjena v celoti. Tržne 

razmere imajo glavni vpliv na uspešnost poslovanja. Pomembneso tudi urejenost 

trga,prisotnost monopolnih elementovin zunanja – državna ali naddržavna – regulacija. 

Moralnost je tu le eden dodatnih elementov v poslovanju, a ne toliko bistven za poslovni 

obstoj.Pri izenačenih drugih pogojih med tekmeci na trgu pa preseganje standardov in 

izkazano moralno zavedno poslovanje skupaj lahko pomenita tisto prednost, ki pritrdi 

tezi, da se etično v poslu splača. 

 

Ključne besede: poslovna etika, moralno podjetje,merjenje moralnih dejanj,Slovenija. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

We tried to verifythe thesis that ethical in business pays by first carrying out the 

definition of a moral enterprise and then developed a method and indicators to evaluate 

the morality of acts of enterprises in terms of the social environment in which they 

operate. 

We checked the public selection of the best companies by mixed economic and other 

criteria within a defined social environment by means of developinga method determined 

by their level of compliance with moral norms of the social environment. As a matter of 

moral judgment we used the publications and reports on the operations of companies in 

the media. As a basis for evaluating the actions we used the majority of the middle social 

assessments and majority views on morality, common in the social environment in which 

the entity operates. 

 

Social Environment of the Republic of Slovenia contains some special features that affect 

the majority view in assessing the morality of actions. When analyzing the public 

selection of the best and largest Slovenian companies we identified some additional 

features which affect performance and are also reflected in the indicators of moral 

evaluation of acts of the most successful companies. 

 

The thesis that the best business enterprises are also the most aligned with social morality 

and that morally conscious companies thrive in the business more than their competitors 

is not confirmed in its entirety. The market conditions have main impact on 

business.Established order, presence of monopolistic elements and external – national or 

supranational – market regulation are important as well. Morality is only one additional 

element in the business, but not so much essential for business survival. If the other 

conditions are equal between the market competitors, overcoming moral standards and 

demonstrated conscious business together may indicate the advantage that confirms the 

proposition that ethical in business pays. 

 

Keywords: business ethics, a moral enterprise, measuring moral issues, Slovenia. 
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1. UVOD 

 

Tema te doktorske disertacije jeizšla iz na videz enostavnega vprašanja: ko trdimo, da se 

etično v poslu splača, mar to pomeni tudi, da obstajajo moralno zgledna podjetja, ki so 

hkrati najboljša v svojem poslu in najbolj družbeno priznana? Za odgovor je treba najprej 

pogledati, kako moralno podjetje definira veda – poslovna etika. Dalje, ali je moralno 

komponento poslovanja možno meriti in čemu bi jo merili? V kakem okolju in v kakšnih 

razmerah poslovanje deluje in kako ter tudi kdo lahko moralno meri in premeri 

poslovanje podjetja inmoralne implikacije njegovih dejanj? Pri iskanju uporabnih 

definicij o moralnem ravnanju podjetij in opisov moralne organizacije ugotavljamo, da 

kljub obilici razprav in objav, ki so izšle v zadnjih štirideset letih, nimamo prav dosti 

napotkov o tem, kaj je moralna organizacija in kako deluje. Opisi temeljijo na 

značilnostih širšega okolja organizacije, to je kapitalističnegatrga in nujnosti ustvarjanja 

profita, ter zunaj teh okvirov ne priznavajo normalnega gospodarskega poslovanja. Del 

takega pojmovanja moralnegaje tudi potreba po merjenju moralnega ravnanja. Tako bi 

morali v procesu odločanja meriti pravilnost– a ne zaradi moralne odločitve, pač pa zaradi 

neproblematičnega, gladkega teka vodstvenega dela. Druga potreba po merjenju 

moralnega izhaja iz zahteve po poblagovljenju etične komponente.Kot je bilo 

spremenjeno v blago in finančno ter računovodsko ovrednoteno vse v zvezi s podjetjem 

in njegovo dejavnostjo, se zdaj poblagovljata njegova družbena vloga in moralna 

verodostojnost. 

 

Prevladujoči teoretični in operativni koncepti v stroki in družbi so danes družbena 

odgovornost organizacij, pomen deležnikov v poslovnih in drugih procesih, ki jih izvajajo 

organizacije,trajnosten in vzdržen razvoj družbe ter s tem povezana premišljena rast 

poslovanja, ohranjanje naravnih virov, dostojno življenje in(v zadnjem času tudi) 

zagotovitevobstoja vrste– dostojno preživetje potomcev.Tudi zato je znova treba 

odgovoriti na vprašanje, kaj je moralna presoja. Nedvomnoje sposobnost moralne presoje 

biološko-socialna evolucijska značilnost, ki se oblikuje v posamezniku in ohranja v 

skupnosti. Zato ne posamezniku ne skupnosti ne moremo odrekati zmožnosti tehtne 

moralne presoje niti pravice, da aktivno presoja in presodi. Prav iz teh dejanj moralne 

presoje se obnavljajo veziva družbene skupnosti, a tudi rojevajo gibala notranjih 

sprememb. 
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Razmere, v katerih se odvijata gospodarska in socialna dejavnost, poslujejo podjetja in 

živijo skupnosti, definira kapitalizem kot prevladujoči družbeni in ekonomski sistem, ki 

trenutno določa in vpliva na vsa področja našega življenja, bivanja in mišljenja. V 

marsičem kapitalizem določa tudi okvire in način moralne presoje inmoralnega vedenja 

posameznikov, skupin in organizacij. Vendar ne v vsem; predstave skupnosti o pravilnem 

svetu in pravilnih razmerjih še vedno določajo tudi mnogo starejši elementi v skupinski 

zavesti. 

 

Zastavili smo preprost modelmoralnega podjetja z nekaj elementi za prepoznavanje 

moralnih vsebin v njegovih dejanjih ter opredelili kazalnike po področjih, ki nas najbolj 

zanimajo v moralni presoji delovanja inposlovanja podjetij. Moralno podjetje z definicijo 

opredeljujemo kot (profitno) gospodarsko organizacijo, ki prostovoljno dosegav 

družbiopredeljeno želeno vedenje poslovnih subjektov, ne glede na to, ali to izvaja iz 

oportunih ali sebičnih razlogov; na trgu in v družbiizvaja dejavnosti v okvirih namenov, 

zaradi katerih je ustanovljeno, in v skladu z osnovnimi pravili okolja; deluje pošteno in 

benevolentnoterustvarja dobiček pri poslovanju. Več kot to je tista gospodarska 

organizacija, ki je zmožna tako stanje nadgraditi, sajse zaveda svojega družbenega smisla. 

Občasno tudi zmore ssvojimi dejanjipreseči družbene predstave in pričakovanja o 

možnem in moralnem v poslu in družbenih odnosih, s čimer spodbudi okolje in odpira 

prostor novemu in boljšemu. 

 

V raziskovalnem delu naloge poskušamo najprej zamejiti nekatere značilnosti 

slovenskega poslovnega prostora, izhajajoč iz zgodovinskih dejstev in danosti 

tersocialno-psihičnega profiliranja razumevanja pojmov političnega in poslovnega v 

družbeni zavesti.Tu smo opisali nekaj elementov, ki bi bililahko posebnost slovenskega 

prostora.Nadaljujemo z raziskovanjem dejavnikov uspeha najboljših slovenskih podjetij 

na treh ravneh. Na prvi, zakaj sodijo med najboljša; na drugi ravni, kakšna dejanja teh 

podjetij so zaznali mediji v funkciji javnosti ter kako tomoralno ovrednotiti ter pretvoriti 

v kazalnike moralnega odseva dejanj obravnavanih podjetij v javnosti. Na tretji ravni 

ugotavljamo morebitno povezavo med tem,kako se podjetja formalno izrekajo o 

standardih odličnega in družbeno odgovornega poslovanja, in njihovo uspešnostjo. 

 

Namen našega raziskovanja je ugotoviti, ali je moč potrditi tezo,da se moralno ravnanje v 

poslu splača, ter ali obstajajo moralno neoporečna, družbeno cenjena in poslovno uspešna 
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podjetja v slovenskem okolju. Zaznali smo skupne značilnosti, ki so vzrok zamoralnoin 

nemoralnodelovanjeslovenskih podjetij in s pomočjo katerih jih lahko združimo v skupine 

sorodnih podjetij, ki se podobno vedejo. Te značilnosti so predvsem: poslovanje z 

elementi monopola, oligopola, državne koncesije ali različnih oblik državne dotacije ali 

brez njih;vpetost v mednarodne poslovne tokove v menjalnem sektorju gospodarstva ali 

delovanje na domačem zaprtem trgu; vplivanje na podjetje zvzvodomprevladujočega 

državnegalastništva ali odsotnost tega vzvoda. Zaznali smo znatne razlike v moralnem 

odsevu dejanj podjetij v javnosti glede na te okoliščine in smo jih tudi pretvorili v 

primerljive kazalnike.  

 

Dokazali smo, da podjetja z nekaterimi skupnimi značilnostmi izkazujejo večjo afiniteto 

do afirmativnih moralnih elementov v poslovanju kot podjetja z nasprotnimi 

značilnostmi. Tako smo na eni strani zaznali uspešna podjetja, vpeta v mednarodne 

poslovne tokove, ki delujejo brez zaslombe monopola in nanje ne deluje vzvod državnega 

lastništva, večinsko poslujejo z večjo družbeno odgovornostjo in večjim moralnim 

občutkom ter z več moralnimi pravili in oziri, podjetja v nasprotni skupini pa delujejo na 

domačem trgu, poslujejo z elementi monopola in državne zaslombe ter pod vzvodom 

državnega lastništva. Ta skupina podjetij je tudi v stalnem fokusu zanimanja javnosti.Med 

neuspešnimi podjetji smo identificirali skupino, ki je na drastične spremembe trga 

odgovorila s poudarjanjem in izboljšanjem lastnega moralnega delovanja. Skupina deluje 

v zaprtem notranjem trgu, vendar v hudi konkurenci in brez zaslombe države. Nasprotno 

je skupina med neuspešnimi podjetji, ki je v krizi prva končala v stečaju, skoraj ves čas 

izkazovala primanjkljaj moralno cenjenega vedenja v poslovanju. 

 

Teze o pomembnosti moralnega poslovanja v uspehu podjetja ter teze, da obstaja 

poslovno uspešno moralno podjetje med najboljšimi in največjimi podjetji po poslovnem 

izboru v tem trenutku in v slovenskem prostoru, nismo mogli jasno in v celoti 

potrditi.Lahko potrdimo, da je moralnost v poslovanju prisoten in pomemben poslovni 

dejavnik v konkurenčnem in mednarodnem tržnem okolju in relativno manj pomemben v 

monopolnem in državno zaščitenem poslovnem okolju.V tej raziskavi ne moremo 

zagotovo razločiti, ali je razlog za intenzivnejše moralno delovanjeuspešnih in manj 

uspešnih podjetij, ki jih ne ščitita ne monopol ne država,predvsem potreba po boljšem 

izvajanju poslov v njihovem poslovnem okolju ali bolj njihovo prepričanje, da bodo z več 

moralnega v svojih dejanjih laže obstali in bolje poslovali. V podjetjih, ki jih ščitita 
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monopol in država, tudi ne moremo zanikati stalnih posamičnih naporov, da bi sledila 

družbenemu gibanju in uveljavljala moralna dejanja v poslovanju.Potrdimo lahko, da se 

zavedanje o pomembnosti moralnega v poslu spreminja, raste. In to je dobro. 

 

 

2. RAZISKOVALNOVPRAŠANJE: ALI MORALNO PODJETJE 

OBSTAJAINALI JE POSLOVNO USPEŠNEJŠE KOT 

KONKURENCA? 

 

Temeljni moralni nauki večinskih svetovnih nazorov in religij pripovedujejo približno 

enako zgodbo: ne delaj drugemu, kar nočeš, da se zgodi tebi; ne ubijaj, ne kradi, ne laži, 

spoštuj druge, kot spoštuješ sebe
1
.Kar velja v okvirih teh naukov kot zaželeno pri 

posamezniku, menimo, da velja kot zaželeno tudi v družbi, ki si te nauke pripisuje kot 

moralne norme želenega in dopustnega vedenja. Isti nauki, bodisi pretvorjeni v moralne 

norme bodisi drugače kodificirani, veljajo tudi kot vodilo za ravnanje v poslovni 

(proizvodni, trgovalni, storitveni) dejavnosti in v drugih pridobitnih aktivnostih (in seveda 

tudi v nepridobitnih), ki se izvajajo v družbi. Torej je tudi poslovno-pridobitna dimenzija 

družbe opredeljena in zamejena s temi nauki.Pri temne poudarjamopravil vedenja in 

delovanja, opredeljenih z zakonskimi prepisi. Njihovo upoštevanje je namreč pretežno 

uveljavljeno in sankcionirano, za njimi običajno stoji organizirana in institucionalizirana 

moč državne prisile. 

 

V mislih imamo prostovoljnoželeno vedenje poslovnih subjektov, opredeljeno v 

družbiskozi njene večinske in prevladujoče moralne norme primernega in želenega (tudi 

pohvale vrednega) obnašanja, ki ga ne nalaga zunanja prisila, ne v obsegu ne v obliki. To 

                                                 

1»Ne delaj drugemu, kar nočeš, da se zgodi tebi« je izrek, ki je med kristjani znan kot zlato pravilo, 

poimenovano tudi etika recipročnosti. Ta izrek, v različnih oblikah, vendar z istim pomenom, poznajo vse 

večje religije. Na spletni strani Religious Toleranceorg. so ga izluščili in citirali v 21 aktivnih svetovnih 

religijah (Religious Tolerance 2011). Zapovedi iz krščanskega dekaloga, kot so: ne ubijaj, ne kradi, ne laži, 

ki se umeščajo v krščanstvu kot izpeljava in pojasnitev pravila, so prav tako prisotne v vseh večjih 

današnjih religijah sveta. Na srečanju parlamenta svetovnih religij v Čikagu leta 1993 so to pravilo 

opredelili tudi kot univerzalni etični princip (GlobalEthic 2011). Najbolje je potrebo po udejanjanju 

principa artikuliral Hans Küng(Küng, 2008).  
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želeno vedenje subjekt sam izvaja iz lastnih moralnih ali etičnih vzgibov, po svoji volji in 

presoji.Tako ravnanjelahko poimenujemo družbeno želeni etos poslovnega subjekta
2
. 

 

V resnici nasna tem mestu zanima prav poslovni subjekt točno določenega tipa, in 

sicerprofitna gospodarska organizacijaoz. podjetje
3
,in njegovo moralnodelovanje v smeri 

družbeno želenega etosa, se pravi v smeri moralnega podjetja.Predvidevamo,da poslovni 

subjekt, ki deluje v skladu z želenim etosom, večstransko uspeva v družbi, katere sestavni 

del je, in je za svoja ravnanja tudi večstransko nagrajen – z ugledom, s priznanjem, z 

vraščenostjo v družbo, prepletenostjo medsebojnih izmenjav pri izpolnjevanju družbeno 

pomembnih vlog in nalog in tako naprej.Predvsem pa s poslovno uspešnostjo, osnovnim 

ciljem profitne gospodarske organizacije.Odtodmora bitipreverljivo, ali je ravnanje 

poslovnega subjekta, ki je v skladu z večinsko želenim poslovnim etosom v družbi, tudi v 

resnici poslovno uspešno.  

 

Pri tem se omejujemo na vprašanje: če družba večinsko trdi, da je neko vedenje dobro in 

želeno, bi morala biti profitna gospodarska organizacija – naš izbrani poslovni subjekt – 

ob takem vedenju tudi poslovno uspešna najmanj enako kot drugi poslovni subjekti, s 

katerimi tekmuje na trgu.Predvidevamo torej, da bimorala biti razlika v poslovni 

uspešnosti zaradiprakticiranja družbeno želene morale vidna in v prid poslovnemu 

subjektu, ki ravna v skladu z večinsko želeno poslovno moralo v družbenem okolju, kjer 

je in deluje. Z drugimi besedami, preverjanje bi moralo potrdititezo, da se etičnost v poslu 

splača. 

 

Uspešnost poslovnega subjekta običajno ugotavljamo skozi njegov poslovni uspeh. 

Drugevidike uspešnosti, še posebno neekonomske in socialno relevantne, je teže 

ugotoviti. Ker pa tudi za neprofitne poslovne subjekte velja, da morajo poslovati v okvirih 

pozitivnegaposlovnega izkaza, za profitne organizacije pa še posebej, da je njihov 

temeljni namen ustvarjanje dobička,je seveda ekonomska uspešnost gotovo prvomerilo 

uspeha in tudi glavni pogoj za obstanek. 

                                                 

2Slovar slovenskega knjižnega jezika definira étos kot moralnostrukturo, nravstveno usmerjenost, s 

prilastkom: moralna načela, normeravnanja v določenem poklicu.Slovar angleškega jezika Merriam-

Webster pojem definira kot karakter, sentiment, moralno naravo in vodilna prepričanja osebe, skupine ali 

organizacije. 

 
3Podjetje kot profitno početje in organizacija v pomenu, kot ga opisujetaanglosaška izraza Business 

Enterprise in Company. 
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Pomembnostpodjetja za okolje vsebuje tudidruge elementeuspešnosti, kot so različne 

oblike vpliva, gospodarska in socialna moč, vpliv dejavnosti podjetja in njegovega 

poslovanja na delovanje družbenega okolja ali njegovih delov, poslovna prisotnost v 

okolju in tujini,obseg poslov in poslovnih sredstev in podobno. Nekatere od teh 

elementov lahko skupno opredelimo kot kakovostgospodarskega subjekta.Ne gre le za 

golo poslovno uspešnost, temveč za celoto različnih elementovkakovostipodjetja. 

Najboljše podjetje, merjeno in vrednotenopo več merilih,je seveda tudi poslovno 

uspešno;a je obenem še dosti več. In dejansko se v dnevni javni rabi podjetja 

večpomensko, bolj ali manj celostno, vrednotijo in opisujejo na lestvici relacij najboljše–

dobro–slabo–najslabše, ne samo v pomenu poslovnega uspeha in ustvarjenega dobička, 

pač pa še bolj pogosto v drugih kvalitetah vrednosti, videnih skozi prizmo družbenega 

okolja.Če jenaše predvidevanje pravilno, bi morali najti potrditev povezanosti družbenega 

odobravanja moralnosti podjetja in njegove uspešnostiže z enostavnimi tehnikami 

opazovanja in analize vedenjagospodarskih družb ter njihove poslovne in družbene 

uspešnosti, kot očitna dejstva,razvidna iz javno dostopnih podatkov. 

 

Moralno najbolj cenjena podjetja v danem okolju bi morala biti tudi najbolj uspešna;ne le 

poslovno, temveč tudi na drugih področjih delovanja in izkaza. Veljati bi morala za 

najboljša podjetja po vrsti kriterijev. In nasprotno:najboljša podjetja v danem okolju 

morajo biti tudi najbolj moralna v svojem delovanju.In kar je še posebej pomembno: to ne 

smejo biti nekakšnamarginalnapodjetja po svojem vplivu in gospodarskem pomenu; 

vsapo vrstimorajo biti gospodarsko in družbeno zelo pomembna, torej z velikim 

dejanskim vplivom v družbenem okolju.Njihove izjave in dejanja ter poslovanjebi morali 

imeti težo in vpliv (angl. impact) na družbo, na različne vidike družbenega življenja in 

posledično tudi na družbeni občutek za moralno oziroma na širšo družbeno moralo. 

 

Preden se lotimopodrobne raziskave, bomomorali poskusitiorisati glavne točke moralnega 

kodeksa družbe, ki obkroža poslovni subjekt, in izkazane točke družbeno želenega 

moralnega kodeksa, ki naj v družbi veljajo zaposlovne subjekte, ter določiti značilnosti 

družbenega okolja. Brez tega pač ne moremo zastaviti ne vsebinskega ne referenčnega 
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okvira, v kateremposlovni subjekt deluje in v kateremnaj bi bil ocenjevan
4
.Predvidevamo, 

da bi lahko opazovalec (ki mora biti normalno vpet v družbeno okolje) ob spremljanju 

poslovne organizacije in njenih dejanj brez posebnih težav razločil, kdaj gre za praktična 

moralna vodila, ki jih uveljavljajo menedžerji in vplivajo na poslovanje in posledično na 

družbeno dojemanje poslovne organizacije,kdaj gre za njeno organizacijsko kulturo, ki 

odseva tudi v morali in moralnih normah, ki se jih držijo zaposleni in definirajo procese 

in odnose znotraj organizacije in odnose do okolja na izvedbeni ravni, in kdaj gre le za 

vodeno komuniciranje organizacije z družbenim okoljem oz. »komuniciranje z 

javnostjo«, ki naj ustvarja videz organizacije ali njeno zunanjo podobo, »persono«
5
. 

 

Zanima nastudi,ali se poštenost, pravičnost, stanovitna moralna drža, ki so pričakovana 

osnova moralnih odnosov v organizaciji, lahko prepoznajo in kako se njihova prisotnost 

ali odsotnostv kulturi vedenja in v kodeksu poslovne etike odraža v uspešnosti podjetja na 

trgu, v okolju in zmožnosti integriranja in angažiranja notranjih in s podjetjem povezanih 

potencialovključnih deležnikov za doseganje ciljev, kot sta poslovni uspeh in razvoj 

podjetja.  Ali tudi v resnici že lahko rečemo, daobstajamoralno podjetje,inali tudiposlovno 

uspeva,ali postaja prevladujoča oblika profitne gospodarske družbe? 

 

Iskanje odgovora na postavljeno raziskovalno vprašanje ubira naslednjo pot: 

 Kaj je moralno podjetje? 

 Kako ga vidi stroka in kako bi, če bi se dalo,lahko merili njegovo moralnost? 

 Lahko na tej podlagi nastavimo model moralnega podjetja in ga tudi nekako 

umerimo? 

 Katere družbene okoliščine je primerno upoštevati pri zamejitvi raziskave? 

 Kako se ob tem premešajo osebnost, skupnost, ideje (religija in ideologija) in 

ekonomski sistem? 

 Lahko v svojem domačem družbenem okolju izvedemo preizkus trditev?  

                                                 

4 Da se uporabljeni vatli za ocenjevanje primernosti in moralnosti na teh področjih lahko pomembno 

razlikujejo od ene do druge družbene skupnosti, je jasno. 

 
5 Na tem mestu bi lahko dodali še četrto možnost, namreč da gre lahko tudi le za vpliv mode: za 

posnemanje ravnanja, ki je pravkar modno, je v modi, ki je »in«. Čeprav je ta misel mogoče za koga 

absurdna – češ saj podjetje ni gospodična, ki izbira oblačila in pralne praške –, moda v poslu obstaja in 

vpliva na podjetja. V resnici obstaja moda ali modno ravnanje v »menedžerski kasti«, ki prek menedžerjev 

vpliva na vodenje in dejanja podjetij. Warren Buffett imenuje to obnašanje tudi čredni nagon ali stanovski 

pritisk (Hagstrom 2008, str. 116) in ga krivi za marsikatero poslovno napako in neumnost.  
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3. PODJETJE IN POSLOVNA ETIKA 

 

»Tega, kar je sovražno tebi, ne naredi bližnjemu. To je 

celotna Tora. Vse drugo je razlaga. Pojdi in študiraj.« 

/Rabi Hillel starejši, Babilonski Talmud, 1.stol. n.št./ 

 

 

 

Na začetku se nam zastavljata neizogibni vprašanji: kaj je poslovna etika inkaj je moralno 

podjetje.Če je poslovna etika le pošteno poslovanje– tega so polni zakoni in predpisi o 

gospodarskih družbah, računovodstvu in dobrih poslovnih običajih (uzancah). Kjer so 

zakoni in predpisi postavljeni in uveljavljeni, se jih poslovneži držijo.Kaj še manjka? Kaj 

je področje poslovne etike kot vede o poslovni morali in kaj ta priporoča kot tehnike 

upravljanja in vodenja? Če je poslovna etika le veda, ki proučuje poslovno moralo v 

gospodarstvu in katere dognanja se da naučiti v poslovni šoli – je mar obravnava 

posameznih dejanj od primera do primera tisto pravo?Je moč moralno presojo spremeniti 

v vprašalnik z vnaprej zadanimi vrednostmi, v varianto statistične analize križcev in 

krožcev? Lahko namesto nas, v končni instanci te ekstrapolacije, v moralni dilemi presoja 

in odloča kak računalniški program? Kdo bo potem odgovoren in kdo bo kriv za 

nesrečo,kdo bo zaslužen za srečo ljudi, ki sejih bodo dotaknila naša dejanja in 

odločitve?Tudi zato je vpeljava konceptov družbene odgovornosti, deležnikov in 

trajnostnega razvoja v delovanje poslovnih in drugih organizacij velik premik ne le na 

področju poslovne etike in poslovanja, pač pa tudi pri dojemanju družbeno pomembnih 

zadev in ustvarjanju družbenih akcij.Kako se vzpostavi dojemanje moralnega poslovanja 

znotraj družbenega miselnega okvira moralnih presoj? Kaj bistveno vpliva na moralno 

presojo poslovnih dejavnosti? Kakšna je vloga ožje in širše družbene skupnosti, kulture in 

kakšna družbenega ekonomsko-političnega sistema? 

 

V nadaljevanju poskušamo opredeliti tudi, kaj je moralno podjetje in kaj poslovna morala 

kot del družbene morale terzakajpotreba, da se moralnost in etos podjetij ocenjujeta in 

merita. Poskušamo opredeliti, celo modelirati moralno podjetje, torej moralno 

organizacijo, ki je (še posebej)profitno naravnana. Predlagamo nekaj referenčnih točk in 

način, s katerimi je možno presoditi in ocenjevati njena dejanja in ravnanja. 
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3.1. MORALA, POSLOVANJE, MORALNO PODJETJE 

3.1.1. Moralno delovanje človeka in organizacije– udejanjanje etosa 

 

Četudi je v slovenščini v splošni rabi le majhna vsebinska razlika med moralnim in 

etičnim (dejanjem in delovanjem), moramo oba pojma natančneje določiti za potrebe 

nadaljnjerazprave. Mogoče nam uspe prenesti oba izraza iz časopisnega in pogovornega 

jezika, kjer večkrat substituirata med seboj,ter prevesti v bolj določno razlikovanje. 

Slovar slovenskega knjižnega jezikaetikoopredeli kot filozofsko disciplino, ki obravnava 

merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. Drugo ime zanjo je moralna 

filozofija. Moralo označi kottisto, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot 

posledica pojmovanja dobrega in slabega;kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi 

glede na nazor ali nosilca; kot priznavanje, izpolnjevanje tega, kar vrednoti in usmerja 

medsebojne odnose ljudi v odnosu na kaj;pa tudi kot psihično pripravljenost in zavzetost 

koga za izvršitev določenega dejanja, dosego določenega cilja (SSKJ 2010). 

Moralo lahko opredelimo kot obliko človeške prakse. Določa obnašanje ljudi do družbe, 

družine in do sočloveka (Verbinc 1982, str. 195). Moralne norme so po tem tolmačenju 

nenapisana pravila, ki jih družba oblikuje skozi določena obdobja in po katerih se vsi 

ravnamo. PriTavčarju
6
 najdemo naslednji ilustrativni grafični prikaz razmerja med etiko 

(vedo in filozofijo morale) in moralo kot moralno prakso (Tavčar 1994, str. 137): 

 

Slika 3.1: Razmerje med filozofijo morale in moralno prakso 

 
Vir: Tavčar (1994, str. 137) 

                                                 

6Podobno shemo, rahlo poenostavljeno, uporablja tudi Možina (Možina, 2000). 
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V nadaljevanju bomo z oznako etika uporabljali definicijo, ki jo podaja Jelovac: »etika je 

filozofska veda o morali« (Jelovac 2000, str. 85)
7
. Jelovac opredeli etiko kot filozofijo 

morale ali moralno filozofijo. To posledično pomeni, da je etika: »1) refleksija, teoretsko 

pojasnjevanje in kritično presojanje izvora človeške moralnosti, 2) preučevanje osnovnih 

kriterijev moralnega vrednotenja, 3) razumevanje ciljev in smisla človeških moralnih 

nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov« (prav tam, str. 85).Tako Jelovec povleče ostro 

pojmovno distinkcijo med etiko in moralo. Po njem je morala fenomen, ki je predmet 

proučevanja etike, pri katerem gre za: 

o »moder pouk o pravilnem načinu skupnega življenja ljudi v njihovem nravnem 

bivališču; 

o specifično človeški fenomen; 

o ustaljen način človekovega sožitja, pristno običajnost;  

o prostovoljno vdanost človeka običajem in navadam, ki jih deduje tradicija 

skupnosti, v kateri prebiva; 

o nepisana načela, po katerih se ljudje ravnajo v javnem in zasebnem življenju; 

o človekov kritično-vrednostni odnos človeka do dejanj drugih ljudi, njihovih 

značajev in samega sebe s stališča dobrega in zla« (prav tam, str. 87). 

 

Uporabna opredelitev, ki poudari želeno distinkcijo, bi lahko bila tudinaslednja.Moralno 

je: obnašanje, ki je kodificirano, pričakovano vedenje, družbeno ujeto v forme kot: to se 

spodobi, to se pričakuje, tako se mora ravnati. Moralno obnašanje je, recimo, upoštevanje 

zlatega pravila »ne delaj drugemu, česar nočeš, da storijo tebi« (Küng, 2008) je 

pričakovano in zapovedano obnašanje, kot je dekalog v krščanski tradiciji ali pet temeljev 

– temeljnih vrlin islama; je tudi upoštevanje predpisanega in kodificiranega obnašanja– 

zakonov, uzanc, predpisov itd. s samoumevnim in prostovoljnim upoštevanjem namenov 

in želenih smeri delovanj, ki jih predpisi vsebujejo. »Cilj torej ni največja korist, temveč 

izpolnitevdolžnosti, dejanje, ki ga drugi od nas pričakujejo, ker je to pravo, pravično 

ravnanje, zato etikadolžnosti« (Glas, 2007). 

 

                                                 

7 Od tod naprej naj nam bo oproščeno, če bomo občasno oznako etično zlorabili in uporabili v pomenu 

moralno. Kolokvijalno se oba izraza pogosto substituirata, substitucija je pogosta tudi v strokovnih 

besedilih. V anglosaških strokovnih tekstih (tudi v učbenikih) se uporablja etično (ethics, ethical) kot 

moralno in moralno (morals, morality) kot nravno tako daleč, da se uporablja »morality« za nravno 

primerno vedenje. Ponekod se tako substituciji izrazov, zlasti še v citatih in prevodih,nismo mogli 

popolnoma izogniti. 
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Vendar se pojavlja oznaka etično tudi za: delovanje iz jedra, iz notranje nuje, premisleka, 

občutka, kaj je pravilno in dobro. Dolžnost tega ravnanja ne prihaja od zunaj – iz zunanje 

prisile ali pričakovanja, pač pa od znotraj– iz notranje nuje, ki zahteva prav tako ravnanje. 

Etično ni le vedenje, ker se vedeš po vednosti, to je po znanju, kamor Sokrat umešča 

jedro vseh vrlin in pravilen način prepoznavanja dobrega in slabega ter doseganja 

srečnosti (Irwin 2007a, str. 13–44). Ne gre le za enkraten ali posamičen moralni 

premislek v smislu, kaj je prav, kaj mi je storiti, kaj je najbolj dobro itd.; gre za stalnost, 

ki se izkazuje kot konstantna notranja moralna drža
8
, kot etos.  

 

Etos
9
definira Slovar slovenskega knjižnega jezika kot moralno strukturo, nravstveno 

usmerjenost (//opremljen s prilastkom moralna načela, norme ravnanja v določenem 

poklicu; etika) (SSKJ 2010). V tej disertacijibomo uporabljalietos v pomenu: moralna 

struktura, okvir za moralna vrednotenja, tudi pogled na svet, na druge, na soljudi. Vendar 

je za nas etos tudi motiv ali povod, izhodišče za dejanja –do drugih, do okolja, soljudi in 

družbe. Torej je kot agens, ki zahteva odločitve in sproža dejanja. Menimo, da prav iz 

etosa izidejo moralna zahteva in nuja delovati moralno in izvrševati moralna dejanja.  

 

Etično nam v tem primeru pomeni delovati iz etosa, iz globlje presoje, ki je nad 

(formalnimi) moralnimi pravili in nad primerjanjem z njimi. Mogoče to delovanje in 

presojo najdemo v prostoru, ki ga poskuša orisati Daft v naslednji skici kot področje 

proste izbire (Daft 1994, str. 838): 

                                                 

8Etičnodelovanje je konstantna aktivnost, stalen proces. Primerno to ilustrira recimo Trstenjakovo iskanje in 

opisovanje bistvenih značilnosti slovenskega karakterja. Ko izbere poštenost kot bistveno značilnost in 

vrlino, pravi: »Poštenost je kakovost, ki človeka označuje v njegovi globini, ki zadeva njegovo 

bistvo«(Trstenjak 1995, str. 39) in: »Če gre za poštenost, ki prav tako vsebuje tudi zavest odgovornosti, 

vidimo, da ne gre neposredno za odnos do koga drugega, temveč predvsem za odnos do samega sebe. Gre 

torej za odgovornost pred samim seboj; pravimo tudi do svoje vesti … Poštenost je v jedru izraz avtonomne 

morale. Pošten je človek v samem sebi in pred samim seboj« (prav tam, str. 187). V opisanem gre za 

stalnost, ki se izkazuje kot konstantna notranja moralna drža, ki se venomer preverja z vsakim impulzom 

(informacijo) iz zunanjega okolja. 

 
9 V stari grščinijeethosizvirno pomenil: bivališče, običaj, navada, značaj. Latinski prevod besede ethos je 

mos, moris. 
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Slika 3.2: Področje proste moralneizbire 

 

Vir: Daft (1994, str. 838) 

 

Pomembna podlaga za presojo ravnanja je kriterij. To je tisto merilo, načelo, po katerem 

se kaj ali kdo klasificira, ocenjuje in odloča z moralnega vidika. V moralni praksi in etični 

teoriji so kriteriji sredstvo razločevanja dobrega od slabega, sprejemljivega od 

nesprejemljivega, poštenega od nepoštenega, pravilnega od napačnega. »Kriteriji so torej 

smerokaz moralnih principov, saj omogočajo orientacijski okvir v moralnem obnašanju 

posameznikov in skupin. Če ne bi bilo resničnih kriterijev, potem bi bilo vsako moralno 

ocenjevanje čista improvizacija, naključje in samovolja. Brez meril ni vrednot, brez 

vrednot pa ni morale« (Jelovac 2000, str. 92). »Verjetno ni treba posebej poudarjati, da so 

razlike v moralnih standardih in etičnih sistemih posledica različno opredeljenih kriterijev 

v posameznih družbah, kulturah« (Možina, 2000). 

 

Moralna filozofija trdi, da so značilnosti človekovega delovanja presežne, presegajo goli 

obstoj. Delovanje je hoteno in namerno. Ker ječlovek presežen, sega »čez sebe« instopa v 

razmerje z drugimi in v razmerje do sebe in svojih dejanj,njegovo delovanjebolj ali manj 

vedno spremljajonaslednjeznačilnosti:Človek sijasno predstavlja, kaj bo delal, kako bo 

delal, kaj hoče, in tudi posledic dejanj se zaveda. Človek si dejanj in njihovih sadov želi 

in hoče. Z voljo in aktivnostjo uresniči hotenje. Hotenje predpostavi možnost izvršitve– 

kadar kaj zares hočem, to tudi storim. Hoteno dejanje je motivirano s ciljem, ki ga hoče 

doseči; je usmerjeno v doseganje cilja. Volja se sproži zaradi nagiba– stimulusa. To je 

dobrina, dobro,vrednota. Kar hočemo, hočemo zato, ker jeza nas to vrednota, dobro ali 

pot do obojega. Skoraj nemogoče je kaj hoteti, pa ne imeti to za dobro. Obstaja zadnji cilj 

ali subjektivni smoter človeškega hotenja in delovanja. To je lahko aristotelska popolna 

dovršitev, celostno uresničenje, srečnost ali blaženost; življenje v skladu s tistim, kar je 

prav–moralna popolnost. Človek sisam izbira cilje svojih dejanj, sam se nagiba k tem ali 

onim vrednotam in ciljem. Ima sposobnost in zmožnost svobodne izbire. Iz svobodnosti 

sledi odgovornost.Človek je za svoja dejanja odgovoren, ker je sam njihov nosilec, 
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začetnik in storilec(Stres 1999, str. 26–28).Odgovornostpomeni prevzemanje nase 

posledic svojih dejanj, subjektivno tako znanih in predvidljivih posledic kot objektivno, 

vseh posledic svojih dejanj v vseh razsežnostih (Jelovac 2000, str. 98)
10

. 

 

Jelovac trdi, da je dolžnost (angl. Duty; nem. die Pflicht) moralna kategorija, ki se po 

definiciji »vedno nanaša na das Sollen (najstvo), kar pravzaprav pomeni – biti potrebno 

oz. nepotrebno. Dolžnost je tisto, kar nalaga, da je kaj treba narediti oz. nitreba narediti, 

da najkaj bo ali ne bo storjeno. Dolžnost se kaže kot notranji občutek zaveze delovanja, 

obnašanja ali ravnanja v skladu z neko občo ali zasebno moralno voljo.Tako si na primer 

stoiki dolžnost razlagajo kot zahtevo po ukrepanju v soglasju (harmoniji) z naravo,Kant 

pa poudarja, da je moralna drža oz. delovanje le tisto, ki je spodbujeno s pomočjo čistega 

spoštovanja dolžnosti, ne pa zaradi kakršnekoli nagnjenosti, simpatije, ljubezni ipd. do 

zunanjih ciljev ali objektov želje. 'Dolžnost! Ti vzvišeno, veliko ime, ki v sebi ne 

zaobsegaš nič dopadljivega, tistega, kar bi vsebovalo dobrikanje, temveč terjaš 

podrejanje, pa vendar ne groziš, saj bi to v duši zbudilo naravni odpor in strah, da bi 

premaknila voljo, marveč samo postavljaš zakon (...), pred katerim onemijo vsa 

nagnjenja, četudi na skrivaj delujejo proti njemu' (Kant)« (prav tam, str. 96–97). 

 

Vse to so tudi značilnosti delovanja organizacije, sajje sestavljena iz ljudi. Ker ni 

organizacije brez ljudi ali mimo njih,lahko značilnosti delovanja človekaposameznika (ki 

so obenem tudi značilnosti človeka kot vrste) uporabimo tudi za organizacijo, pojmovano 

kotskupino, združbo, skupnost…povezanih ljudiz istim ciljem, namenomin delovanjem– 

tokrat, za potrebe naše obravnave,v gospodarstvu in v obliki profitne gospodarske družbe. 

Torej, če je organizacijasestavljena iz ljudi s skupnim ciljem ali hotenjem, je logično 

domnevati, da ima njeno delovanjetudi značilnosti delovanja ljudi, kot sledi: načrtno 

delovanje, z zavedanjem posledic; delovanje vsebuje hotenje in aktivnost, organizacija 

ima ciljno usmerjenost in cilje, si določi vrednote, h katerim teži;ima višji cilj ali 

poslanstvo, ki si ga zastavi sama. Organizacija uveljavlja lastno svobodnoizbiro vrednot 

in ciljev ter načinov in poti doseganja inuresničitve ciljev inmora nositi celovito 

                                                 

10 Na tem mestu je primerno opredeliti tudi dolžnost. V nasprotju z odgovornostjo in vrlinami je to obveza - 

kar bi kdo moral storiti, opravljati zaradi določenih norm, zlasti moralnih (SSKJ 2010); družbena sila, ki 

vas povezujez vašimiobveznostmi in iz njih izhajajočimi dejanji,ki jih zahtevatasila (The Sage's English 

Dictionary and Thesaurus); moralna ali legalna obveza in sila te moralne obveze (Dictionary and Thesaurus 

- Merriam-Webster Online). 
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odgovornost za to, kar počne.Po teh istih značilnostih lahko organizacije tudi presojamo 

in primerjamo po njihovemodnosu –še bolj pa po posledicah njihovega delovanja–do 

posameznikov,družbene skupnosti, okolja inčloveške vrste v celoti. 

 

Mogoče velja poudariti le še dve točki tega razmisleka. Vsakdo, kot posameznik ali skrit 

v skupini, je zmožen najbolj moralnega in plemenitegain tudi najbolj barbarskega 

dejanja.Vsako dejanje posebej lahko ovrednotimo skozi prizmo družbene morale in 

moralnega ravnanja. Celo vsakdo, ki je storil dejanje, si ga lahko sam pri sebi moralno 

ovrednoti in to običajno tudi naredi
11

. Presoja posameznih dejanj je na mestu; tako dejanj 

posameznika kot organizacije, vendar je to le presoja dogodka in trenutka.  

 

Etos in vrlina (kot tudi nasprotje – nemoralnost in zavrženost) nastopita, ko posameznik 

ali skupina (tudi skozi organizacijo)poskuša delovati, to je stalno ponavljati in vzdrževati 

dejavnost v izbrani smeri
12

. V primeru vrline in etosa je to zavedno, namensko 

ponavljanje in obnavljanje dobrega, pravilnega ravnanja in presoje, ne glede na posledice 

in na to, kolikokrat ti spodleti.Tu ni le presoje posamičnega dogodka in trenutka, gre za 

delovanje,tj. za kontinuum dogodkov in trenutkov. In šele ta vsota kontinuuma lahko da 

podlago zatrajnejšo oceno posameznika ali skupine, tudi organizacije. 

 

Profitno gospodarsko organizacijo opredelimo kotposlovni subjekt določenega 

tipa:profitno naravnana gospodarska organizacija, pravni subjekt, gospodarska družba (po 

Zakonu o gospodarskih družbah)
13

.Ne bomo vztrajali pri definiciji profitno usmerjene 

korporacije v zasebni (nedržavni) lasti, kot jo definira Bishop (Bishop, 2008), vsekakor 

pa bi uporabili večino značilnosti, ki jih je definiral: z zakonom regulirana ekonomska 

                                                 

11 Psihično ruvanje s svojimi dejanji in njihovimi posledicami, ki jih ovrednotimo kot neetična, običajno 

označimo kot vest - »vest ga peče«; to je zavedanje, da smo storili nekaj, kar ni ne dobro ne prav. Da se 

pred seboj operemo krivde, racionaliziramo vzroke, posledice, povode in dejanje samo. In tudi ko storimo 

dobro ali častno dejanje in se z njim hvalimo, »ga obešamo na veliki zvon«, je to le druga stran istega 

kovanca. Ne gre za etično, pač pa za preračunljivo dejanje. 

 
12 Stalno poskušanje delovati, ponavljati in vzdrževati dejavnost je tudi v jedru prepričanja, da je moč 

nekatere vrline in odlike karakterja privzgojiti s pomočjo priučitve pravilnega razmišljanja in delovanja - z 

vzgojo, poučevanjem in zgledi.  

 
13 Skratka podjetje v običajnem, kolokvijalnem pomenu. 
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entiteta, avtonomna v delovanju in iskanju profita iz zasebne pobude. Torej 

zadovoljevanje družbenih (ali državnih) potreb ni njen prvobitni namen
14

. 

 

Moralno podjetje definiramo kot profitno gospodarsko organizacijo, ki iz lastnih moralnih 

nagibov, po svoji volji in presojimoralno deluje v smeri družbeno želenega poslovnega 

etosa. 

 

3.1.2. Gospodarska organizacija so podjetje in ljudje, ki ga sestavljajo 

 

Poslovna teorija se je kar nekaj časa ukvarjala z vprašanjem, kaj je gospodarska 

organizacija v resnici: posebna entiteta zase (pozneje prevedena v izraz korporativni 

državljan, ki se državljansko primerno vede glede plačila davkov in dajatev, posluha za 

potrebe skupnosti itd.) ali skupek menedžerjev, zaposlencev in interesnih vplivov 

deležnikov(ki jih poznamo iz teorije deležnikov). V ozadju so bila različna stališča o 

odgovornosti za sprožanje dejanj in o odgovornosti za storjena dejanja. Nobenega dvoma 

ni več, da je gospodarska organizacija hkrati tako entiteta zase (saj je tudi subjekt 

gospodarskega prava– gospodarska družba) kot združba posameznikov, ki skupaj 

poskušajo izvajati aktivnosti in dosegati cilje, zaradi katerih podjetje obstaja. 

 

Celo na čisto vsakdanji, izkustveni ravni nečlani organizacije to (naj bo podjetje ali druga 

ustanova) dojemamokot skupek ljudi le, kadar imamo z njimi oseben stik ali odnos v čisto 

določeni osebni zadevi. Organizacije dojemamo kot posebne entitete, kadar imamo z 

njimi neoseben odnos,nekaj velikega, tujega, nad nami, kar nas presega in nadvladuje po 

velikosti, moči, oddaljenosti, indiferentnosti in podobno. Podjetje postane entiteta, ko v 

naših očeh in dojemanju dobi lastnosti »odtujene sile«. Podjetje je videno kot posameznik 

(član ali predstavnik organizacije) ali kot skupina ljudi, ko imamo z njimi oseben odnos, 

obvladljiv na relaciji jaz–mi in mi–oni; kar ni daleč stran od odnosa mi–oni pri 

                                                 

14 Dveh značilnosti, ki ju Bishop poudarja, ne moremo čisto prenesti v našo razpravo: v značaju korporacije, 

kot jo utemelji, je neosebna lastnina; iz tega izpelje neodgovornost do ustanoviteljev in popolno 

avtonomnost ravnanja. Druga značilnost je nedržavna lastnina, popolna zasebna lastnina, iz česar izpelje 

nevezanost na zadovoljevanje družbenih potreb in ciljev. Našim potrebam ustrezajo druge značilnosti, ki jih 

opredeli: privatna pobuda, iskanje profita, zakonsko opredeljena entiteta (poslovni subjekt poslovnega 

prava) (Bishop, 2008). 
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šimpanzih
15

.Če smo znotraj podjetja, imamo odnose z drugimi ljudmi, skupinsko ali 

posamično. Kot vir dogajanja prepoznamo posameznike v podjetju, podjetje kot 

obkrožajoče okolje pa prenesemo v nadidentiteto, nadosebnost, ki jo tudi radi mitiziramo.  

 

Obenem drži tudi, da organizacije vodijo in usmerjajo ljudje, ki so v njihovem vrhu. Torej 

se nobena dejanja niti posledice dejanj organizacije ne morejo pripisati v nadidentiteto 

organizacije kot »odtujene naravne sile«, pač pa za njimi vedno stojijo konkretni ljudje s 

položajem in močjo v organizaciji. To je tisti del zgodbe, ki ga menedžerska teorija 

poudarja, ko opravičuje poseben status menedžerjev v družbi (vključno s pravico do 

izjemnih nagrad), in istočasno del, ki bi ga menedžerji najraje izpustili, kadar se jih kliče 

na zagovor in odgovornost zaradi dejanj in posledic dejanj njihovih organizacij (Drucker 

2004; Kuzmanić 2010a). Zato ne more biti narobe, če na posamezno podjetje, bodisi 

korporacijo, delniško družbo,tovarno ali trgovsko verigo, gledamo tudi kot na entiteto z 

lastnim obnašanjem, »lastno voljo« in neločljivo od ljudi, ki jo vodijo, ji služijo ali ji 

dajejo ton in smer. Ti ljudje nosijo osebno odgovornost za vedenje in delovanje te 

organizacije
16

. In tudi za posledice. Če so profitna poslovna organizacija komercialno ali 

poslovno podjetje in ljudje, ki ga sestavljajo
17

, je to podjetjeumetna oseba, vendar vseeno 

oseba prava in morale, sestavljena iz ljudi, pri čemer so v ospredju prav vodilni – 

menedžerji, realne osebe, ki pa so prav tako podložne pravu in morali. Tako se osebna 

odgovornost vodij in krmarjev organizacije, ki izhaja iz njihove moči, vpliva in dosega 

usmerjanja in odločanja,ne more skriti v neko splošno, megleno in amorfno odgovornost 

neoprijemljive organizacije kot nadcelote ali posebne entitete. 

 

3.1.3. Dimenzije poslovne etike inmoralnega podjetja 

 

Od svojih začetkov poslovna etikanastopakot znanstvena disciplina, izvedena iz etike in 

obrnjena k poslovni morali,in kot šolski predmet,ki daje set orodij za boljše upravljanje 

                                                 

15 O tem, kako deluje skupinsko dojemanje pri šimpanzih, in o opisani analogiji govori William McGrew v 

svoji knjigi Kulturni šimpanz(McGrew, 2011). 

 
16 Na to, da organizacija navzven, v okolje izžareva tisto, karje sposobno izžaritinjeno vodstvo, opozarja 

vrsta avtorjev. Posebej je ta ideja temeljBerlogarjevega razmišljanja omenedžerski etiki kot utilitarnem 

orodju za preživetje podjetja in menedžerja v njem (Berlogar, 2000). 

 
17 Tako poslovno organizacijo definira The Sage's English Dictionary and Thesaurus. 
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(menedžiranje). Izraz poslovna etika je sprva označeval akademsko področje poučevanja, 

raziskovanja in publiciranja; ko je z aplikacijo akademskih teorij prehajal v širšo rabo,je 

povzel pomen etičnosti v poslu in poslovanju. Tretji pomen dobiva izraz poslovna etika v 

zadnjem času, kot gibanje znotraj poslovnega sveta, ki poskuša vgrajevati etičnost v 

strukturo organizacij in poslovanja v oblikah etičnih kodeksov in vodil, etičnih odborov 

in uradnikov za etiko (De George, 2010). 

 

Najprej poudarimorazliko med akademskim področjem poslovne etike in menedžersko 

tehnologijo obvladovanja in upravljanja podjetij in poslov. Akademska poslovna etika je 

veda, ki temelji na etiki (moralni filozofiji, vedi o morali) in poskuša postaviti teoretske 

etične okvire, v katerih bi lahko ovrednotili poslovno prakso in vedenje poslovnih 

subjektov (podjetij, korporacij). Veda je potencialno kritična do dejanskih poslovnih 

praks in večinoma oporeka, da bi etika prišla na vrsto šele za ekonomijo in 

zakonitostjo;še več, zahteva etično okvirjanje in omejevanje poslovnih praks in etiko 

vzpostavlja kot vir upravičenja zakonskih posegov v regulaciji poslovnih praks. Družbeno 

odgovorno ravnanje menedžmenta in tako imenovana socialna vprašanja modrega 

upravljanja (angl.social issues in management) so že od svojih začetkov bolj v domeni 

poslovnih šol in podjetij, ki so na pritiske in obtožbe javnosti odgovarjali z reklamiranjem 

lastnih aktivnosti in programov delovanja v družbeno dobro in z javnimi zavezami k 

družbeni odgovornosti. Kaj točno pomeni t. i. družbena odgovornost (angl.Corporate 

Social Responsibility /CSR/)podjetja, seveda variira glede na namene podjetij in 

aktivnosti, za katera podjetja upajo, da jih bodo v družbenem okolju prikazala v ugodni 

luči (De George, 2010). 

 

Poslovno etiko kot akademsko disciplino zaznamuje razprava o podjetju kot posebni 

entiteti in njeni družbeni odgovornosti. Del avtorjev, posebej ekonomistov, dolgo ni 

priznaval, da je podjetje lahko pravni in poslovni subjekt, ki ima odgovornosti do družbe, 

v kateri deluje; to naj bi bila le lastnost oseb, državljanovali pa vodilnih kadrov v podjetju 

oz. menedžerjev. Prav tako niso priznavali drugih odgovornosti, razen do lastnikov, in so 

kot namen podjetja izpostavljali ustvarjanje dobička. Iz kritike tega pristopa je nastala 

moderna poslovna etika, ki je koncipirala družbeno odgovornost podjetja,izpostavila 

pomen in interes vseh deležnikov, ki se jih delovanje podjetja dotika, v igri interesov, ki 

jih mora sodobno podjetje usklajevati.Teorija je uveljavila podjetje kot korporativnega 

državljana, ki nima le odgovornosti, pač pa tudi obveznosti dodružbe in države. Sledilo je 
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uvajanje učenja poslovne etike v šolske programe, usposabljanje bodočih poslovodij za 

etično presojo in prevajanje doseženih standardov vedenja v zakonodajo. Z 

globalizacijskimi procesi so nastajali novi koncepti, ki so se prevajali v področje etičnega 

ravnanja v poslu: upoštevanje človekovih osnovnih, ekonomskih in socialnih pravic, 

ekološka vzdržnost, okoljska naravnanost, trajnostni razvoj, obnovljivi viri surovin in 

energije, ki jih države prevajajo v svoje politike in usmeritve in mednarodne organizacije 

uveljavljajo na globalni ravni. 

 

Merila moralnega ravnanja podjetja pri svojem delovanju zastavijo tudi mnoge asociacije, 

organizacije in združenja v poslovnem svetu in v politiki, ki se trudijo uvajati višje 

standarde in zahteve moralnega delovanja podjetij na različnih področjih poslovne etike: 

družbena odgovornost podjetij,boljetično poslovanje,uvajanje vrlin in graditev vrednot v 

poslovnem svetu, usmeritev v trajnostni razvoj in ekološka vzdržnost in podobno.De 

George poimenujevsa ta vrenja in prizadevanja v poslovnem svetu, civilni družbi in 

politiki, ki so usmerjena v dvig moralne poslovne kulture, z izrazom poslovna etika kot 

gibanje (angl. Bussines Ethics as Movement) (De George, 2010).  

 

Vedaje v iskanju odgovorov na postavljene izziverazvila več konceptov, na katerih 

temelji sodobno družbeno gibanje v poslovni etiki. Predvsem družbeno odgovornost 

podjetij (korporacij) in teorijo deležnikov, ki v povezavi s človekovimi temeljnimi in 

osnovnimi ekonomskimi pravicami utemeljujeta smer razvoja poslovne etike kot vede in 

kot družbenega gibanja znotraj poslovnega sveta ter skupaj s konceptom trajnostnega 

razvoja in ekološke vzdržnosti vplivata na razvojne politike gospodarstev in 

preusmerjanje strateških ciljev držav. 

 

3.1.4. Družbena odgovornost in podjetniška družbena odgovornost 

 

Učbeniki poslovne etike obravnavajo dva kontrastnapristopa, kimoderirata odnos vodstev 

podjetij do družbene odgovornosti. Ekonomski model družbene odgovornosti zagovarja 

stališče, da bo družba imela največ koristi, če pusti poslovni svet, da sam po svoje 

proizvaja in prodaja donosne produkte, ki jih družba potrebuje. Podjetje tekmuje na trgu, 

plačuje davke in dividende lastnikom; vse drugo ni njegova skrb. Nasprotno socialno-

ekonomski model družbene odgovornosti poudarja vpliv podjetja na družbo. Podjetje ni 
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odgovorno le delničarjem in investitorjem, pač pa ima odgovornost in obveznosti tudido 

kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, javnosti… (Pride, Hughes in Kapoor 2011, str. 48–49). 

 

Najbolj viden predstavnik prvega pristopa je Milton Friedman. Po eni strani ima prav, ko 

trdi, da je glavna družbena odgovornostprofitne gospodarske organizacije in njenega 

vodstva ustvarjanje in povečevanje profita(Friedman, 1970)ter da imamo za druge 

družbene zadeve druge družbene in državne institucije in postopke. Če bi se podjetje 

hotelo ukvarjati s socialnimi in drugimi družbenimi vprašanji zunaj svoje dejavnosti, ki je 

profitna, bi menedžerji porabljali tuj denar, ki jim je zaupan, za dejavnosti, ki niso namen 

podjetja. Friedman meni, da se z drugimi, predvsem družbenimi zadevami podjetje ne 

sme ukvarjati, ker je, kot prvo,pristransko, saj vedno deluje v interesu posla in lastnikov, 

torej partikularno, in kot drugoni demokratična in ni demokratično postavljena (izvoljena, 

imenovana…) družbena (ali državna) institucija, pristojna za urejanje družbenih zadev v 

interesu celotne družbe– ne za prerazporejanjedružbenega prihodka ne za razreševanje 

revščine (Friedman, 2011). Kakor je podjetje ustanovljeno zato, da ustvarja dobiček, tako 

je sindikat ustanovljen zato, da zavaruje interese delain delavcev proti podjetjem in 

kapitalu (Friedman 2011, str. 121). In država mora s svojimi demokratičnimi ustanovami 

poskrbeti, da varuje interese vseh, prerazporeja družbeno bogastvo, kot je najbolje za vse, 

predvsem pa, da vzpostavi in varuje trge in pravila igre, enaka za vse, predvsem 

enakopravno obravnavo, odprtost, svobodno tekmovanje in onemogočanje nepoštenih 

igralcev. Država mora torej na poslovnem delu vzdrževati prostor poštenega trga in tudi 

za interesna trenja dela in kapitala; na političnem delu mora vzdrževati prostor 

demokratičnih institucij, na družbenem paurejati in posegati le toliko, kolikor je treba za 

nujne prerazporeditve dohodka; za drugo pa omogočati prostor individualne svobode in 

pobude (prav tam).  

 

PravFriedmanov članek iz leta 1970, še mnogo bolj kot knjiga, ki jo je napisal leta 1962 

in na kateri članek temelji, je ena najbolj znanih in vplivnih kontroverznih izjav o 

družbeni odgovornosti podjetij, ki je sprožila val odzivov in razprav. Friedman je 

izpostavil več dejstev hkrati: kar se nanaša na družbeno odgovornost, se lahko nanaša le 

na ljudi, saj imajo le ljudje odgovornost; podjetje je umetna oseba in ima lahko prav tako 

le umetne odgovornosti. Poslovni svet v celoti pa v teh pomenih ne more biti odgovoren. 

Ker je večina razprav o družbeni odgovornosti usmerjena na velika podjetja, so torej cilj 

kritike vodilni menedžerji teh podjetij,ki pa so odgovorni le lastnikom ali delničarjem, ki 
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so jih imenovali za vodenje podjetja v skladu s željami lastnikov, »kar je večinoma 

ustvarjanje kolikor možno več denarja, upoštevajoč osnovna pravila družbe, tako 

vsebovana v zakonih kot v etičnih praksah in navadah družbe…Obstaja samo ena 

družbena odgovornost posla– da uporablja svoje vire in izvaja aktivnosti za povečanje 

dobičkov, vse znotrajpravil igre, ki so: sodelovanje v odprtem in svobodnem tekmovanju 

brez zavajanja in prevare« (Friedman, 1970). Uporabljati resurse podjetja ali ustvarjeni 

dobiček za druge namene je v nasprotju z namenom podjetja in »ukradeno« lastnikom. 

 

Kritiki, med katerimi so skoraj vsa velika imenav sodobni poslovni etiki, imajo seveda 

prav, ko mu očitajo, da profitno usmerjena podjetja v realnosti ne poslujejo v vakuumu, 

da so popolnoma vpeta v družbo in politiko.Da imajo do družbene skupnosti in družbenih 

skupin, s katerimi so v interakciji, tudi obveze in odnose ter da podjetja poskušajo vse 

mogoče, da si izposlujejo ugodne pogoje in prednosti, ne glede na idealen trg ali interese 

države in državljanov. Kadar ne gre drugače ali če račun pokaže, pa zmorejo ravnati tudi 

tako, da si pridobijo simpatije, spoštovanje in ugled v javnosti. 

 

Definicij družbene odgovornosti je kar nekaj, več avtorjev je posvojilo naslednjo
18

: 

»organizacijsko specifične aktivnosti in politike organizacij z upoštevanjem pričakovanj 

deležnikov in trojnega dobička (angl.triple bottom line
19

)gospodarske, socialne in 

okoljskeuspešnosti« (Aguinis in Glavaš, 2012). Argumenti za socialno-ekonomski model 

družbene odgovornosti, v katerem se od podjetij zahteva več kot le iskanje profita, 

domneva, da ima poslovni svet obveznosti ne le do delničarjev, pač pa tudi do deležnikov 

in širše družbe. Argumenti za to so: posli in podjetja so del družbe, ne morejo se izogibati 

družbenim (in socialnim) vprašanjem. Poslovni svet ima tehnične, finančne in 

menedžerske vire za soočenje s kompleksnimi družbenimi temami. Ko pomaga reševati 

družbena vprašanja, lahko tudi zase ustvarja stabilnejše okolje za dolgoročno uspešnost. 

Družbeno odgovorno odločanje in delovanje podjetij lahko prepreči povečevanje 

državnih posegov, ki bi jih lahko prisilili, da naredijo, česar niso hotela narediti 

prostovoljno(Pride, Hughes in Kapoor 2011, str. 49–50). 

                                                 

18V Aguinis, Herman (2011) Organizational responsibility: Doing good and doing well. V: S. Zedeck (Ed.), 

APA handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 3): 855-879. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

 
19Pojem je uvedel Elkington v knjigi: John Elkington (1997) Cannibalswithforks-

Thetriplebottomlineofthe21 thcentury. Oxford:Capstone Publishing Ltd. 
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3.1.5. Delničarji in deležniki 

 

Iz narave podjetja, kakor razumemo danes, izhaja, da se za opravljanje kake gospodarske 

dejavnosti (angl.business) združi več zainteresiranih v gospodarsko družbo 

(angl.corporation), pri čemer vstopijo s svojimi deleži (angl.share), ki so lahko 

opredmeteni v vrednostnih papirjih ali svežnjih papirjev (angl.stock). Upravljavec (tudi 

lastnik) svežnja je delničar (angl.stockholder).Po klasični teoriji ima pravicido nadzora 

nad podjetjem in do črpanja ustvarjenega dobička podjetja, obe pa izhajata iz 

opredmetenega vložka v podjetje, se pravi iz lastnine. To je, na kratko, bistvo 

delničarskega modela upravljanja podjetij (angl.shareholder model of corporate 

governance). Pri tem je danes praktično vseeno, meni Boatright, da sredstva za delovanje 

podjetja večinoma priskrbijo investitorji (dobavitelji sredstev), ki niso nujno solastniki, 

vendar dejansko nadzirajo podjetje in črpajo ustvarjeni dobiček (Boatright 2008, str. 

1907). 

 

Warren Buffett, menedžer in solastnik najbolj uspešnega holdinga na svetu, trdi, da je 

dolžnost upravljavca kapitala in menedžerja podjetja, dačim bolje upravlja kapital in 

sredstva delničarjev (investitorjev). V podjetju združeni delničarji so zanj enakopravni 

partnerji, tudi najmanjši delničar zasluži in mora dobiti prav toliko pozornosti in 

poštenega odnosa menedžmenta kot veliki vlagatelj; oba sta nosilca vloženega kapitala. 

Če menedžment iz množice priložnosti, ki jih ima znotraj svojih osnovnih kompetenc, ni 

zmožen uporabiti kapitala za najvišje možne donose ob najmanjšem tveganju(to je na 

način, kakor bitudi delničarji sami upravljali kapital, ki so ga zaupali menedžmentu) in ne 

more doseči donosov, ki bi jih delničarji lahko dosegli drugje, je bolje, da vlagateljem 

vrne denar. Zato Buffett svoje najpomembnejše vloge ne vidi v obliki upravljavca 

podjetja in proizvodnih procesov, pač pa kot upravljavca oz. alokatorja kapitala. Zanj je 

bistveno, da se menedžer pri svojem delu vede kot lastnik kapitala, ki mu je zaupan v 

upravljanje. Samo ustvarjanje donosa na vložena sredstva ni prva naloga, sajdrugače 

kotigralci na borzi, ki iščejo le razliko v ceni,Buffettkot lastnik in upravljavec stremi k 

upravljanju podjetij na dolgi rok prek investiranega deleža in k stalnemu donosu oz. 

stabilnemu denarnemu toku iz investiranega denarja (O'Loughlin 2003, str. 27–28). Od 

tod tudinjegova upravljavska načela: 1. menedžment mora biti racionalen, 2. mora biti 
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iskren in pošteno poročati delničarjem in 3.mora se znati upreti zunanjim, 

institucionalnim pritiskom (Hagstrom 2008, str. 116),pri čemer je zunanji institucionalni 

pritisk za Buffetta tudi tisto, kar imenuje stanovski pritisk. Pritisk države ali zakona ima 

za okoliščine, v katerih poteka posel; prav kakor gibanja na trgu, dejstva, ki jih je treba 

analizirati in upoštevati pri odločitvah
20

. 

 

Ko se v običajno opravljanje poslov vsili nujnost upoštevanja interesov drugih 

zainteresiranih skupin, javnosti, države in zaposlenih, govorimo o 

deležnikih(angl.stakeholder). To so udeleženci v poslovnem procesu, ki jih delovanje 

organizacijeskupaj s posledicami delovanjarazlično zadevajo in prizadenejo. Z 

delovanjem organizacije, še posebno velike in vplivne, je interesno tangiranih mnogo 

posameznikov, različnih družbenih skupin, lokalne in širše skupnosti. Razreševanje ali 

vsaj obvladovanje konflikta interesov in posledic, ki nastanejo na podlagi zahtev vseh 

udeležencev, poskuša razrešiti teorija deležnikov(teorija Stakeholder). Tu etika za 

poslovno rabo črpa podlage za moralne standarde iz več moralnih teorij in izhodišč hkrati. 

Prevladuje pa utilitarna podlaga in izhodišče za presojo moralnega delovanja, ki 

predvideva, da bo najbolj moralno tisto dejanje, ki zagotavlja največ dobrega in najmanj 

škode, največji presežek dobrega nad zlim. Hkrati pa mora tudi delovati najbolj 

uravnoteženo– ekvilibrira med različnimi interesi in močmi(vplivi) zainteresiranih 

deležnikov. Najbolj moralno in pravo ravnanje podjetja je torej tisto, kiprinese največ 

dobrega in najmanj škode vsem prizadetim– kupcem, zaposlenim, lastnikom ali 

delničarjem, družbeni skupnosti, naravnemu okolju… Presoja se torej posledice dejanja in 

izogiba za posel škodljivim konfliktom med različnimi interesi in vplivi (oziroma močmi 

vplivanja).»…gre za vprašanje poslovnega sistema kot celote, njegove splošne 

moralnosti, institucionalnih norm in organizacijskih struktur. V tem primeru proučujemo 

predvsem socioekonomski kontekst in organizacijske strukture, ki vodijo do določene 

odločitve. Model poudarja pravice in odgovornosti podjetja z vidika družbenih ciljev in 

njihove promocije, gre pa predvsem za naslednja vprašanja: afirmativna akcija, varstvo 

okolja, zdravje in varnost zaposlenih. Na tem modelu se je razvil koncept družbene 

                                                 

20 Buffett vidi večjo nevarnost za racionalno upravljanje podjetja in premoženja v medsebojnem slepem in 

modnem posnemanju, ki mu pravi stanovski pritisk. Neracionalne odločitve, tudi usodne za podjetja in 

vloženi kapital, da ne omenjamo nepotrebnega razmetavanja denarja, so povzročene zaradi posnemanja 

drugih (menedžerjev, stanovskih kolegov) ali tekmovanja z njimi: če vsi to počno, mora biti prav in mi ne 

bomo zamujali ali bili izjema, glasi maksima stanovskega pritiska (Hagstrom, 2008). 
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odgovornosti podjetja, ki širi obveznosti podjetij do deležnikov prek tistih, ki so značilne 

za delničarje« (Glas, 2007). 

 

Preplet konceptov družbene odgovornosti podjetja in razmerij med deležniki nekateri 

avtorji praktično predstavijo tudi v skicah, ki na kratko povedo več,kot bi lahko obširno 

razložili: 

 

Model okolja deležnikov in pogled na okolje podjetja skozi teorijo 

deležnikovpriPostu, Prestonu in Sachsu 

Slika 3.3:Model deležnikov in okolja podjetjapri Postu, Prestonu in Sachsu 

 

Vir: Post, Preston in Sachs (2002(a), str. 55) ,in Post, Preston in Sachs (2002(b) str. 10). 
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Pogled na podjetje in medsebojna vplivanja na podlagi teorije deležnikov po 

Donaldsonu in Prestonu: 

Slika 3.4:Pogled na podjetje in medsebojna vplivanja na podlagi teorije deležnikov po 

Donaldsonu in Prestonu 

 

Vir: DonaldsoninPreston ( 1995, str. 69). 

 

Večplastna razmerja podjetja in deležnikov po Phillipsu: 

Slika 3.5: Večplastna razmerja podjetja in deležnikov po Phillipsu 

 
Vir: Phillips (2003, str. 127). 
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Teorija deležnikov tudi priporoča, da si podjetje za ravnanje v večini običajnih situacij, s 

katerimi se zaposleni in menedžment srečajo pri delu,uredi moralni kodeks, v katerem so 

pojasnjena in »zapovedana« načela etičnega delovanja podjetja, podobno, kot imajo 

podjetja izjave o namenu in poslanstvu. Pomembno je tudi urediti okvire in postopke za 

moralno presojo dilem, s katerimi se lahko srečajo uslužbenci ali člani menedžmenta pri 

svojem delu. Napotki in modeli,kako to izvajati, so sestavni del vseh učbenikov poslovne 

etike. V praksi se presoja usposobljenosti podjetja za moralno delovanje in odločanje 

začne prav na tej točki: prisotnost moralnegakodeksa (angl.code of conduct) podjetja in 

kodificiranih pravil za presojo moralnih dilem v poslu. Tovrstna presoja postaja del ocene 

rizičnosti in upravljanja rizikov poslovanja (angl.risk assessment).  

 

3.1.6. Definiranje moralnega podjetja 

 

Zanimivo je, da v literaturi bolj redko naletimo napoimenovanje moralno podjetje, še 

redkeje pa se poskuša izraz definirati. Veda poslovna etika raje uporablja druge izraze za 

oris pojavov, idej in konceptov. Uvedla je poimenovanja, kot soposlovna etika (angl. 

business ethics),etični posel (angl. ethical business), »trajnostnost« (angl. sustainability), 

družbena odgovornost podjetja(angl. corporate socialresponsibility /CSR/), ter tudi 

strokovne izraze, kot sta korporativni državljan (angl. corporate citizen) in korporacijsko 

državljanstvo (angl. corporate citizenship), ki naj bi odražali obligacijsko odgovornost 

podjetij do ustanov in družbe pa tudi okoljsko odgovornost in zelenjenje(angl. greening), 

ki naj bi odražalo delovanje podjetja v do okolja prijazno smer. Večina literature je 

usmerjena v iskanje mostišča med moralno in dejanskoodgovornostjo podjetja do družbe 

in njenih ustanov (vse od družine prek lokalne skupnosti do države in zakonov)na eni 

strani in preživetjem podjetja ter ustvarjanjem zaslužka na drugi
21

. Običajno je pristop 

operativen: ponuja postopke prepoznavanja in ovrednotenja »problemov«, sugerira načrte 

in variante vedenja, uvaja tehnike in postopke za reševanje problemov in upravljanja. Z 

rahlim orisom, kaj naj bi »problemi« bili. Po enakih receptih bi se lahkoupravitelji 

odločalitudi o ugotavljanju kakovosti mleka ali o optimalnem zaporedju delovnih faz pri 

izdelavi čevljev. Bolj napreden pristop pa poskuša obenem ponuditi tudi iztočnico, kako s 

                                                 

21 Kar ne sodi več v utilitarno etično presojo oz. v utilitarizem. Tam iščemo najboljše za vse vpletene strani. 

Tole tu je v resnici iskanje poti preživetja, pri čemer je cilj ohraniti sebe, podjetje in profite (in tudi v tem 

vrstnem redu), čemur Berlogar pravi svetost preživetja. In ugotavlja, da je to osnovno »moralno vodilo« 

tozadevne menedžerske »etike« (Berlogar, 2000). 
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»problemom« zaslužiti
22

. Zato seveda moralno podjetje ni ravno aktualen termin, vsaj 

dokler ga ni moč unovčiti– bodisiteoretikom skozi naročena izvedenstva ali podjetjem 

skozi tržne strategije in dodano vrednost
23

. In vendar se termin moralno 

podjetjeuporablja; javnoprav v anglosaški obliki etično podjetje. Če nič drugega, 

uglednarevija Etisphere vsako leto na novo sestavi in objavi zelo ugledno in odmevno 

svetovnolestvico najbolj etičnih podjetij (v bistvu korporacij, vsaj po velikosti in obsegu 

prometa)
24

. 

 

Videti je, da celote moralnega podjetja v tem okviru ne bomo zlahka našli, razen če 

močno omejimo pojem moralnosti same ter še posebej razdrobimo področje poslovne 

etike na posamezne fragmente: na družbeno odgovornost,na trajnostni razvoj, na kriterije 

etičnega investiranja, na do okolja prijazno podjetje, do družine prijazno podjetje, na 

počutje in lojalnost zaposlenih, na etični kodeks organizacije, pravično distribucijo in 

tako naprej.  

 

Poskusimo najprej sširoko obrazložitvijotega, kaj vsebuje in izraža moralno podjetje: 

1. Dobičkonosnost in poštenost. Za naše potrebe je tudi v polemičnih stališčih Miltona 

Friedmana o edini pravi odgovornosti podjetja (Friedman, 1970), s katerimise je 

razplamtela polemika o družbeni odgovornosti podjetja, kar nekaj uporabnega: podjetje 

mora dobičkonosno (kar je Friedmanova osnovna zahteva) izvajati dejavnosti v okvirih 

namenov, zaradi katerih je ustanovljeno, in v skladu z osnovnimi pravili družbe (okolja), 

v kateri deluje, tako z zakoni kot moralo in po pravilih igre svobodnega trga: v odprtem in 

svobodnem tekmovanju z drugimi na trgu, brez prevar in zavajanj (kar sta Friedmanova 

pogoja za svobodni trg), to je pošteno
25

. Upoštevanje družbenih pravil opredeli torej 

                                                 

22 Kot na primer, kako zaslužiti z zelenjenjem oz. ekološkimi smernicami. (Esty 2006; Swallow 2009). 

 
23 Edine akademske študije, ki smo jih zasledili, vsebujejo podoben termin, namreč etično podjetje, se 

nanašajo na potrošnikovo percepcijo etičnega pri podjetjih in blagovnih znamkah(Brunk 2010; Brunk in 

Blümelhuber 2011). 

 
24 Res pa je tudi, da se podjetja v tekmovanje za uvrstitev na to letvico prijavijo sama in tudi na vsa druga 

uvrščanja na lestvice družbeno odgovornih podjetij po svetu (in tudi pri nas). 

 
25 Friedman je te pogoje utemeljil že v svoji razpravi Kapitalizem in svobodaiz leta 1962 (Friedman, 2011). 
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organizacijo (in njeno vodstvo),ki je dobičkonosna in se obnaša pri svojem delovanju 

družbeno zaželeno
26

. 

2. Benevolentnost in vrlina. Jelovac trdi, da potreba po dobrem poslovanju, delovanju z 

dobro voljo–bonafide– ne izhaja od nikoder drugod kot iz zahtev notranje logike 

gospodarskega sistema pozne moderne (Jelovac 2000, str. 106–114). Dobra poslovna 

volja – benevolentnost– je osnovni pogoj za plodno gospodarjenje in tudi moralni izpit 

samonadzora in brzdanja strasti in pohlepa ter egoizma. Pri tem so v veliko pomoč in 

oporo dobri poslovni običaji–izkristalizirana praksa razločanja med dobrim in slabim 

poslovnim obnašanjem, upravljanjem in odločanjem. Če prevzamemo stališče poslovne 

morale kot izhodišče svojega delovanja, prevzamemo tudi ves kodeks dolžnosti, ki sodijo 

zraven in nas od tu naprej etično zavezujejo. Na prvem mestu je kategorična dolžnost 

povsod in vedno, kolikor je mogoče, delovati dobro.V tem je za poslovno rabo 

parafraziran Kantov kategorični imperativ: »Če je podjetniku kaj do tega, da bo njegovo 

obnašanje ali ravnanje lahko hkrati označeno in sprejeto kot dobro, mora avtonomno 

delovati na dobrohoten način, ki ga je mogoče vsakokrat dosledno posplošiti v 

neprotislovno splošno veljavno nravno pravilo oziroma maksimo produktivne 

gospodarske dejavnosti« (prav tam, str. 113). In naprej: »Poslovni človek ima moralno 

dolžnost, da posluje na takšen način, da sebe in druge ljudi vedno jemlje kot cilj, ne pa 

kot orodje za lastne ali skupinske interese« (prav tam, str. 128).»Tako ravnanje zahteva 

vrlino, ki jo narekuje kategorična in moralna dolžnost.« Dobro je samo takšno poslovanje, 

ki za doseganje svojih hotenj brezpogojno drži le tistih sredstev, potez in procedur,ki jih 

narekuje vrlina kot takšna« (prav tam).Vse te zahteve so trde in po pravici imenovane 

etični princip, ki izhaja iz brezpogojnega moralnega imperativa. Niso pa nič zelo novega, 

le dodelana in utemeljena maksima: delaj drugemu, kar želiš, da bi se zgodilo tebi
27

. 

                                                 

26Poštenost je torej družbeno želena moralna norma, kar je jasno. Poštenost pa je tudi osnova 

Friedmanovega inne samo njegovega pojmovanja, saj isti koncept deli večina ekonomistov v smislu 

razumevanja pravil igre svobodnega trga. 

 
27 Gre za zlato pravilo v Deklaraciji o univerzalnem etosu, ki jo je pripravil Svet parlamenta svetovnih 

verstev leta 1993(v Küng, 2008). Ogledali smo si več poskusov relativizacije imperativain »fleksibilizacije« 

principov v strokovni literaturi, ki obravnava poslovno etikoin v delih avtorjev v moralni filozofiji, ki naj bi 

poslovno etikoutemeljevala, a smo vedno bolj prepričani le v naslednje: če bi se bančniki in poslovneži, 

vpleteni v napihovanje balona izvedenih derivatov norih posojil zadnje finančne in nato gospodarske krize, 

vsaj malo ozirali na te preproste moralne zahteve, bi celotnemu svetu prihranili sedanjo bolečino in obup. 

Prepričani smo, da tu mimo enostavno ni obvoza v etično in dobro, svetu in ljudem primerno in vzdržno 

poslovanje. 
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3. Etos. Korak naprej je družbeno želeno vedenje poslovne organizacije, opredeljeno v 

družbiskozi njene večinske in prevladujoče moralne norme primernega in vedenja, ki pa 

ga ne nalaga zunanja prisila zakona in morale, ne v obsegu ne v obliki, pač pa ga 

poslovna organizacija sama izvaja iz lastnih moralnih ali etičnih nagibov, po svoji volji. 

Izkazuje torej svoj lastni– sicer res družbeno želeni in z družbo poravnani–etos
28

. 

Bolje kot tako skoraj ni možno opredeliti tistega, kar iščemo pri posamezniku in 

(posledičnoter analogno) tudi pri organizaciji, v našem primeru pri profitni gospodarski 

organizaciji: moralno vedenje je poravnano z družbenimi normami in pričakovanji. 

Etično vedenje je več kot to; je več le kot vrlina in več kot le dolžnost
29

. Je izraz 

konstantne notranje moralne drže, avtonomne morale, osebnega etosa, bistva.  

Sledi, da je družbeno želeni etos podjetja lahko moralno in po svobodni etični presoji 

uravnavano obnašanje in delovanje podjetja, kot ju želi in ceni družba (družbena 

skupnost, družbeno okolje), v kateri podjetje deluje. Samo izražanje stališč in javne izjave 

podjetja so nezadostne. Vsakodnevno delovanje podjetja in njegovo vedenje v dnevnih, 

malih, velikih, nepomembnih in pomembnihzadevahmora izkazovatitrdnost in stalnost 

stališč in aktivnosti – moralni karakter
30

. 

4. Avtonomija. Nad družbeno želenim delovanjem je avtonomno etično delovanje 

podjetja, tako kot je nad moralo posameznika (torej nad družbeno afirmirano moralno 

držo) posameznikovo etično delovanje– presežek nad zahtevami družbe po spodobnosti, 

socialnosti, dobrobiti skupnosti. To je veliko več kot le možnost neoviranega presojanja v 

prostoru brez definiranih pravil, v območju proste izbire delovanja
31

. Za tako delovanje 

mora imeti posameznik, prav tako podjetje, lastno trdno moralno držo, s pomočjo katere 

je sposoben vzdržati konformističen in moralističen pritisk okolja in z dejanji 

presečiobičajne zahteve in pričakovanja. To je delovanje, ko organizacija (ali 

posameznik) s svojimi lastnimi in avtonomnimi presojami, odločitvami in dejanji iz lastne 

                                                 

28 Naj na tem mestu opozorimo še na rahlo razlikovanje pojmov moralno in etično med anglosaškim in 

slovenskim pojmovanjem: pri nas je morala v običajnem govoru bolj družbeno pričakovanje, izhajajoče iz 

moralnih praks in navad družbe (družbene skupnosti, družbene skupine), etika pa bolj osebna, premišljena 

in zavestna odločitev in postavitev presoj in ravnanj oz. osebni etos.Za Anglosase je to »morality«, naša 

morala pa bolj »social responsibility«. 

 
29 »Dolžnost je tisto, kar nalaga, da je nekaj treba ali ni treba narediti. Kaže se kot notranji občutek zaveze 

delovanja, obnašanja, ravnanja v skladu z neko občo ali zasebno moralno voljo. Je notranji klic k 

delovanju« (Jelovac 2000, str. 97). »Vrlinaje selektivna nagnjenost volje, da ravna v skladu z ustreznim 

merilom ali pravilom« (Jelovac 2000, str. 98). 

 
30Karakter: kar označuje človeka kot posameznika zlasti v odnosu do ljudi, okolja; značaj (SSKJ 2010). 

 
31 Po Daftu (Daft 1994, str. 838); glej sliko 2. 
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pobude zapusti in preseže družbena pričakovanja ter nadgradi, odpre, razširi družbene 

ideje, odpira nova področja in nove smeri.  

 

Primerjajmo pravkar povedano s Kohlbergovo shemo moralnega razvoja pri posamezniku 

in Carollovo shemo in piramido družbene odgovornosti. Kohlberg je moralni razvoj 

opredelil kot razvoj razumevanja družbenih norm, pravil in zakonov, vzajemnosti v 

medosebnih odnosih in temeljnih moralnih pojmov, ki so v vsaki družbi. Kohlberg (po 

Papalia in drugi, 2003; Crain 2005) je na podlagi miselnih procesov, ki jih kažejo 

odgovori na njegove dileme (in pozneje iz odgovorov na resnične situacije), opisal tri 

stopnje moralnega presojanja, vsaka pa je razdeljena še na dve fazi.  

I. stopnja: predkonvencionalna moralnost. Ljudje se ravnajo po zunanjih ukazih. Ubogajo 

pravila, da bi se izognili kazni, ali ukrepajo iz koristoljubja. Ta stopnja je značilna za 

otroke med četrtim in desetim letom. To je stopnja heteronomne morale, saj otroku ni mar 

za interese drugih. Če stori kar koli v skladu z našimi zahtevami, stori zato, da bi se 

izognil kazni in si pridobil naklonjenost. Otroci imajo na tej stopnji individualistično 

stališče, čeravno se že zavedajo, da imajo svoje potrebe tudi drugi ljudje. Ima dve fazi: 1. 

poslušnost in strah pred kaznovanjem, 2. instrumentalni relativizem. 

II. stopnja: konvencionalna moralnost. Ljudje so ponotranjili merila, ki jih določajo 

avtoritete. Prizadevajo si biti »dobri«, zadovoljiti druge in ohranjati družbeni red. To 

stopnjo navadno dosežemo po desetem letu; številni ljudje, celo odrasli, je nikdar ne 

presežejo. To je stopnja vzajemnih medsebojnih pričakovanj, odnosov in prilagajanja. 

Pravilnost ravnanja je odvisna od tega, ali ga drugi odobravajo, zadovoljiti je treba 

pričakovanja tistih, s katerimi živimo. Ima dve fazi: 3. medsebojno ujemanje, 4. 

zakonitost in red. 

III. stopnja: postkonvencionalna moralnost. Ljudje zdaj prepoznavajo konflikte med 

posameznimi moralnimi normami in sprejemajo svoje lastne sodbe na podlagi načel 

pravičnosti in poštenosti. Ljudje navadno te stopnje moralnega sklepanja ne dosežejo vsaj 

do zgodnjega obdobja mladostništva, saj je treba razviti sposobnosti družbenega 

dogovarjanja in upoštevanja posameznikovih pravic. Posameznik se v tej stopnji končno 

zave univerzalnih etičnih načel. Človek upošteva moralna pravila, ki si jih sam izbere. 

Univerzalna načela se kažejo kot pravičnost, enakost človekovih pravic in spoštovanje 
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človekovega dostojanstva. Tu nastopita zadnji dve fazi: 5. vzajemno družbeno soglasje in 

6. univerzalna etična načela
32

. 

 

Kohlberg je moralni razvoj opredelil kot razvoj razumevanja družbenih norm, pravil in 

zakonov, vzajemnosti v medosebnih odnosih in temeljnih moralnih pojmov, ki so v vsaki 

družbi. Stopnjo moralnega razvoja izraža presojanje, ki je podlaga posameznikovega 

odziva na moralno dilemo, ne pa sam odgovor. Dva človeka, ki podata različna odgovora, 

sta lahko na isti stopnji, če njuno presojanje temelji na podobnih dejavnikih (Papalia in 

drugi, 2003; Crain 2005, 7. pogl.). 

 

Carrollsestavipiramido družbene odgovornosti podjetja na podlagi hierarhije potreb (po 

modelu Maslowa):višje potrebe lahko zadovoljimo šele takrat, ko zadovoljimo potrebe na 

nižjih ravneh. Carroll s piramido tako opredelištiri stopnje, ki se nadgrajujejo:  

1.ekonomska odgovornost je vtemelju; to jeizpolnjevanje osnovnega poslanstva podjetja, 

ustvarjanjedobička; 2.zakonska odgovornost je delovanje v skladu z veljavnimi pravnimi 

normami okolja. Zakon je namreč kodificirano družbeno prav in narobe; 3.etična 

odgovornostje izvajanje aktivnosti, ki jih od podjetja družba pričakuje. Pomeni obvezo 

delati, kar je prav, pravično in pošteno, ter se izogibati škodljivim 

aktivnostim;4.filantropska odgovornost jevrh piramide, aktivnosti sofakultativne narave, 

se pravi »biti dober korporativen državljan«. 

 

                                                 

32 Le malo ljudi doseže III. stopnjo, na kateri lahko izbirajo med družbeno sprejetimi normami, in tudi 

Kohlberg je priznaval, da šesto fazo očitno doseže malo ljudi. Vseeno je pozneje dodal še sedmo fazo, in 

sicer transcendentalno moralno ali kozmično moralno fazo, v kateri so ljudje moralno in etično nad nivojem 

drugih ljudi in upoštevajo vpliv svojih dejanj ne samo na druge, temveč tudi na vesolje kot celoto. Vendar 

je tja umestil le Jezusa in Mohameda (Clark in Kohlberg, 1981). Nekateri menijo, da bi moral dodati še vsaj 

Gautama Budo pa tudi druge velike religiozno-filozofske mislece praktike, da ne bi zvenel preveč judeo-

krščanskocentrično, o tem, da pa je ta način razmišljanja in dojemanja sveta in odgovornosti zanj dovolj 

poseben, ne dvomi skoraj nihče. 
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Slika 3.6: Carrollova piramida družbene odgovornosti podjetja (ena prvih objav) 

 

Vir: Carroll (1991, str. 42). 

 

Ekonomska in zakonska odgovornost sta zahtevani, etična odgovornost pričakovana in 

filantropska odgovornost zaželena (Carroll in Buchholz 2009, str. 750). Če sta ekonomska 

uspešnost in spoštovanje zakonov zahtevana, se podjetja torej vedejo moralno, kadar 

delujejo v okvirih pričakovanj, ki so lahko tudi kodificirana, vedno pa so pričakovana v 

okolju, kjer delujejo. Zato lahko ta del vedenja opredelimo kot podjetniško družbeno 

odgovorno vedenje (DOP) ali podjetniško družbeno odgovornost. »Carroll opredeli 

koncept družbene odgovornosti kot vedenja in aktivnosti, ki niso nujno določene z zakoni, a 

jih pripadniki družbe vseeno pričakujejo od podjetja« (Berlogar, 2000, str. 275). 

 

Kdaj se podjetje vede nad moralnim? Enako kot posameznik, se pravi takrat, kadar iz 

notranje nuje počne, kar ve, da je prav, ne glede na to, ali je prav kot dolžnost ali kot 

pravilno dejanje višjega reda. To počne samoiniciativno, vendar pričakovano. Kadar se 

podjetje vede nad zahtevami in pričakovanji v območjih družbeno želenega v skupno 
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dobro in korist, deluje kot dober korporativni državljan. Carroll temu pravi altruizem, 

filantropsko delovanje
33

. 

 

Seveda ne pričakujemo, da je v resnici (katera koli) profitna poslovna organizacija 

sposobna ves čas delovati na taki najvišjiravni etičnega in nesebičnega prostovoljnega 

delovanja; še posameznik, razen redkih izjem, tega ni sposoben. Tako pričakovanje bi 

bilo nerealno, preveč idealistično in izključujoče. V resnici bomo vsi veseli vsakega 

posameznega dejanjaprofitnih organizacij na teh ravneh, ki ga bodo zmogle. Prav pa je, 

da zahtevo postavimo, kolikor je mogoče visoko, kot cilj, h kateremu je vredno težiti in 

ga je moč tudi dosegati, prav kot je to primer na vseh drugih področjih doseganja 

kakovostnega življenja. Vrhunski športniki, na primer, vedo, da ne morejo biti vedno prvi 

in najboljši; vendar pa k temu cilju nenehno težijo in si zanj stalno prizadevajo. Kadar jim 

uspe in so na vrhu, je to za kratek čas in že naslednjič se je treba potrjevati praktično 

znova od začetka. In kakor prav to prizadevanje odlikuje vrhunskega športnika, lahko 

podobno prizadevanje odlikuje vrhunsko etično podjetje. 

 

V vsestranski vpetosti poslovne organizacije v družbeno okolje je izredno precizna tudi 

naslednja definicijaMarka Pastina, ki opredeli visoko moralno organizacijos štirimi 

principi delovanja:1.te organizacije z lahkoto obvladujejo komuniciranje z različnimi 

internimi in eksternimi interesnimi deležniškimi skupinami. Vodila teh organizacij 

omogočajo, da je interes v prid deležnikov hkrati tudi v dobro organizacije; 2.te 

organizacije vodi načelo pravičnosti in poštenosti (angl. fairness), pri njih interesi drugih 

štejejo prav toliko kot lastni; 3.vodila teh organizacij narekujejo, da je odgovornost 

individualna, ne kolektivna; da so posamezniki osebno odgovorni za aktivnosti in dejanja 

organizacije ter tudi za svoja dejanja, in to predvsem pred seboj; 4.te organizacije svoje 

dejavnosti ocenjujejo skozi smisel organizacije.Tako organizacija deluje na načine, ki jih 

njeni člani visoko vrednotijo; zaradi zavedanja smisla je tudimočno povezana z okoljem 

(Pastin 1986, str. 221). 

 

Trditev, do katere smo do zdaj prišli v premisleku o moralnem podjetju,se glasi: moralno 

je tisto podjetje, ki je poravnano z družbeno moralo (lahko bi rekli tudi z družbenim 

                                                 

33 Ko je Caroll leta 1991 zapisoval te gradacije, mu je filantropsko ravnanje pomenilo že darovanje v 

dobrodelne ali zdravstvene namene, patronat nad šolo ali ustanavljanje hišnega vrtca, kar danes že štejemo 

v primerno vedenje uglednih podjetij. 
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etosom) in družbenimi pričakovanji glede moralnega obnašanja podjetja.Nad tem deluje 

tisto podjetje, ki stori več, vendar samo iz lastnega notranjega vzgiba in s tem preseže 

družbena pričakovanja. Prav tako kot to storičlovekposameznik. Zgolj poravnavanje s 

prevladujočo moralo v družbi je dobro in želeno, za podjetja obligatorno. Če nič drugega, 

družba postopno vpeljuje moralne standarde in zahteve najprej kot želena stanja in 

vedenja (pričakovanja).Nato, ko je doseženo trdno soglasje o primernosti in nujnosti 

standardov ali zahtev, jih družba uzakoni kot normo, obvezno ravnanje. Podjetje se v 

svoji dejavnosti poravna z zahtevami norme oz. deluje zakonito, kot zahteva družba. 

Podjetje se lahko poravna tudi z družbenimi pričakovanji, nad uzakonjeno normo. V tem 

primeru pa deluje moralno, družbeno želeno.  

 

Vendar je to, z gledišča družbe in družbenega razvoja,tek v krogu, ki ne prinaša novosti; 

zamrznestanje duha. Če ni prebojev, ki bi demonstrirali, da je možno in izvedljivo tudi 

več, kot si okolje lahko trenutno zamisli,in da je ta več vredno iskati in doseči, potem vse 

teče v znanih okvirih in vedno znova, vedno enako. Če ni posameznikov, asociacij, 

skupin (na ravni družbe)in podjetij (na ravni poslovnega sveta), ki jim je doseženo 

premalo, ki jih notranji vzgibi vodijo k več in bolje, ni napredovanja. Z njihovim 

delovanjem se družbena pričakovanja lahko premaknejo k novim obzorjem. Zato je 

pomembno, da podjetje in tudi posameznik v svojem delovanju iz lastne moralne nuje 

vsaj občasno zmoreta ssvojimi dejanji preseči družbena pričakovanja in predstave o 

moralnem in tako odpirati prostor novemu in boljšemu, izzvati okolje in ga pozvati k 

novim mejnikom in iskanjem. 

 

Če bi hoteli stopnjevati oznakomoralno, kot pri izrazih moralno vedenje, moralno 

obnašanje ali postopanje,bi prišli le do lestvice manj–srednje–boljmoralno. In v resnici ne 

bi govorili o moralnem, pač pa o konvencionalnem, družbeno sprejemljivem. O tem, kaj 

družba zavrača, kaj tolerira in kaj podpira in pozdravlja. Moralno je namreč obnašanje, ki 

je kodificirano, pričakovano vedenje, družbeno ujeto v forme kot:to se spodobi, to se 

pričakuje, tako se mora pravilno ravnati. Ampak na tem mora biti še nekaj drugega. Kajti 

v ljudskem govoru se je ustvaril rahel razloček v pomenih moralno in etično. Tam je 

moralno še vedno podložno družbeni konvenciji, tisto, kar je spodobno, v okolju 

pričakovano in pohvaljeno. Etično pa že pomeni trdna načela, ki se izražajo kot vrlina in 

osebna zavezanost visokim moralnim standardom. V tem pomenu je etično delovanjeiz 

jedra, iz notranje nuje, premisleka, občutka, kaj je pravilno in dobro. Je dolžnost, ki ne 
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prihaja od zunaj (iz zunanje prisile ali pričakovanj okolice), pač pa od znotraj, se pravi iz 

notranje nuje, ki zahteva prav takšno ravnanje. To je že del vrline, kot jo pojmuje moralna 

filozofija, to je vrline, ki se stalno udejanja kot konstantna notranja moralna drža 

(karakter, prepoznan kot etos)
34

. 

 

Z uporabo tega razločka lahko moralno podjetje opredelimo kot (profitno)
35

 gospodarsko 

organizacijo, ki prostovoljno dosegav družbiopredeljeno želeno vedenje poslovnih 

subjektov, ne glede na to, ali to izvaja iz oportunih ali sebičnih razlogov. To želeno 

vedenje izvaja prostovoljno in iz lastnih nagibov, ne le zaradi pritiska zakona. 

Pričakujemo, damoralno podjetje na trgu in v družbiizvaja dejavnosti v okvirih namenov, 

zaradi katerih je ustanovljeno, in v skladu z osnovnimi praviliokolja (naj so opredeljena v 

zakonih ali moralnih pričakovanjih),deluje pošteno in benevolentnoterustvarja dobiček pri 

poslovanju.Nad tem je podjetje, ki je zmožno to stanje nadgraditi, se pravi podjetje,ki se v 

svojem delovanju konstantno in avtonomno vede družbeno želeno iz lastnih (notranjih 

moralnih) nagibov in po svoji volji ter izkazuje svoj lastni– sicer družbeno želeni in 

priznani– etos ter se zaveda svojega družbenega smisla; karvse tudi izkazuje s svojo 

aktivnostjo. Občasno pa zmore ssvojimi dejanjipreseči družbene predstave in 

pričakovanja o možnem in moralnem v poslu in družbenih odnosih,s čimer odpira prostor 

novemu in boljšemu in spodbudi (lahko bi rekli tudi katalizira) svoje okolje k premiku 

naprej. 

 

3.2. ALI JE MOŽNO MERITI ETIČNO? 

 

Na tem mestu se zastavlja vprašanje, mimo katerega ni možno iti: kako meriti 

etično?Kako izmeriti etično držo? Ne le, da je to vprašanje ostalo neodgovorjeno; v 

resnici je napačno. Tako zastavljeno vprašanje predvideva, da je etično bodisi dolgo, 

bodisi težko, bodisi globoko, visoko, močno ali šibko, bolj ali manj priljubljeno ali 

                                                 

34 Razmerje lahko pojasnimo tudi s pogledom od zunaj. Obveznost je tisto, kar je zahtevano; to je področje 

predpisa, zakona, sankcije. Odgovornost je tisto, kar je pričakovano; to je področje družbene morale in 

pričakovanja. Vrlina je prostovoljna odgovornost (predvsem samemu sebi) nad družbeno pričakovanim. 

 
35 Vsa naloga je namenjena profitni gospodarski organizaciji. Vendar se podane opredelitve moralnega in 

etičnega podjetja in opazovalne točke za analizo vedenja lahko aplicirajo tudi na neprofitne gospodarske 

organizacije in druga podjetja ali organizacije, ki delujejo v družbenih okvirih in vplivajo na družbeno 

življenje. 
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pogosto. Mogoče je v kakem trenutku videti, kot da je kaj od tega. Še najlaže je ugotoviti, 

ali je prisotno ali odsotno. Po udejanjanju lahko ugotovimo, ali je bila volja za uveljavitev 

etičnega močna ali šibka. Včasih je možno ugotoviti tudi, katere okoliščine so podprle ali 

preprečile uveljavitev etičnega v določeni situaciji. Drugače pa je to vprašanje podobno 

tistemu: koliko je voda mokra? Vse druge lastnosti vode (temperaturo, viskoznost, težo 

ipd.) lahko izmerimo, razen osnovne. Pri etičnem je podobno. Edino, kar lahko šteje, je 

presoja, ali je določeno ravnanje etično ali ne, kakšne so njegove posledice in motivi zanj. 

Direktnega merila torej ni; obstajajo pa pokazatelji, ki povedo svoje o prisotnosti ali 

odsotnosti etičnega. Vendar je etično vedno izraženo le v odnosu do nečesa, v situaciji, v 

razmerju, v aktivnem. Brez tenzije pač ni potrebe; ne po razreševanju ne po etičnem ali 

čemer koli. Ni napetosti, ni gibanja. Ni nasprotja, ni presoje in ni odločitve. Če se podjetje 

(ali posameznik, ni bistvene razlike) popolnoma uklanja družbenim normam in moralnim 

pričakovanjem, lahko to počne brez posebnega napora ves čas in obenem popolnoma brez 

lastnega samozavedanja, brez premisleka, brez refleksije, brez lastne odločitve o prav ali 

narobe, dobrem ali slabem. Verjetno večina ljudi večino časa deluje prav na ta način. 

Podjetja, ki bi se morala uklanjati družbenim normam in pričakovanjem, poskušajo 

obenemslediti še logiki ustvarjanja profita. Kar je dober razlog, da se jim vedno kaj 

dogaja in da tudi sama poskušajo povzročati priložnosti ali vpeljevati razmere, koje 

mogoče ustvariti profit. Gre za čisto klasično področje ustvarjanja tržnega neravnotežja in 

tržnih prednosti. Od trga, ki pa je v bistvu družbeno okolje in okolje podjetja, pa je 

odvisno, kako se na te impulze odzove
36

. 

 

Teoretiki so pokušalidoločiti kriterije družbene uspešnosti podjetja, kar pa je bolj 

vprašanje vplivanja podjetja na okolje in nasprotno, okolja na podjetje. Praktiki so 

poskusili izpostaviti in uporabiti različne kriterije, kilahko dajo informacije ali opise o 

etični drži in moralnem delovanju podjetja. Ves čas dejanja in ravnanja podjetij odsevajo 

tudi v očeh javnosti in tam dobivajo svoja ovrednotenja, priznanja ali zavrnitve.Za 

potrjevanje ali zavrnitev naše teze, da bi morala biti najbolj moralna podjetja v danem 

okoljutudi najbolj uspešna(ne le s poslovnim uspehom, temveč tudi na drugih področjih 

delovanja in izkaza) in obratno, da bi torej moralabiti najboljša podjetja v danem okolju 

                                                 

36 Klasična ekonomska teorija v enostavnem modelu trga ne upošteva ne etičnosti podjetja ne moralne 

sodbe okolja; upošteva le prelivanje agregata iz posode v posodo, dokler se spet ne vzpostavi ravnotežno 

stanje. 
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tudi najbolj moralna v svojem delovanju, bo treba torej najti nekakšne indikatorje, ki so 

sposobni pokazati na etično držo podjetja. Poslovna uspešnost je opredeljena z vrsto 

kazalnikov, tako da o tem ni treba posebejrazglabljati; zelo enostavno je moč ugotoviti, 

ali je podjetje ekonomsko uspešno in koliko, tako glede na druga sorodna podjetja, 

panogo alilastne pretekle rezultate itn. 

 

3.2.1. Družbena uspešnost podjetja 

 

Razprave v akademskih krogih o konceptih družbene odgovornosti in kritike predlaganih 

modelov so, ob poskusih natančnejših definiranj družbene odgovornosti podjetij, 

korporativnega državljana in razmerij med deležniki, odprle tudi vprašanje definiranja 

družbene uspešnosti podjetja. Ob ekonomski uspešnosti in učinkovitosti, ki jo merijo 

kazalniki poslovanja ob pomoči računovodskih izkazov, bi se morala operacionalizirati 

tudi družbena uspešnost podjetja,vsaj toliko, da lahko nekaj iz tega objektivno izmerimo.  

 

Če pogledamo Carrollovo piramido družbene odgovornosti podjetja, ki smo jo prej 

obravnavali, seje ta pretvorila iz statične hierarhične skice v dinamičen tridimenzionalni 

modeldružbene uspešnosti podjetja.Carroll je to dosegel z uvajanjemmreže medsebojnih 

vplivov in povezav podjetja, okolja, deležnikov in drugih vplivov na poslovanje, s 

povezovanjem odgovornosti podjetja in njegove odzivnosti na družbene izzive. Četudi je 

primarna naloga podjetja ustvarjanje dobička, to ni možno mimo zakona in družbenih 

pričakovanj. Inšele tridimenzionalni model izpostavi medsebojno prepletenost in 

povezanost vseh dejavnikov in vseh aktivnosti. Carrollov tridimenzionalni model 

družbene uspešnosti podjetja jepredstavljenv obliki kockaste mreže prepletenih 

dejavnikov (Carroll, 1979). 
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Slika 3.7: Carrollov tridimenzionalni model družbene uspešnosti podjetja 

 

Vir: Carroll (1979, str. 503) 

 

Način, kako lahko podjetje vpliva na družbo, in orodja, s katerimi lahko dosega družbeno 

uspešnost, opiše Swansonova v normativnem modelu etičnih in družbenih zahtev in 

izvedbenih dolžnosti
37

. Model je utemeljenem z odgovornostjo, pozitivno in negativno 

izvedbeno dolžnostjo, aktivno etično kulturo podjetja in na tej podlagi učinkom dejanj 

podjetja na družbeno okolje in povratnim vplivom okolja na podjetje in njegovo kulturo 

(Swanson, 1995). Model doseganja družbene uspešnosti podjetja po Swansonovi je 

predstavljen kot shematski prikaz procesov. 

                                                 

37 Predstavljeni model je zadnji v vrsti razprav in dograjevanj modelov, s katerim se poskuša določiti 

družbena uspešnost podjetja. Predhodne razprave za prav ta del uspešnosti podjetja so recimo Cochrain-

Wartickova in razprava Donne Wood (Cochran in Wartick 1985;Wood 1991). 
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Slika 3.8: Model doseganja družbene uspešnosti podjetja po Swansonovi 

 

Vir: Swanson (1995, str. 58). 

 

Konkretno na temo povezave poslovne uspešnosti in družbene odgovornosti podjetja je 

poskušal odgovore najti Clarkson, ki je najprej razločil interese deležnikov in družbe. 

Clarkson ločuje med družbeni vprašanji, ki nastanejo, ko določena družba v dolgoročnem 

obdobju določi, kaj je družbeno vprašanje, in ko je nujno, javna politika to vprašanje 

spremeni v zakon ali regulacijo, ter med vprašanji deležnikov, pri katerih se vprašanje ne 

spremeni v zakon ali regulacijo (Clarkson 1995, str. 102). Preživetje in rast 

dobičkonosnosti sta odvisna od sposobnosti podjetja izpolniti svoj ekonomski in družbeni 

namen, ki je ustvarjanje in razdelitev bogastva, kajti le to zagotavlja, da so primarni 

deležniki zadovoljni in še naprej sodelujejo s podjetjem. Nesposobnost zadržanja 

določenega primarnega deležnika bo posledica nesposobnosti podjetja ustvariti in 

razdeliti bogastvo v zadovoljstvo primarnih deležnikov. Če podjetje razdeli večji del 

bogastva eni skupini primarnih deležnikov na račun drugih skupin, povzroči 

nezadovoljstvo, ki lahko vodi v propad. Propad podjetja je dolgoročni proces, ki se odraža 

v finančnih in nefinančnih podatkih. Ti kažejo na to, ali se je proces nezadovoljstva 

primarnih deležnikov začel in zato kaže na propad podjetja in umik deležnikov ali pa se je 

začel proces izboljšanja zadovoljstva primarnih deležnikov, ki kaže na uspeh (Clarkson 

1995, str. 110). 
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Clarkson predlaga, da je treba dokazati, da je podjetje, ki je bankrotiralo ali ima izgubo, 

izgubilo enega ali več primarnih deležnikov; ali da je podjetje, katerega dobiček je že pet 

let nad povprečjem njegove industrije, ustvarilo bogastvo za vse njegove primarne 

deležnike; ali primer, da podjetje, katerega dobiček je že pet let pod povprečjem njegove 

industrije, ni zadovoljilo svojih deležnikov, je razdelilo premalo bogastva med primarne 

deležnike ali pa je eni skupini deležnikov razdelilo več bogastva na račun izgube druge 

skupine (Clarkson 1995, str. 110–112).  

 

3.2.2. Kako razločiti zrno od plev? 

 

Tu že posežemo v srž težave: namreč, kako na trguin v poslovnih rezultatihrazločiti 

vedenje podjetja s poslovnim etosom od vedenja podjetja brez posebnega etosa, če sta oba 

med uspešnimi.Predvidevamo, da se ne prvo ne drugo podjetje ne bo posebej samohvalilo 

v poslovnem poročilu ali izdalo v kakem uradnem državnem nadzornem postopku. 

Obenem pa hočemo trditi, da so »le družbeno odgovorna podjetja tista edina, ki imajo 

možnosti za doseganje pravega poslovnega uspeha. Nemoralne organizacije pa naj bi 

vedno bolj ugotavljale rastočo nezmožnost nadaljevanja poslovanja, ki je skregano s 

poslovno moralo in družbeno odgovornostjo« (Jelovac 2000, str. 143). 

 

Na tem mestu se nam zastavljajo naslednja vprašanja/dileme: Kako razločimo etično 

podjetje od navadnega? Po njegovih lastnih izjavah v komunikejih in letnem poročilu? Po 

napisani viziji podjetja in objavljenem poslanstvu? Po besedilu v lastnem poročilu o 

izpolnjevanju nemerljivih ciljev trajnostnega razvoja,razvoja človeških virov, rabi 

energije? Po samoprijavi natekmovanje za najbolj družbeno odgovorno, trajnostno 

naravnano, do okolja prijazno, do družine prijaznoipd. podjetje? Če za takimi papirji ne 

stoji konkretna moralna obveza, podprta s konkretnimi družbenimi sankcijami, obstaja 

resna možnost, da jevse zapisano in objavljeno lahko tudi le samohvala in samoreklama 

brez vsebine.  

 

Mogoče bi pa vendarle morali vrednotiti moralnost in etično držo podjetij predvsem po 

dejanjih, ki odmevajo in dobijo oceno v javnosti. In tudi po prisotnosti nekaterih 

certificiranih standardov, ki zahtevajo standardizirane postopke in ravnanja terjih je treba 

periodično dokazovati in obnavljati. Primerni bi bili lahko kateri koli zahtevni standardi, 
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ki štejejo kot vplivni: SA8000,AA1000, GRI,ISO14001 in celo kodeksi ravnanja in 

obnašanja(angl.code of conduct), če je seveda možno ugotoviti, da so resno mišljeni. 

Njihova pristnost lahko pomeni jamstvo za bolj etično vedenje; zagotovo pa napeljuje na 

bolj sistematično in pozorno vedenje podjetja. 

 

Moralnosti podjetja (tudi posameznika) ne moremo meriti drugače kot v odnosu do 

nečesa, do drugih, do skupnosti,torej tudi po posledicah ravnanj in dejanj za druge in 

skupnost; saj tako lahko opazujemo tudi, kako je podjetje (ali posameznik) razrešilo 

tenzijo, ki je zahtevala poseg.  

Dilema je podobna tisti, ki so jo ekonomisti razrešili ob ugotavljanju uspešnosti velikih 

podjetij. Čeprav je kosmati prihodek verjetno najbolj enostaven način za ugotavljanje 

obsega posla, ni nujno, da je najboljši za ugotavljanje njegove uspešnosti. Seznam The 

Fortune 500, ki ga objavlja revija Fortune, zaobjema največje ameriške korporacije glede 

na njihov skupni prihodek. V letu 2009 je bilo na tem seznamu 128 korporacij, vse z 

letnim prometom nad štiri milijarde dolarjev, ki v poslovnem letu niso ustvarile dobička 

(Snider in Howard 2010, str. 181). S predpisanimiračunovodskimi standardi se zagotavlja 

enovitost in pravilnost poročanja,zaocenjevanje uspešnosti podjetja pa se uporabljaveč 

različnih kazalnikov, po prihodkih in dobičku iz poslovanjapredodpisi vrednosti in po 

njih, pred davki in po njih, po dodani vrednosti na zaposlenega ali na donosu na vložena 

sredstva itd., s katerimi se lahko razkrije poslovna slika podjetja. Žal za ugotavljanje 

moralne slike podjetja še ni podobne metodologije. 

 

Možen, a delen odgovor ponuja metodologijaEthisphere Institute in revije Ethisphere 

Magazin za izbornajbolj etičnihpodjetij v svetu(World’s Most Ethical Companies 

Methodology), ki poskuša z etičnim koeficientom(angl.The Corporate Ethics Quotient–

EQ
TM

) ovrednotiti sodelujoča podjetja. Četrtino vrednosti indeksa prinese skladnost 

etičnih programov podjetja s predpisi o etičnem poslovanju (v tem primeru s predpisi 

ZDA). Ugled, vodstvo in inovativnost nalokalni, nacionalni, panožni ali svetovnih ravni, 

dejanja inpobude, ki spodbujajo poslovno etiko, odgovornosti in trajnostneposlovne 

prakse,varovanje okolja, dobro upravljanje, preglednost in družbeno odgovornost, 

prinesejo petino vrednosti indeksa. Kakovost sistema upravljanja (v tem primeru skladno 

s predpisi ZDA) prinese desetino vrednosti indeksa.Korporativno državljanstvo in aktivna 

družbenaodgovornost dodata eno četrtino vrednosti indeksa. Tu so kazalniki trajnostne 

usmeritve, družbene odgovornosti, korporativne filantropije,počutja na delovnem mestu, 



 

41 

 

kakovostnega upravljanja dobavne verige, transparentnost in podobno.Etična kultura 

podjetja doda še zadnjo petino vrednosti indeksa. Upošteva vodenje s splošno sprejetimi 

etičnimi standardi, usmerjanje z vrednotami in življenje z njimi. Koeficient je razdelan za 

vrsto različnih dejavnosti, tako da je Ethisphere sposobna razglasiti najbolj etična podjetja 

po posameznih panogah in dejavnostih. Ocenjevanje se začne s podrobnim vprašalnikom, 

ki ga izpolni podjetje, in nadaljuje s podrobnimpresojanjemstrokovnjakov inštituta po 

vseh elementih indeksa. Edina pomanjkljivost sistema je, da se mora zainteresirano 

podjetje samo in prostovoljno prijaviti v izbor in postopek. Sicer se tako res 

spodbujatapozitivna usmerjenost in dobronamerna tekmovalnost med podjetji v panogi in 

tekmeci na trgu: če koga to ne zanima, ga pač ne bo tam.  

 

3.2.3. Čemu meriti etično? 

 

Po našem mnenjuimajo lahko vsa indeksiranja in razvrščanja ter druga merjenja etičnega 

potenciala podjetij le nekaj prozaičnih ciljev.Na strani tvorcev in izvajalcev politik 

(angl.policy makers) je to poskus, kako v določeno smer poslovanja in poslovnega 

obnašanja prostovoljno usmeriti korporacije in podjetja. Ponuja se družbeni ugled, 

napreden imidž, ugoden sprejem v javnosti, kar je danes del nesnovnega kapitala podjetij 

in korporacij, ki ga že najdemo tudi v letnih poročilih. Ekonomisti in računovodje se že 

nekaj let trudijo iznajti obrazce in formule, s katerimi bi lahko ta nesnovni kapital, enako 

kot akumulirano znanje, zavzetost in sposobnost ustvarjanja pri angažirani delovni sili, 

izmerili in pretvorili v denarno oceno kapitalskih zalog, ki imajo svojo tržno vrednost in 

ceno. Izvajalcu družbene politike je uveljavljanje novih smeri v politiki in zakonodaji in 

njihovo sprejemanje, k čemur težinapreden del družbe, s tem močno olajšano, saj so se 

»najboljša« podjetja že sama napotila v te nove smeri, ki prinašajo afirmacijo in ugled. In 

običajno za seboj potegnejo tudi druga podjetja, ki nočejo zaostajati. Tekma je še vedno 

tržna, kakor je tržno tudi posnemanje najboljših. 

 

Za podjetja, ki vstopajo v ta ocenjevanja in uveljavljajo priporočene standarde, je to 

predvsem taktika preživetja (o čemer govori tudi Berlogar) ali tehnika iskanja prednosti v 

tržni tekmi. Le na videz je to postavljaštvo za goli imidž v stilu »glejte me, kako sem 

dober« (kot to ironizira Campbell)
38

. V resnici je to boj za ugled, ki se na trgu, ki vedno 

                                                 

38 Berlogar 2000; Campbell in drugi 2005. 
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bolj preferira izbiropo moralnih, trajnostnih in okoljskih referencah, prevaja in pretvarja v 

promet in prihodek– v prodajo in profit. To ni drugega kot boj za obstanek na trgu, bodisi 

z vključevanjem novih parametrov v posel, da bi le ostal »posel kot običajno«
39

,bodisi z 

iskanjem novih poslovnih priložnosti v »novih segmentih« inna »novih hitro rastočih 

trgih«
40

. 

 

Ocenjevanje in razvrščanje najboljših moralnih, trajnostnih in okoljskih ter podobnih 

podjetij je najbolj pomembno kot vhodna informacija in orodje za analizo in odločanje 

vhitro rastoči specializirani finančni industriji, ki se ukvarja z investiranjem v etična 

podjetja. Razni upravljavci posebnih in vzajemnih skladov in združenj za investiranje 

denarja »ozaveščenih« vlagateljev in drugi »ozaveščeni« investitorji želijo denar nalagati 

v moralno primerne, trajnostne, okoljske, obnovljive itd. dejavnostis primerno stopnjo 

profitabilnosti in obvladljivimi stopnjami rizičnosti. Zato potrebujejo zanesljiva orodja za 

ocenjevanje primernosti in tveganj ter za dviganje zaupanja v predmet odločitve in v 

investicijsko odločitev. Bolj ko so ocenjevanja in razvrščanja promovirana, več denarja 

investitorjev priteče na investicijski kupček in večja je upravljavska provizija
41

. 

 

3.2.4. Kdo je kvalificirani merilec in kaj je kvalificirani objekt merjenja? 

 

Razrešiti moramo še vprašanje opazovalca.Kajti moralnost podjetja seizraža skozi 

njegovo presojo okoliščin, poslovno vedenje in ravnanje z deležniki. Moralno ravnanje 

podjetja ocenjujejo od zunaj in od znotraj, in to različni deležniki in zainteresirane 

javnosti. Vendar pa je ocena moralnosti ravnanja podjetja močno odvisna in tudi močno 

različna glede na to, kdo ocenjuje in iz katerega izhodišča pristopi. Zato je lahko 

ovrednotenje istega dogodka zaposlenih, menedžmenta, malih delničarjev, velikih 

delničarjev, poslovnih partnerjev, različnih investitorjev, kupcev, državnih institucij in 

                                                                                                                                                  

 
39 To ironiziraCampbell, vendar priznava, da je zahteva po obvladovanju posla, da teče kot običajno, zelo 

močan motiv pritiska in inkorporira novosti na stare obrazce: namesto dejanskega moralnega premika 

postane vpeljana novost marketinška kakovost; samo poslovanje podjetja se ne menja (Campbell in drugi, 

2005). 

 
40 In če je obenem vsa zadeva izpeljana tako, da je videti skrbna, proaktivna in odkritosrčna, si hišni 

strokovnjaki za komuniciranje z javnostjo čestitajo za dobro opravljen projekt. 

 
41 Tudi investitor - mali ali veliki - je človek in se rad dobro počuti; recimo tako, da vlaga v visokomoralne 

in cenjene zadeve, ki so naravnane tudi na jutri in ne le na danes, ob primernem donosu, seveda. 
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pooblaščenih agencij itn. zelo različno. In v večini primerov tudi je, večkrat celo 

diametralno nasprotno. Dogaja se celo, da ocenjevalec sam pri sebi ni enoten v oceni,še 

posebej če tehta in povezuje v en snop tako ekonomske, profitne, okoljske in trajnostne 

kot tudi moralne implikacijedogodka. Namreč vse, karlahko merimo in ocenjujemo 

(ovrednotimo), lahko ovrednotimole iz sebe, se pravi svojih izkušenj, okvirov, morale do 

drugih, z osebnimi merili in merami, ki so v nas, ali pa s prevzemom občih vrednot in 

konceptov (dejanskih, ne le deklariranih) družbenega okolja oz. skupnosti, ki nas ukulturi 

in formira. Kakor koli bomo sami presojali, bomo presojali iz teh okvirov. Presojo iz 

sebe, iz lastne izkušnje in vrednostno miselnega okviramoramo nujno imenovati za 

pristransko in neobjektivno, čeprav za nas veljavno, saj izhaja iz parcialnega pogleda
42

. 

 

Moralnosti podjetja (kakor tudi posameznika) ne moremo meriti drugače kot v odnosu do 

nečesa, do drugih, do skupnosti, v odnosu podjetja (ali osebe) do drugih in kake nravi je, 

torej tudi po posledicah ravnanj za druge in skupnost, v kateri deluje. Ustrezno je 

pričakovati tudi,da bodo njegova ravnanja dobivala svoje odseve, odmeve in odzivev širši 

skupnosti (družbi),predvsem skozi presoje in ocene različnih deležnikov in zainteresiranih 

javnosti. Generalno, ovrednotenje izkazuje odziv v javnosti,izražen skozi javno mnenje. 

Dnevno tvorijo in izražajo javno mnenje javna občila– generatorji novic in javnega 

mnenja, predvsemčasopisi in televizija (v zadnjem času tudi spletna omrežja). Iz 

njihovega poročanja in vsebovanega vrednostnegaodnosa do dogajanj in vpletenih 

podjetijlahko torej izpeljemo splošen družbeni vtis o podjetju in o ovrednotenju njegovih 

posameznih dejanj. Prav širši okviri obče sprejete družbene presojese vidijo v odsevu 

realnosti, v medijih, ki skupnosti poročajo in posredujejo informacije in stališča o 

tem,kako družba (okolje) vrednoti (ocenjuje) dejanja in motive nekoga(podjetja ali osebe) 

z večinskim mnenjem, ki ga to okolje ustvarja in uveljavlja. Ovrednotenje in okvir 

                                                 

42 Veliko podobnih parcialnih (torej osebnih) pogledov sestavlja večinsko (aktivno in aktualno) družbeno 

stališče; vzpostavi se družbeni pritisk. Kot to za področje družbene zahteve po etičnem ravnanju podjetij 

ponazori Fran Hawthorne: »V tem času potrošniškega aktivizma, točkovno usmerjenega marketinga in 

neomejenih in takojšnjih informacij želimo nemogoče: proizvode in proizvajalce, ki nam zagotavljajo, da 

smo moderni, ki ne onesnažujejo, ne škodijo živalim, ne uporabljajo čudaških kemikalij, ki 

uporabljajoalternativne vire energije, dobro plačujejo svoje delavce, reciklirajo, uporabljajo naravne 

sestavine, kupujejo pri lokalnih dobaviteljih, velikodušno darujejo v dobrodelne namene (še posebej v 

svojem lokalnem okolju) in ne razsipajo svojega vpliva in denarja za lobiranja. (Ali pa bi, če že, morali 

lobirati za pravo stvar?) Zakaj bi morali mi plačevati za nekaj, s čimer bi bili videti samovšečni omejenci, 

ali pa bo zastrupilo Zemljo? Ne mislimo, da smo preveč zahtevni. Vse, kar hočemo, je tako obnašanje, kot 

ga sami poskušamo prakticirati v našem vsakodnevnem življenju. In če mi lahko recikliramo in se 

izogibamo živalskim proizvodom, potem se velika podjetja, z vso svojo težo in močjo,zagotovo lahko 

vedejo podobno« (Hawthorne, 2012).  
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presoje ter izrečena sodba se lahko izluščijo v odzivih na dejanja in dogodke, v načinu 

poročanja, opisovanja in komentiranja
43

. 

 

Če poslovno moralo razumemo kot dejavnost moralnega podjetja, imamo opravka s 

podjetjem, ki deluje moralno vsaj toliko ali bolj, da je najmanj poravnano z moralo in 

predstavami (pričakovanji) družbene skupnosti (okolja) o želenemravnanju in 

obnašanjupodjetja v družbi. Ta predstava obsega ravnanje podjetja s poslovnimi partnerji, 

zaposlenimi,družbenimi skupinami in drugimi deležniki in odnos podjetja do zakonitosti, 

pričakovanj glede pravičnosti, dobrobiti inprihodnostiskupnosti itd. Ker se običajno 

moralne norme v času prevajajo v zakone, je ustrezno pričakovati, da bo vedenje moralno 

odgovornega podjetjaanticipiralo in presegalotrenutne zakonske zahteve ter da bo odsev v 

medijih to izkazal. 

 

Naslednjadilema, ki se nam v tem kontekstu zastavlja, je, ali opazovati vse ali pa je bolj 

umestno opazovati tiste entitete (v našem primeru podjetja), ki so dovolj velike, uspešne 

in vplivne v okolju,ki na družbeno in gospodarsko okolje tudi najbolj delujejo (imajo 

največji »gospodarski impakto«) in tako štejejo, po vrsti meril, med najboljša. Lahko 

trdimo, da so ta podjetja primerna kvalificirana izbira objektov opazovanja. Za oceno 

vpliva na družbo in družbena dogajanja je logično izbrati dovolj vplivna podjetja. V 

lokalni skupnosti je lahko primerna izbira objektov proučevanja frizerski salon, mala 

pekarna ali mesarija. Na ravni države pa mora biti izbira primernih podjetij povsem 

druga: velika,pomembna, vsedržavna podjetja so verjetno tisti objekti opazovanja, ki 

štejejo. Na mednarodni ravni, globalno, so to verjetno multinacionalna podjetja, ki 

obvladujejo svetovne trge. 

 

 

 

3.3. POSLOVNA ETIKA 

 

3.3.1. Poslovna etika kot del družbene morale 

 

                                                 

43 Zato bi lahko uporabili, recimo, zapise v medijih (na primer v časopisih)o določeni entiteti, problemu, 

osebi … in preverili, v kakšnem odnosu je prevladujoča morala do opazovanega. 
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Poslovna etika organizacije, kot navaja Možina, obsega tri ravni (Možina, 2000): 

 Poslovna etika v okolju organizacije– zadeva razmerja organizacije s poslovnimi 

partnerji in konkurenti; gre za družbeno odgovornost menedžmenta, ki vključuje 

odnose z drugimi posamezniki, skupinami in organizacijami v okolju. 

 Poslovna etika znotraj organizacije– obsega razmerja menedžerjev z vsemi 

sodelavci v organizaciji, kar vključuje razmere dela in osebni razvoj, 

nagrajevanje, soupravljanje … Menedžerji imajo v odnosu do sodelavcev obilo 

moči; poleg statusne, ki izvira iz položaja, imajo tudi strokovno in osebno moč. 

Moč zagotavlja možnost vpliva na sodelavce, hkrati pa pomeni odgovornost za 

njihovo uspešnost, pravice ter osebno dostojanstvo. 

 Poslovna etika in osebna etika – moralnost zasebnega življenja menedžerjev oz. 

njihova osebna etika pomembno vpliva na oblikovanje poslovne etike v 

organizaciji, ki mora upoštevati interese in vrednote ter različne osebne etike 

posameznikov v organizaciji. Med osebno etiko menedžerja in poslovno etiko 

organizacije običajno nastaja razkorak, kar povzroča pritisk menedžerjeve vloge v 

organizaciji. Če je ta pritisk zmeren, deluje spodbudno, če postane čezmeren, 

lahko povzroči izkrivljeno vedenje.  

 

Če je bila v začetku poslovna praksa podjetij na področju etike najprej razumljena le kot 

ravnanje, ki ne krši zakonov in običajev dežele, to je delovanje v okvirih legalnosti, je 

bilo razmišljanje poslovnežev izpeljano tako: 

»Tako dolgo, kot poslovnež deluje v skladu z zakoni dežele in se izogiba plasiranju zlonamernih laži, je 

etičen. Če zakonodaja, kot je napisana, daje človeku široko odprto možnost, da ubija, bi bil neumen, čete 

možnosti ne izkoristi. Če je ne bo on, jo bo nekdo drug. Nobena obveznost mu ne nalaga, naj se ustavi in 

premisli, koga vse bo prizadel.Če zakon pravi, da to lahko storite,je to vse opravičenje, ki ga potrebujete. 

Nič ni neetičnega na tem. To je samo navaden čut za posel«(Carr 1989, str. 103). 

 

Tako citira Albert Carrposlovneža, ki se brani očitkov, in tako drugega, ki se zagovarja 

pred preiskovalno komisijo: 

»Nismo kršili nobenega zakona. Smo v zelo konkurenčni industriji. Če hočemo ostati v poslu, moramo 

iskati dobičke, kjer koli zakonodaja dovoljuje. Mi ne pišemo zakonov. Mi jih le upoštevamo. In zakaj bi se 

potem morali ukvarjatiz visokimi idejami o etiki? To je čista hinavščina. Mi nismopodjetje za promocijo 

etike. Poglejte tobačne družbe, za božjo voljo! Če etike ne vnesejo v zakone pisci in zakonodajalci, ne 

morete pričakovati od poslovnežev, da popravijo to pomanjkljivost. Zakaj le– nenadna spreobrnitev 

poslovnežev v krščansko etiko bi povzročila največji ekonomski prevrat v zgodovini!« (Carr 1989, str. 

104). 

 

Sodobna modrost, ki se je izkristalizirala v zadnjih letih, opozarja, da so gledano na daljši 

časovni rok le družbeno odgovorna podjetja tista, ki imajo možnosti za doseganje pravega 
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poslovnega uspeha. Nemoralne organizacije bodo vedno bolj, navkljub trenutnim 

dosežkom, ugotavljale rastočo nezmožnost nadaljevanja poslovanja, ki je skregano s 

poslovno moralo in družbeno odgovornostjo (Jelovac 2000, str. 143).Ali, povedano 

drugače:etično vedenje je mogoče na kratki rok videti kot izgubarsko, prav kakor je lahko 

začasno videti, da z neetičnim delovanjem lahko zmaguješ. Vendar ljudje, ki živijo brez 

etike, na daljši rok vedno izgubijo (Maxwell 2003, str. 15). Kakor rastejo zahteve v družbi 

in odsevajo v zakonodaji in dojemanju družbene »spodobnosti«, tako tudi podjetja 

dvigujejo standarde. V temsmislu je vsa moralnost lahko zaobsežena tudi v taki izjavi:  

»... Hočem, da se zaposleni vprašajo, ali bi želeli svoje nameravano dejanje videti naslednji dan na 

naslovnici lokalnega časopisa – ki ga berejo njihovi zakonci, otroci in prijatelji– in obdelano preko 

informiranega kritičnega novinarja…« (Pravilo presoje čez palec Warrena Buffetta v Etičnem kodeksu 

Berkshire Hathaway Inc.)(Berkshire Hathaway Inc). 
 

Tudi knjiga Ni take stvari, kot je poslovna etika trdi, da je vsa umetnost v tem, da ne delaš 

drugim, česar nočeš, da bi drugi delali tebi (Maxwell, 2003). 

 

Predvsem po letu 2000 postane močno gibanje za uveljavitev višjih etičnih standardov v 

poslovnem svetu. Splošna podlaga je uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij. 

Navedimo nekaj primerov z največjim vplivom na poslovni svet. 

 

Najbolj ugledna neformalna pobuda z največjim svetovnim vplivom: Organizacija 

združenih narodov, izhajajoč iz človekovih pravic in pobud za odgovorne poslovne 

prakse, vpelje pobudo UN Global Compact, ki na prostovoljni osnovi združuje podjetja, 

ki hočejo graditiin utrjevatizaupanje in družbeni kapital s tem, da se zavežejokširšemu 

družbenemu razvoju kot razvoju trgov, ki sledijo načelom trajnostnega razvoja. Namen 

pobude jerazširiti spoštovanje desetih univerzalnih načel na vse poslovne aktivnosti v 

svetu in aktivirati dejanja, ki podpirajo širše cilje Organizacije združenih narodov. Da bi 

dosegli zadane cilje, UN Global Compact ponuja članom pomoč in podporo s pomočjo 

številnih mehanizmov, kot so politični dialog, učenje, lokalna mreženja in projekti 

sodelovanja. Gospodarske družbepristopnice se zavežejo k upoštevanju in 

implementiranju desetih načel UN Global Compact na štirih glavnih področjih, ki so: 

- človekove pravice: 1. gospodarstvo bi moralo podpirati in spoštovati varovanje 

mednarodno razglašenih človekovih pravic in 2. zagotoviti, da ni udeleženo v zlorabljanju 

teh pravic; 

- delavski standardi: 3. gospodarstvo bi moralo vzdrževati svobodo združevanja in 

učinkovito priznavati pravico do kolektivnega pogajanja; 4. odprava vseh oblik nasilnega 
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in prisilnega dela; 5. učinkovita odprava otroškega dela in6. odprava diskriminacije na 

področju zaposlitve in poklica; 

- okolje:7.gospodarstvo bi moralo podpirati preventivni pristop do okoljske problematike; 

8. dajati spodbude za promocijo večje okoljske odgovornosti; 9. spodbujati razvoj in 

razširjanje do okolja prijaznih tehnologij; 

- transparentnost in protikorupcija: 10. delovati proti vsem oblikam korupcije, vključno z 

izsiljevanjem in podkupovanjem
44

. 

 

Številne državne politike se usmerijo k podpori gospodarstvu za doseganje trajnostno in 

do okolja prijaznega poslovanja.  

 

Naddržavna formalna javna politika s sredstvi in namenskimi viri za spodbujanje njene 

uveljavitve:Evropska komisija s proračunom EU v vrsti razvojnih perspektiv, posebnih 

skladov in pobud zagotavlja večplastno mrežo virov finančnih sredstev in finančnih 

spodbud za uveljavitev zadanih ciljev; kljub precejšnji birokratski togosti in 

formalističnemu pristopu je tako sposobna usmerjati in spodbujati poslovne subjekte v 

državah EU k sprejetim javnim politikam na ravni skupnosti. 

Evropska komisija je leta 2011 redefinirala pojem družbene odgovornosti podjetij (v 

nadaljevanju: CSR) kot odgovornosti podjetij za njihove učinke na družbo(Evropska 

komisija 2011).Pogoj za prevzemanje te odgovornosti je spoštovanje veljavne zakonodaje 

in kolektivnih pogodb med socialnimi partnerji. Podjetja bi morala imeti za dosledno 

izpolnjevanje družbene odgovornosti vzpostavljen postopek za vključevanje socialnih, 

okoljskih in etičnih vprašanj ter vprašanj človekovih pravic in potrošniških vprašanj v 

svoje poslovanje in osrednjo strategijo v tesnem sodelovanju z interesnimi skupinami, za 

optimizacijo oblikovanja skupnih vrednot za lastnike/delničarje ter interesne skupine in 

družbo na splošno ter zato, da opredelijo, preprečijo in ublažijo možne negativne 

učinke.Za čim uspešnejše oblikovanje skupnih vrednot poziva k dolgoročnemu in 

strateškemu pristopu h korporacijski družbeni odgovornosti ter proučitvi priložnosti za 

razvoj inovativnih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki prispevajo k družbeni 

blaginji ter ustvarjajo kakovostnejša in produktivnejša delovna mesta.Za opredelitev, 

preprečevanje in ublažitev negativnih učinkov komisija poziva podjetja, pri katerih je 

                                                 

44 Povzeto po spletni strani Mreža Global compact Slovenija, http://www.ungc-slovenia.si/slo/o/global.html 

(UNGC). 
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tako tveganje posebej izrazito,k izvajanju skrbnega pregleda na podlagi ocen tveganja, 

znotraj podjetja in tudi v njihovih dobavnih verigah.Hkrati priporoča uporabo smernic 

OECD za večnacionalna podjetja, desetih načel globalnega dogovora Združenih narodov, 

usmerjevalni standard ISO 26000 o družbeni odgovornosti, tristransko deklaracijo ILO o 

načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike ter vodilnih načel Združenih narodov 

o podjetništvu in človekovih pravicah. Ta osrednji sklop mednarodno priznanih načel in 

smernic je razvijajoči se in nedavno okrepljeni globalni okvir za CSR, s katerim 

hočeevropska komisijauskladitievropsko politiko spodbujanja CSR
45

. 

 

V skladu s temi načeli in smernicami CSR zajema najmanj človekove pravice, delovne in 

zaposlovalne prakse (npr. usposabljanje, različnost, enakost spolov ter zdravje in blaginja 

zaposlenih), okoljska vprašanja (npr. biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, 

učinkovitost virov, ocena življenjskega cikla in preprečevanje onesnaževanja) ter boj 

proti podkupovanju in korupciji. Del načrta za CSR so tudi vključenost in razvoj 

skupnosti, vključevanje invalidnih oseb in interesi potrošnikov, vključno z zasebnostjo. 

Med pomembna skupna vprašanja spadata tudi spodbujanje družbene in okoljske 

odgovornosti v dobavni verigi ter razkrivanje nefinančnih informacij. 

 

Razvoj CSR bi morala usmerjati podjetja sama. Javni organi bi morali igrati podporno 

vlogo s premišljeno kombinacijo prostovoljnih ukrepov politike in po potrebi dopolnilnih 

predpisov, npr. za spodbujanje preglednosti, oblikovanje tržnih pobud za odgovorno 

ravnanje podjetij in zagotavljanje odgovornosti podjetij. Komisija opredeli tudi vlogo 

javnih organov in interesnih skupin: sindikati in organizacije civilne družbe opozarjajo na 

probleme, izvajajo pritisk za izboljšave ter lahko s podjetji konstruktivno sodelujejo pri 

iskanju ustreznih rešitev. Potrošniki in vlagatelji lahko s svojimi potrošniškimi oziroma 

naložbenimi odločitvami poskrbijo za tržno nagrajevanje družbeno odgovornih podjetij. 

Mediji lahko obveščajo o pozitivnih in negativnih učinkih podjetij. Javni organi in te 

druge interesne skupine bi morali izkazati družbeno odgovornost, tudi v svojih odnosih s 

podjetji. 

 

Politika komisije spodbuja tudi pobudo za socialno podjetništvo, ki podpira podjetja z 

izrecno socialnim in/ali okoljskim primarnim namenom, ki dobiček znova naložijo v ta 

                                                 

45 To in naprej povzeto po citiranem dokumentu evropske komisije (Evropska komisija 2011). 
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namen ter katerih notranja organizacija odraža socialne cilje. V središču pobude za 

socialno podjetništvo je »ekosistem«, v katerem lahko uspevajo socialno podjetništvo in 

socialne inovacije ter prispevajo k evropskemu socialnemu tržnemu gospodarstvu. 

Komisija pripisuje velik pomen tudi socialnemu dialogu, saj so številni odbori za socialni 

dialog na sektorski ravni spodbujali dobre prakse CSR. Komisija podpira take pobude in 

priznava, da CSR prispeva k socialnemu dialogu in ga dopolnjuje. 

 

Najmočnejša državna priporočila z možnostmi izvršne prisile: Ameriška zvezna 

administracija ima za uveljavljanje svojih priporočil in navodil v rokah tudi veliko 

izvršno moč, ker lahko dovoljuje, prepoveduje in tudi kaznuje svoje korporacije, kadar in 

če se za to odloči; vendar se za to odloča le izjemoma, sledeč načelu, da se ne vmešava v 

poslovno življenje, če niso prizadeti interesi ZDA. Pri tem so večkrat ti tisti, ki jih imajo 

in promovirajo velike ameriške korporacije. Tako je na primer ministrstvo za 

trgovinoZDA s svojokomisijo za mednarodno trgovino predpisalo priročnik za 

upravljanje odgovornega podjetja v nastajajočih tržnih gospodarstvih. V priročniku 

poskuša združiti različna področja, poslovno in profesionalno etiko, organizacijsko etiko, 

CSR in korporativno vodenje vsistematična priporočila za odgovorno poslovno vedenje. 

Namenjen je korporacijam, srednjim in malim podjetjem, državnim organom in 

agencijam ter medijem in zainteresirani javnosti kot pomoč pri iskanju najboljših praks in 

kot vodnik skozi načela dobrega poslovanja, poskuša pa tudi določiti enotno 

terminologijo, s katero naj bi v prihodnje vsi operirali. Odgovorno poslovno vedenje 

(angl.responsible business conduct) definira kot odločitve in aktivnosti podjetij in 

zaposlenih pri izpolnjevanju razumnih pričakovanj deležnikov. Odgovorno podjetje 

(angl.responsible business enterprise) definira kot podjetje z dobrimi usmeritvami in 

praksami vodenja ter poslovno kulturo, ki se lahko sooči z izzivi in kompleksnostjo 

poslovnega okolja ter ohrani svojo vizijo, namen in vrednote(ITA 2004). 

 

Vodila za »etično investiranje«: Zgovoren je rek, da je denar plašna ptica. Prav tako velja 

tudi, da se posli pospešujejo tam, kamor denar priteka, in zavirajo tam, od koder 

odteka.Za investitorje sta pomembni varnost in donosnost njihovih naložb. V zadnjem 

času pa izredno raste tudi pomen presoje primernosti naložb v etičnem, okoljskem, 
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trajnostnem in družbeno odgovornem ovrednotenju, saj so vlagatelji
46

, od katerih veliki 

investicijski skladi zbirajo sredstva, vzporedno z rastjo zavedanja javnosti o pomenu teh 

vprašanj vedno bolj občutljivi in izbirčni pri vlaganjih tudipo teh merilih.Osnovni 

koncept, ki mu sledijo, je investiranje z etičnimi, okoljskimi in družbenimi oziri. Po letu 

2000 je močno naraslo število posebnih investicijskih skladov
47

, ki namensko investirajo 

v podjetja in dejavnosti, ki so etično primerni ali dajejo pozitiven prispevek svetu in 

planetu. Skladi imajo jasno zastavljene etične kriterije za izbiro podjetij in dejavnosti za 

vlaganja in minimalne zahteve po donosnosti. Za investiranjese odločajo tako, da najprej 

preverijo podjetje, ali ustreza investicijskim standardom in etičnim kriterijem sklada, pri 

odločanju pa si pomagajo tudi z ekspertnimi analizami in namenskimi lestvicami ter 

indeksi
48

. Običajno najprej izločijo podjetja z negativno selekcijo, to je s posli in 

dejavnostmi, s katerimi se sklad noče povezovati, in izberejo zanimiva podjetja s 

pozitivno selekcijo
49

.Tudi svetovne borze imajo svoje posebne indekse etičnih in 

družbeno odgovornih ali okoljskih podjetij
50

. Pomen in ugled teh indeksov strmo narašča. 

Korporacija ali podjetje, ki se želi uvrstiti na indeks, se mora najprej prijaviti in nato 

                                                 

46 Vlagatelji so posamezniki varčevalci in tudi večji investitorji, upravljavci premoženj, namenski skladi, 

banke, pokojninski skladi ipd. Raziskovalci tako ugotavljajo, da je povečan interes za etično investiranje 

opazno tudi posledica povečanega obsega vlaganj žensk (gospodinj, uslužbenk, upokojenk) v namenske in 

vzajemne sklade (ki dajejo večji donos kot običajno varčevanje) (Vir: Ethical Investment Guide, 

http://www.trustnet.com). 
47Association of Investment Companies navaja sredi leta 2009, da je pri članih v upravljanju več kot 430 

investicijskih skladov v skupni vrednosti nad 75 milijard funtov (vir: Trustnet, 

http://www.trustnet.com/Education/Investmenttrust.aspx). Za Veliko Britanijo je izračunano, da je obseg 

sredstev v etičnih investicijskih skladih narastel z 1,5 mrd. funtov v letu 1998 na 9 mrd. funtov v letu 

2008(Vir: Ethical Investment Guide, http://www.trustnet.com/Education/EthicalInvest.aspx). 

 
48Najbolj znana ekspertna ustanova v raziskovanju etičnih performanc podjetij in korporacij je The Ethical 

Investment Research Service (EIRIS) (vir: http://www.eiris.org/), ki je s Financial Timesom razvila 

FTSE4Good Index, eno od orodij za preverjanje performanc podjetij, ki ustrezajo kriterijem globalno 

sprejetih standardov CSR (vir: http://www.ftse4good.com/). Calvert Social Index je orodje za primerjanje 

performanc velikih družbeno odgovornih korporacij, ki izvirajo iz ZDA (vir: http://www.calvert.com/sri-

index.html). 

 
49 Na primer izločijo zdravju škodljive dejavnosti, uničevanje ekosistema, mučenje živali, proizvodnjo 

orožja, tobaka in tako dalje; želijo vlagati v do okolja prijazne industrije, upravljanje odpadkov, obnovljive 

vire energije, organsko proizvodnjo hrane in podobno (vir: 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/oct/12/ethical-investment-guide). 

 
50 Najbolj znan je Dow Jones Sustainability Index newyorške borze, lansiran prvič konec leta 1999. To je 

skupina indeksov za različna poslovna področja in različna svetovna območja, ki poskušajo natančno 

umeriti, kako podjetja prepoznavajo rizike in priložnosti trajnostnega razvoja in njihovih poslovnih strategij 

ter delujejo v trajnostnih in etičnih smereh. Indeks je ključna referenčna točka za trajnostno naravnano 

investiranje (vir: http://www.sustainability-index.com/dow-jones-sustainability-indexes/index.jsp).  

 

http://www.calvert.com/sri-index.html
http://www.calvert.com/sri-index.html
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dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije; šele nato jo preiskovalci po preiskavi in 

analizirevidirajo, ovrednotijo in, če izpolnjuje pogoje, uvrstijo na indeks.  

 

Združeni narodi so leta 2005 povabili največje institucionalne investitorje svetak razvoju 

načel za odgovorno investiranje v okviru United NationsPrinciples for Responsible 

Investment Initiative(UNPRI). V iniciativi je leta 2012 aktivno sodelovalo več kot tisoč 

velikih investicijskih skladov
51

. Evropska unija ima evropsko mrežo za družbeno 

odgovornost podjetij, in sicer CSR Europe, v katero je pridruženih več kot 70 

nadnacionalnih korporacij in 36 nacionalnih partnerskih organizacij. CSR Europe je leta 

2010 sprožila pobudo Podjetje 2020 (Enterprise 2020)
52

, ki podpira evropsko strategijo 

Evropa 2020. Pobuda definira prihodnje evropsko podjetje kot tisto, ki ima CSR polno 

integrirano v svoje poslovne strategije; s svojim delovanjem prispeva k modri, trajnostni 

in inkluzivni rasti; deluje transparentno, družbeno inovativno ter se je –z novimi idejami, 

poslovnimi modeli, proizvodi in storitvami–sposobno soočiti z izzivi demografskih 

sprememb, finančnih kriz, degradacije okolja, kršenja človekovih pravic in revščine (CSR 

Europe2010). 

 

Standardi in standardizacija: Preoblikovanje poslovnih praks in načinov produkcije in 

poslovanja se danes večinomaizvaja s pristopom podjetja ali korporacije k uveljavljenemu 

standardu na posameznem področju in skozi proces certificiranja za osvojitev tega 

standarda. Za podjetjeje to preizkušen postopek z definiranimi zahtevami, koraki in 

prijemi, ki na koncu privedejo do vnaprej znanih rezultatov. Certifikat o osvojenem 

standardu pomeni, da podjetje tako tudi posluje, ima procese urejene na standardiziran 

način in jih tudi nadzira. Za vse druge, ki stopajo v stik s podjetjem, to je poslovne 

stranke, kupce, partnerje, zainteresirano javnost in druge deležnike, pa je to nekakšen 

izkaz garancije, kaj lahko od tega podjetja pričakujejo. Certifikat jer treba periodično 

potrjevati in obnavljati, to je dokazovati, da podjetje standard dosega ves čas; v 

nasprotnem mu certifikator lahko odvzame certifikat. Osvojitev standardov je tako najprej 

močan motiv podjetij, ki se želijo dokazati in uveljaviti nekatere prednosti na trgu. 

Pozneje, ko je standard vsesplošno uveljavljen v poslovni praksi, pa certificiranje postane 

tudi že pogoj, da podjetje sploh lahko učinkovito deluje na trgu. 

                                                 

51 Vir: http://www.unpri.org/. 

 
52 Vir: http://www.csreurope.org/pages/en/enterprise2020.html. 



 

52 

 

 

SA 8000 (Social Accountability 8000) je prvi standard na področju družbene 

odgovornosti. Izoblikovan je bil leta 1997 prizvezi Social Accountability International in 

so ga sestavljali predstavniki vseh zainteresiranih socialnih partnerjev: delavskih 

sindikatov, proizvajalcev, trgovcev, univerz, nevladnih organizacij ter svetovalnih in 

certifikacijskih hiš. Standardtemelji na znani strukturi ISO 9001/ISO 14001, konvencijah 

mednarodne organizacije dela ILO (International Labour Organisation), splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah in na konvenciji združenih narodov o pravicah otrok. 

Certificiranje po standardu SA 8000 obsega razvoj in presojanje sistemov vodenja, ki 

podpirajo družbeno sprejemljive delovne prakse in prinašajo korist celotni nabavni verigi. 

SA 8000 poleg etične uporabe virov za proizvodnjo izdelkov in storitev zagotavlja tudi 

etični odnos do zaposlenih. Je prvi mednarodni standard na področju dela in pravic 

delavcev in obsega osem socialnih prvin (delo otrok, prisilno delo, zdravje in varnost, 

pravica do kolektivnih pogajanj, zapostavljanje, disciplinski ukrepi, delovni čas, plačila) 

ter sistem vodenja; vsi elementi temeljijo na pristopih in sistemih vodenja, znanih že iz 

standardov ISO 9000 in 14001. Osnovno poslanstvo tega standarda je splošno izboljšanje 

delovnih razmer. Standard od podjetij zahteva spoštovanje osnovnih delavskih pravic in 

zagotavljanje primernih delovnih razmer za vse zaposlene, zdravo in varno delovno 

okolje ter vse potrebno za preprečevanje nesreč pri delu. Podjetjene zaposluje in izrablja 

otrok in mladih delavcev. Prepovedano je sodelovanje ali podpiranje kakršnegakoli 

prisilnega dela. Delodajalec mora spoštovati pravico zaposlenih do ustanavljanja 

sindikatov in zagotoviti, da predstavniki delavcev niso zapostavljeni. Od delodajalca se 

zahtevajo tudi nediskriminatorno zaposlovanje in odpuščanje, pošteno plačilo, možnost 

usposabljanja in napredovanje,spoštovanje predpisov o delovnem času. Standard SA8000 

velja kot minimalni standard, ki se uporablja, če veljavna zakonodaja, mednarodne 

konvencije ali podzakonski predpisi ne vsebujejo ustreznih zahtev ali pa so te blažje od 

določil standarda. Če je regulativa, ki velja za podjetje, strožja od posamezne zahteve 

standarda, je podjetje dolžno upoštevati strožje določilo
53

. 

                                                 

53 Tu in naprej o standardih povzeto po virih: Merčun, Talija (2007) Družbeno poročanje v Sloveniji.; in 

spletnih straneh SIQ Ljubljana, http://www.siq.si/; ISO, http://www.iso.org/; GRI, 

https://www.globalreporting.org/; Inštitut za ra razvoj družbene odgovornosti IRDO, http://www.irdo.si/; 

Social Accountability International- SAI, http://www.sa-intl.org/AccountAbility, 

http://www.accountability.org/; EMAS Evropske komisije, 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm; Agencija RS za okolje- ARSO, 

http://www.arso.gov.si/. 
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ISO (International Organization for Standardization, Mednarodna organizacija za 

standardizacijo) je razvila mednarodni standard s smernicami za družbeno odgovornost 

podjetij. ISO 26000 je standard, ki velja od leta 2010. Osredotoča se na razvoj družbene 

odgovornosti in njeno celovitost. Zasnova standarda upošteva trg in globalizacijo ter teži 

k doseganju trajnosti v svetovnem merilu. Poudarja vključitev deležnikov iz držav v 

razvoju, malih in srednje velikih podjetij ter povezovanje poslovne sfere z vladnimi 

organizacijami in civilno družbo. Uveljavlja vzajemno, skupno odgovornost in 

partnerstvo družbenih sektorjev. Standard vodi skozi sedem področij družbene 

odgovornosti: organizacijsko upravljanje, človekove pravice, delovne prakse oziroma 

sodelovanje z zaposlenimi, naravno okolje, poštene prakse poslovanja, odnos do 

potrošnikov in vključenost v lokalno okolje in njegov razvoj. Izredno pomembno je, da 

podjetja vključijo v svoje odločitve in dejavnosti vse deležnike, in sicer tiste, na katere 

vplivajo s svojim delovanjem, in tudi tiste, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na podjetje. 

Predpogoj je seveda tudi dosledno spoštovanje zakonodaje. ISO 26000 vsebuje navodila, 

ne zahteve (ISO 2010). Ni standard upravljanja sistemov ali standard certificiranja, kot sta 

ISO 9001 in ISO 14001. Pojmovanje obsega družbene odgovornosti in področja,ki jih 

ureja standard ISO 26000, so tvorci standarda prikazali v tej grafičnipredstavitvi:  

 

Slika 3.9:Sestavine družbene odgovornostivstandardu ISO 26000 

 

Vir: http://www.iso.org/iso/social_responsibility in časopis Delo, (17.5.2011). 

 

http://www.iso.org/iso/social_responsibility
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Kot je razvidno tudi iz skice, standard obravnava več ključnih vsebin, obdelanih po 

sklopih, ter poleg podrobne obravnave predlaga tudi možne rešitve in izboljšave na 

vsakem posameznem področju:  

- človekove pravice: identificiranje in preprečevanje možnih kršitev človekovih pravic, ki 

izhajajo iz delovanja podjetja; človekove pravice v tveganih situacijah, preprečevanje 

nezakonitih dejanj, reševanje pritožb, ki se nanašajo na kršitve človekovih pravic; 

diskriminacija in diskriminirane skupine; civilne, politične, ekonomske, socialne in 

kulturne pravice ter temeljna načela in pravice pri delu; 

- zaposlovanje in delovna razmerja: delovne prakse, varnost in zdravje pri delu, socialni  

dialog, razvoj in usposabljanje na delovnem mestu; 

- okolje: preprečevanje onesnaževanja, trajnostna raba ohranjanje naravnih virov, 

varovanje okolja; 

- etično ravnanje: pravične prakse delovanja, odgovorno vključevanje v politiko, 

protikorupcijsko delovanje, poštena konkurenca, spoštovanje lastninskih pravic; 

spodbujanje družbene odgovornosti v nabavni verigi in podobno; 

- pravice potrošnikov: pravično trženje, zagotavljanje varnosti ter varovanje zdravja 

potrošnikov, trajnostna poraba, varovanje zasebnosti, dostop do osnovnih storitev, 

izobraževanje in ozaveščanje; 

- vključenost v skupnost in razvoj: vpletenost v skupnost, tehnološki razvoj in dostopnost 

tehnologije, zdravje, socialne investicije, izobraževanje in kultura, ustvarjanje delovnih 

mest, blaginje in lastnega dobička. 

 

Organizacija z upravljanjem in vodenjem procesov in interakcij s poslovnim in 

družbenim okoljem po predlaganih smernicah in napotilihposkuša celostno pristopati k 

vsem področjem in upoštevati soodvisnost in medsebojne vplive ter konstantno delovati 

in izboljševati lastne prakse in delovanje.  

 

Mednarodni standardi skupine ISO 14000 so namenjeni standardizaciji ravnanja z 

okoljem.Sistem ravnanja z okoljem omogoča organizacijam vzpostaviti red in 

doslednostpri reševanju okoljskih vprašanj, primerno razdeliti sredstva, določiti 

odgovornosti instalno ocenjevati ravnanje, postopke in procese. Shema EMAS je 

namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem vorganizacijah ter 

obveščanju javnosti o teh učinkih. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za 

zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih 
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informacij. Okoljska izjava je glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega 

izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne 

podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih. 

 

GRI (Global Reporting Initiatives) so globalne smernice poročanja, ki poudarjajo koncept 

trojnega izida ali trojnega dobička (triple bottom line): torej ekonomski, okoljski in 

socialni vidik poslovanja podjetja. Mednarodne smernice GRI G3 so v svetu najbolj 

razširjen model trajnostnega poročanja. Global Reporting Initiative (GRI) je mednarodna, 

mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj v svetovnem merilu 

najbolj razširjenega okvira poročanja o trajnostnem razvoju. Na podlagi načel poročanja 

naj bi podjetja prostovoljno poročala o ekonomski, okoljski in družbeni razsežnosti 

svojega delovanja, proizvodov in storitev. Iniciative vsebujejo načela poročanja, 

ekonomske (plače, produktivnost, outsourcing, raziskave in razvoj, izobraževanje), 

okoljske (vplivi na vodo, zrak, zemljo, biotsko raznovrstnost in zdravje) in socialne 

kriterije (varnost in zdravje na delovnem mestu, določanje delovnih pravic, človekovih 

pravic, plače in delovne razmere v primeru outsourcinga). Poročanje temelji na merljivih 

kazalnikih ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije. Ti spodbujajo 

organizacije, da razvojno strategijo razumejo širše in da si poleg ciljev na področju 

finančnega poslovanja zastavljajo tudi širše gospodarske, okoljske in družbene cilje. 

Smernice omogočajo organizaciji, da izbere kazalnike v skladu z lastnimi usmeritvami 

trajnostnega razvoja.  

 

AccountAbility 1000 (AA 1000) je set procesnih standardov, ki jih je razvila asociacija 

AccountAbility v pomoč organizacijam pri opredeljevanju ciljev, merjenju njihovega 

doseganja, presojanju in poročanju, na področjih zelene ekonomije, nizkoogljičnega 

odtisa, integriranega poročanja in varnosti. Deležnike vključuje v vsako fazo procesa. 

Predvideva postopek notranje in zunanje presoje. Določa in opiše procese, ki jim mora 

organizacija  

slediti pri izvajanju računovodstva družbene odgovornosti, reviziji področja in poročanju 

o družbeni odgovornosti. Proces se začne z načrtovanjem glavnih deležnikov, nato sledi 

določitev kazalnikov merjenja, zbirajo se informacije, podjetja jih obdelajo in na koncu še 

poročajo. Set AA 1000 je sestavljen iz petih posebnih procesnih standardov, ki obsegajo 

načrtovanje, pri katerem organizacija vzpostavi sisteme upravljanja, ki omogočajo 
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vključitev interesnih skupin v proces, in definira svoje vrednote, poslanstvo in cilje, 

računovodstvo, kjer  

identificira kazalnike družbene odgovornosti, poročanje in revidiranje ter integriranje 

računovodenja in poročanja o družbeni odgovornosti v poslovanje. Zadnji set je namenjen 

vključevanju interesnih skupin in drugih deležnikov (Accountability 2008).  

 

3.3.2. Poslovna etika kotmenedžerska tehnika 

 

De George navaja mejnike vrazvoju in implementacijietičnihpravil poslovne etike v 

podjetjih, in sicer, kakor je bil v dnevno poslovno prakso uvedenkak zakon, ki je poskušal 

urejati deviantna obnašanja in poslovne »prakse«, ki so ogrožala gospodarski ali družbeni 

sistem
54

 v ZDA (De George, 2010). Hkrati se je poglabljalo tudi poučevanje o etiki v 

poslovnih in upravnih šolah.  

 

Pravil in principovdobre prakse se gotovo da naučiti. Poučevanje skozi študij primerov in 

vaje v presoji gotovo lahko pripomore k prepoznavi etičnih dilem in situacij, kjer se 

zahteva presoja. Vendar še tak trening ne more nadomestiti osebne odločenosti in 

zavezanosti vrlinam in principom. In kot kažejo ponavljajoči se ekscesi ne le 

posameznikov ali posameznih podjetij, pač pa celih gospodarskih sektorjev
55

, so tehnike 

etične presoje in treningi etičnega odločanja dobrodošli;predpisani zakonski okviri in 

državni nadzor nad upoštevanjem družbenih pravil pa so nujna prisila, ki pripomore k 

etični presoji in naredi nemoralne spodbude dovolj neprivlačne za izrabo.  

 

Žal dnevna praksa izkazuje pomanjkanje samoomejevalne volje v podjetjih, vse dokler na 

kakem področju gospodarske dejavnosti ne izbruhne velik škandal ali katastrofa, ki 

prebudi splošno ogorčenje in zgražanje javnosti. Ker se v takem vzdušju prej ali slej mora 

odzvati tudi represivni del državne moči, saj so ogroženi zaupanje, ugled in posledično 

                                                 

54 De George našteje naslednjevečje zakonske»mejnike« v implementaciji etičnega ravnanja v podjetjih: 

The U. S. Civil Rights Act, 1964; The U. S. Occupational Safety and Health Act; 1970; The Foreign 

Corrupt Practices Act, 1977; The U. S. Federal Sentencing Guidelines for Corporations, 1991; The 

Sarbanes-Oxley Act, 2002; zadnji, o nadzoru finančnih trgov in ločitvi špekulantskega in posojilnega 

bančništva, je še v pripravi in sredi boja različnih interesov. 

 
55 Zadnja finančna kriza, ki je svet pahnila v gospodarsko krizo in recesijo, je svež primer, ko celotni 

gospodarski sektor podleže »nespodobnemu povabilu« in izgubi vse ozire in zdravo pamet, zapitek pa 

plačajo vsi. 

 



 

57 

 

tudi poslovni rezultati panoge, se znajo podjetja znotraj panoge tudi sama dogovoriti za 

kaka pravila delovanja, ki se jim prostovoljno (a po sili razmer) pridružijo
56

.Res pa je, 

dastapravvečja ozaveščenost javnosti in njen stalni ter tudi organizirani pritisk 

pripomogla, da so samoomejevanje podjetij in sprejemanje lastnih kodeksov delovanja, 

nameščanje posebnih uslužbencev, pristojnih za ozaveščanje in udejanjanje etičnih norm, 

ter slovesne izjave o odgovornem ravnanju uprav postali sestavni del normalnega videza 

podjetja. Prav tako je to omogočilo, da Organizacija združenih narodov, kljub zgolj 

moralni moči institucije in le z dialogom kot edinim orodjem,vpelje izredno odmevno in 

cenjeno svetovno iniciativo Global Compact
57

 z vodiliglede človekovih pravic, delovnih 

standardov in varovanja okolja, ki jo udejanjajo vlade držav, k njej pa se javno zavezujejo 

globalne korporacije. 

 

Učbeniki poslovne etike
58

, še posebno taki, ki so zgrajeni po modelu interesov in 

zanimanj stroke in poslovnih šol v ZDA, večinoma obdelujejo naslednji set tematik: 

najprejkratko predstavijopomembnejše etične teorije– normativno in 

utilitarnoetiko,Kantov imperativ, teorijo pravic in Rawlesovo teorijo pravičnosti v 

ekonomski distribuciji, namenijo par besed tudi aristotelskim vrlinam in namenu (smislu) 

podjetja; pojasnijo še samoumevnost in superiornost kapitalizma ter se posvetijo procesu 

                                                 

56 Tako so nastali recimo kodeksi: Responsible Care kemične industrije v ZDA po katastrofi v Bhopalu 

1984; Defense Industry Initiative (DII) on Business Ethics za orožarsko industrijo ZDA po podkupovalnih 

aferah v javnih orožarskihnaročanjih 1986; Triple Bottom Line zavezahpoštenega poročanja po aferi Enron 

2002 in tako naprej (De George, 2010).  

 
57 Iniciativa OZN, ki želi vpeljati univerzalno sprejete principe človekovih pravic, delovnega okolja in 

nekoruptivnosti v poslovne praksein tako usmeriti trge, trgovino, tehnologijo in finance v napredovanje v 

smereh, ki bi koristile ekonomijam in družbam v svetu(http://www.unglobalcompact.org). 

 
58Navajam nekajznanih učbenikov:  

Beauchamp, Tom L., Bowie, Norman E., Arnold, Denis Gordon (2009)Ethical Theory and Business. 8th 

ed.Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. 

De George, Richard (2006)Business Ethics. 6th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Prentice Hall. 

Shaw, William H. (2011)Business Ethics. 7th ed. Boston, MA: Wadsworth/Cengage Learning. 

Collins, Denis (2009)Essentials of Business Ethics. Creating an Organization of High Integrity and 

Superior Performance. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons. 

Bowie, N.E. (2002)The Blackwell Guide to Business Ethics: Blackwell. 

Crane, A. in Matten, D. (2007)Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the 

Age of Globalization. Oxford University Press.  

Cowton, C. in Haase, M. (2008)Trends in Business and Economic Ethics. Springer.  

Duska, Ronald F. (2007)Contemporary Reflections on Business Ethics. Dordrecht, the Netherlands: 

Springer. 

Crane, A. (2008)The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press. 

Inše zadnji hit na temo: Bowie, Norman E. in Schneider, Meg Elaine (2011)Business Ethics for Dummies. 

Hoboken, NJ: Wiley. 
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in postopkomodločanja o moralnih vprašanjih. Na prvem mestu je seveda iskanje 

ravnotežja med zahtevami in pravicami deležnikov s posebnim ozirom na delničarje v 

okvirih teorije deležnikov. Tu nastopi tudi udejanjanje družbene odgovornosti podjetja, ki 

mora ravnati tudi kot dober (korporativni) državljan– ubogati zakone, plačevati davke in 

prispevati družbi… Dodan je kotiček za potrošništvo in okoljsko ozaveščanje ter trženje 

in reklamo. Obravnavajo se tudietična vprašanja financ in računovodenja, predvsem 

verodostojnosti izkazov, sem ter tja celo etična vprašanja novih tehnologij v informatiki 

in biotehnologiji. Poseben poudarek je namenjen proaktivnemu moralnemu angažiranju 

podjetja, saj mu to dviguje ugled in zaupanje v družbi.Ne manjkajo nitiposebni kodeksi in 

izjave o ravnanju ter napotki za organiziranje posebnih služb in programov usposabljanj v 

notranjem izvajanju etike in kodeksov. Dodanih je še nekaj napotkov o preprečevanju 

neenake obravnave, spolne in rasne diskriminacije in nadlegovanja, razmerah, v katerih se 

lahko zaposleni obrne na zunanje institucije ali javnost, napotki za vodenje skupin in za 

zaposlovanjeter kopica primerov, na katerihlahko študenti vadijo rahločutnost zaznave 

etičnih dilem in tehnike razreševanja problematičnih situacij. Če je učbenik res dober, 

omeni tudi lojalnost do podjetja in urejanje delovnih razmerij, mogoče celo moralne 

podlage ureditve varovanja zdravja pri delu. Skrb za okolje in trajnostna naravnanost sta v 

novejših učbenikih že predstavljena kot poslovna dejavnost in priložnost, s katerima 

podjetje pridobiva ugled in viša lastno vrednost,privlačiinvesticijski kapital in ustvarja 

dolgoročni profit. 

 

Resje, kot posrečeno povedo kritiki sodobne interpretacije poslovne etike iz angleške 

šole, da če bi se dalo določiti trdna pravila ravnanja za vsakogar in v vsaki priložnosti, bi 

moralni filozofi ostali brez dela in knjige o poslovni etiki bile zelo kratke. Verjetno bi 

zadostovala ena sama (Campbell in drugi, 2005, str. 14). Prav tako stoji opazka, da so 

najprej moralenastatirazmere za to, da so lahko moralni filozofi vstopili v poslovno šolo. 

Najprej je bilo treba prikazati, da je nekaj potrebno, ustvariti potrebo; kot drugo, da so 

prave osebe in da so to sposobni dostaviti,narediti; kot tretje, da bo poseg uspešen in da 

bo ekspertiza nekaj dosegla. Izhodišče je bilo (in ta učinek še traja), da so s tem posel in 

poslovneži dojeti kot moralno nezadostni, ne glede na resnične razmere. Seveda pa ne 

smemo pretiravati, zdrav razum pove, da morajo etiki podučiti poslovneže, ki etiko 

potrebujejo, vendar pa ni treba preveč burkati vode, bolje bo, če se najdejo načini, kako v 

tem še profitirati, so ob vsem tem sarkastični kritiki (prav tam, str. 15–16).  
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Tak pristop lahko povzroči tudi kakšno bolj zabavno situacijo, kot je učbeniško 

modeliranje okvirov za etično presojo, to je priročnih testov z nekaj vprašanji na 

kontrolnem seznamu, ki določajo postopek etične presoje in vrednotenje sprejete 

odločitve, kjer si lahko zastavite potrebna vprašanja in ugotavljate, kako so vam všeč 

odgovori nanje: maloetično, neetično, zeloetično
59

. Kot bi skladal kockice v predalčke ali 

računovodsko izračunaval poslovni izid in prag dobičkonosnosti
60

. Ali pa ocenjeval 

nevarnosti, ovire in prednosti nameravane odločitve v nekakšni hitropotezni SWOT-

analizi. Hitropotezni zato, ker etične dileme nastopijo nenadno in hitro, SWOT pa zato, 

ker je postopek v bistvu enak, cilj pa tudi– ugotoviti, ali se nameravano v danem 

položajusplača ali ne. O razreševanju globokih dilem in zahtevni, a mučni svobodi 

presoje znotraj omejitev in možnega, da se iskalec dokoplje do pravega stališča in 

ravnanja, tukaj ne moremo govoriti. 

 

Če poslovno etiko razumemo pragmatično, se pravi tako,kot to počne večina ameriško 

usmerjenih poslovnih šol, dobimo zbirko napotkov, receptov, tehnik in orodij za 

ukrepanje v vsaki možni situaciji in poduk o tem, kako upravljati razmere in okolje, da bi 

dosegali s posli zastavljene cilje s čim manj napora. Dobimo menedžirano dejavnost, ki v 

stalnem zdaj ureja in upravlja in poskuša nadzirati vse vplive in dogajanja, ki so 

pomembni za posel ali ga ovirajo. Cilj dejavnosti je, da se posel pelje kot običajno (angl. 

business as usual),saj so razmere že idealne ali pa so to pravkar, pred trenutno motnjo, še 

bile (Campbell in drugi,2005,str.111). Še boljidealne razmere so možne le v tem istem, z 

večjo ali novonastalo možnostjo za ustvarjanja dobička. To je logika utilitarističnega boja 

za preživetje, kot ga koncipira tudi Berlogar, nekakšen slalom menedžerjev in 

podjetjamed ovirami trga, zakonodaje in družbenega okolja (Berlogar, 2000). To je 

logikateorije deležnikov (angl.State of the Art Stakeholder Theory)
61

,teorije družbene 

                                                 

59 Če zamenjamo izraz etično, ki ga uporabljajo ameriški učbeniki, z izrazom moralno, kot ga uporabljamo 

tu, absurd še bolje izstopi: nemoralno, malo moralno, moralno, bolj moralno, zelo moralno … 

 
60»… - če so odgovori na vprašanja 2–6 DA, storite to, kar nameravate; če so odgovori na vprašanja 2– 6 

NE,  tega ne storite; če so odgovori na vprašanja 2–6 mešani, spremenite odločitev. 

Če so odgovori na vprašanji 5 in 6 DA, je načrtovana aktivnost zelo etična;če se pojavi pri vprašanjih2–4 

pri tem tudi NE, boste morda morali nekoliko spremeniti odločitev.  

Če so odgovori na vprašanja 5 in 6 NE,je načrtovana aktivnost zelo neetična, spremenite odločitev in 

premislite, kaj jo ovira« (Collins 2009,str. 80). 

 
61 Kar je tudi podnaslov knjige Stakeholder Theory (Freeman, R. Edward, Harrison, Jeffrey S., Wicks, 

Andrew C., Parmar, Bidhan L., De Colle, Simone (2010) Stakeholder Theory: The State of the Art. 

Cambridge: Cambridge University Press). 
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odgovornostipodjetja, koncept državljana podjetja, ki vestno in odgovorno izpolnjuje 

svoje »državljanske« obveznosti in dolžnosti. To je tudi teorija samoomejevanja podjetja 

(če ga ne more omejiti zakonodaja) za doseganje ciljevtrajnostnega razvoja, zmanjševanja 

vplivov na okolje, izrabo obnovljivih virov (angl.sustainability, greening, 

environmentalobligations) ipd. Pa tudi zbir napotkov in priporočil, kako ravnati z 

zaposlenimi,zunanjimi skupinami, pritiska in vpliva, kako razmeroma pošteno prikazovati 

podatke, kako dopustno lagati prireklami in promociji itn.To so razmere v najboljšem od 

vseh možnih svetov, ki mu samo še malo manjka do popolnosti– potrebno je le še 

ustrezno upravljanje drugih vplivov,ki motijoidealen procesprodukcije, prodaje 

intvorjenja profita (Campbell in drugi, 2005). Ne čudi, da je na takem razumevanju 

poslovne etike zgrajeno šolsko znanje poslovnih šol, množica učbenikov, seminarjev, 

usposabljanj in ocenjevalnih postopkov. Na tem modelu stojijo tudi borzne lestvice 

družbeno odgovorno,okoljsko ali trajnostno ovrednotenih podjetij ter lestvice in 

investicijski kriteriji skladov, ki želijo vlagati zbrana sredstva v etično, okoljsko, zeleno, 

trajnostno, družbeno odgovornoin podobno poslovnodejavnost. 

 

3.3.3. Druga perspektiva v poslovni etiki:etika dialoga 

 

Kar manjka oziromačesar v učbenikih in razpravah ni, je premalo poudarjena evropska 

tradicija v poslovni etiki. Nemška šola še vedno goji elemente mojstrskega odnosa do 

dela, s tem tudi visoke standarde poklicne etike
62

. Avtorji, ki poznajo evropsko tradicijo, 

pogrešajo implementacijo sodobne filozofske misli v moralni filozofiji, ob Rawlesu še 

najmanj Levinasa, Habermasa, Baumana… Tu ni cilj, da se vse, kar novega v družbi vre 

in nastaja, podredi in izrabi v obstoječih okvirih poslovanja, da se izprazni in spreobrne 

toliko, da »teče posel kot običajno« ali da se izrabi kot nova tržna vrzel in priložnost za 

ustvarjanje profitov. Trajnostni razvoj in novo poslovno etiko Evropa razume drugače: 

kot dolgoročni obstoj vzdržne družbe, grajene na pridobitvah socialne države in 

družbenega dialoga, in ne kot način, da se ohranitrenutni sistem kapitalistične logike brez 

bistvenih popravkov. Evropska praksa v zakonodaji in poslovanju podjetij pozna in 

spoštuje številne pridobitve, ki jih ameriška teorija in praksa ne: socialna država in visok 

                                                                                                                                                  

 
62 Kot na primer:Pierer, H., Homann, K. in Lübbe-Wolff, G. (2003): Zwischen Profit und Moral: für eine 

menschliche Wirtschaft. Munchen: Carl Hanser Verlag. Ali Homann, Karl in Blome-Drees, Franz (1992) 

Wirtschafts- und Unternehmensethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
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standard socialnih in ekonomskih pravic; organizirani sindikati in socialdemokratske 

javne politike; dejanska enakopravnost spolov; delavsko solastništvo in delavsko 

soupravljanje; zadružništvo; socialno podjetništvo in še bi se našlo.  

 

Nekateri evropski teoretiki poslovne etike izpostavijo nove poglede na to, k čemu bi 

lahko težila sodobna poslovna etika. Campbell, Parker in Ten Bos ta iskanja opišejo tako: 

če sodobno etiko razumemo kot raziskovanje neznanega, odpiranje zavedanja in 

razumevanja novemu, drugačnemu, socialni interakciji z drugim, ki je drugačen, a 

upravičen do enakosti in upoštevanja, ki to od nas tudi pričakuje in ponuja že s tem, da je 

tu prisoten(koncept etike dialoga, ki ga izpostavi Levinas), in ki nam ne sme biti objekt 

ali sredstvo, pač pa cilj delovanja (neizogibna zahteva, kot jo je izpostavil Kant), potem 

naš odgovor na izziv ne more biti vnaprej znan in vnaprej kodificiran. Mi pa smo 

svobodni in odgovorni presoditi, sprejeti, reagirati, pripustiti drugega k sebi in ustvarjati 

skupno. To je izziv etike,izziv novega, drugačnega, ne znanega vnaprej. To je izziv rasti 

skozi zavestno sprejemanje in spremembo (Campbell in drugi, 2005). 

 

Etično delovanje je tako stalna dejavnost, stalno iskanje, spreminjanje. Etično podjetje v 

tem okviru ni statična kategorija, saj se stalno tvori z nenehnim odločanjem, in tudi ni 

obvladljiva kategorija, ker venomer nastaja in se spreminja; fiksirano bo v prihodnosti, ko 

bodo fiksirane tudi razmere. Vendar takrat odločanje– etična presoja– ne bo več potrebno. 

Takrat bodo spremenjeni tudi vsi okviri, ki danes označujejo in omejujejo naše delovanje, 

presojo in odločanje.Kar je danes moralno, običajno, pričakovano, normalno,bo jutri, 

zaradi interakcije z drugim, lahko spremenjeno, drugačno. Če je danes prevladujoči 

družbeni okvir kapitalističen, bo lahko prav zaradi svobode in odgovornosti 

našegaetičnega delovanja naslednje stanje postkapitalistično, s popolnoma drugačnimi 

okviri. To je seveda živa in vznemirljiva etika, ki od nas mnogo zahteva in še več daje; a 

z njo ni možno zakoličiti etičnega podjetja, saj bo to šele nastalo skupaj z nečim drugim, 

v novem odnosu, kjer se mogoče ustvari celo nova skupnost (ali vsaj community). To je 

tudi pot k podjetju kot skupnosti udeleženih. 
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3.4. PREPOZNAVANJE MORALNEGA PODJETJA 

 

Izraz moralno podjetje se v strokovni literaturi skoraj ne pojavlja,nekoliko bolj je prisoten 

izraz etično podjetje kot sinonim za moralno podjetje. Precej pogosto se termin etično 

podjetje uporablja v časopisih in poročilih organizacij, ki izvajajo merjenja in tekmovanja 

podjetij v posameznih vidikih poslovne etike ali pa zagovarjajo in propagirajo določene 

načine in načela poslovanja in poslovnega obnašanja. Vendar pa zahteva po moralnem 

podjetju obstaja. To je zahteva po podjetju, ki je več kot trajnostno ali ekološko 

naravnano in tudi več kot le družbeno odgovorno. Iskanje v tej smeri včasih izpostavijo 

pisci, ki razvijajoteorijo deležnikov, drugič ga izvedejo pisci, ki raziskujejo dimenzije 

družbeno odgovornega podjetja. Znanstvena in strokovna literatura ne podaja izrazite 

definicije moralnega podjetja, vendar nekateri avtorji, ko obravnavajo večje ali manjše 

fragmente v poslovni etiki, postavijo sklope referenčnih točk – pravil ali zahtev, s 

katerimi poskušajo določiti moralno delovanje podjetja na področjih, ki jih proučujejo. 

Opise nekaterih vsebin, s katerimi se ukvarja stroka v poslovni etiki, lahko uporabimo kot 

izhodišče pri poskusu opredelitve moralnega podjetja kot moralne profitne gospodarske 

družbe.  

 

3.4.1. Kriterij prepoznave 

 

Moralno podjetje lahko opredelimo kot tisto, ki se v svojem delovanju obnaša družbeno 

želeno, poravnano zv družbivečinskimi in prevladujočimi moralnimi normami 

primernega in želenega poslovanja in vedenja v poslu. Vendar tega ne počne 

zaradizunanje prisile zakona in morale, pač pa deluje iz lastnih moralnih nagibov in po 

svoji volji. Moralno podjetje tako deluje konstantno. Občasno pa tudi zmore s svojimi 

dejanji preseči družbena pričakovanja in predstave o moralnem in tako odpirati prostor 

novemu in boljšemu.Pri tem ne moremo drugače, kot da v središče postavimo ideal– 

brezkompromisno zahtevo– izhodišče, univerzalnikriterij in mero vsega delovanja. In 

potem pregledujemo, kako to jedro preseva skozi plasti življenja in vsakdanjih praks 

človeka, ga oblikuje in opredeljuje; v našem primeru bomo iskali presevanje tega jedra 

skozi prakso in delovanje profitnih gospodarskih organizacij. 
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Za etiko in vsa področja moralne presoje je temeljno izhodišče znano in 

brezkompromisno jasno, že odkar se je zahodna civilizacija vzpostavila in se zavedela 

sebe kot posebne entitete, drugačne od vzhoda in barbarskih ljudstev. To je počelo, 

integriteta delovanja: moralni imperativ. Storiti to, kar je prav, zato, ker je prav in ker 

zaradi sebe in lastne integritete ne smeš in ne moreš storiti drugega, kot to, kar je prav. 

Storiti to tako, da je tudi storjeno na edini pravi način. To jekategorična moralna dolžnost, 

ki za izpolnitev zahteva tako presojo kot voljo in vrlino in je temelj tako osebne kot 

skupinske integritete. Vodilo, zahteva, da je vsako dejanje izpeljano tako, da je lahko 

postavljeno tudi kot univerzalna zakonitost. Vodilo, zaradi katerega Sokrat zavrne vsako 

drugo izbiro kot nemogočo in izpije strup. 

 

Izpeljava tega centralnega temelja morale, ki je v naši civilizaciji še sprejemljiva kot 

univerzalno načelo in operativno vodilo obenem, je znana tudi kot zlato pravilo: delaj 

drugemu, kar želiš, da bi se zgodilo tebi. 

 

3.4.2. Elementi za prepoznavanje moralnega delovanja podjetja 

 

V nadaljevanju poskušamo postaviti model, s katerim bi lahko opredelili pričakovanja 

glede moralnega delovanjapodjetij in določili opazovalne točke za prepoznavanje in 

oceno njihovega ravnanja, mogoče tudi za ocenjevanjenjihovegaudejanjenega 

etosa.Zamislimo si primer: recimo, da bi hoteli investirati v neko podjetje ali sodelovati z 

njim.Kako bi ga lahko »stehtali« tudi po moralni plati? Za ekonomsko oceno so na voljo 

javno dostopni podatki o vrednosti osnovnega kapitala, lastniških vložkih, letna poročila 

o poslovanju, podatki o blokadi računa, o zamudah pri plačilih, mogoče celo o dolgu do 

države. Podjetje samo podaja reference za svojo dejavnost in (najbolj intenzivno podjetja 

z asortimentom proizvodov široke potrošnje) ustvarja reklamno-propagandno zaveso in 

meglico, ki nam ovira jasen in racionalen pogled. Kako torej opredeliti in ugotoviti, kako 

moralno se v resnici podjetje obnaša? 

 

Ob ogledu sodobne relevantne literature na področju poslovne etike zlahka opazimo 

strukturointeresnih in vsebinskih področij. Če si področja zanimanjaposlovne etike 

nekoliko priredimo za namene prepoznavanja etičnega ravnanja podjetij in ocenjevanja 
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vedenja podjetja (glede na družbeno okolje), lahko izpostavimo naslednja področja 

opazovanja:  

-upravljanje: kotupravljanje lastnine, procesov, odnosov, razmerij; tudi kot usmerjanje in 

vodenje, ustvarjanje sodelovanja itn.; 

-besedovanje: formalne in neformalne izjave in deklaracije o namenih, dejanjih, 

pripadnostih in drugem; vsebine in načini komuniciranja, dogovarjanja,pogajanja itn.; 

- dejanja: dejanske aktivnostiin njihove posledicena vseh področjih, kjer podjetje deluje, 

je prisotno ali nanje vpliva. 

 

Upravljanje je vedno proces, ki traja; ni trenuten ali osamljen dogodek. Je serija dejanj, 

aktivnosti; te povzročajo posledice. Razlikovati želimo med dejanji in besedami, 

deklaracijami. Zato nas zanimajo dejanja in iz njih sklepamo na etos podjetja (ali 

organizacije ali osebe, ki jo vodi ali upravlja).Besedovanje brez dejanj nima teže. Zato za 

nas pri iskanju moralnega podjetjasamoocene menedžerjev v anketah o moralnem 

ravnanju in osebnih moralnih stališčih in prepričanjih nimajo teže, razen ko so podprte z 

dokazili, to je s komplementarnimi dejanji. 

 

Opazujemo lahko neposredno oz. z udeležbo ali posredno oz. v dokumentih. Pri drugem 

lahko uporabimo več vrst gradiv: uradna poročila podjetij, njihove spletne strani, objave 

medijev (časopisov, radia, televizije ipd.), objave uradnih organov (državnih agencij, 

komisij, sodišč ipd.) itd.  

 

3.4.3. Izbor opazovanih podjetij 

 

Izbor opazovanihsubjektov (podjetij) jepovezan z nameni opazovanja.Recimoagregatne in 

nedefinirane, vseobsežnemnožice subjektov, ki na podlagi pridobljenekvantifikacije in 

estimacije množice (statističnih in uradno zahtevanih)podatkov izraža nekakšno 

usmeritev ali trend ravnanja,kar jepogosto gradivo ekonomskihanalizin projekcij, ne 

moremo uporabiti brez težav.Ne le, da je to presplošen obseg (saj vendar ne merimo 

moralnosti narodnega gospodarstva ali podobnega agregata), večkrat podatki v taki obliki 

niti niso na voljo. Druga pot je ustvarjanje pravilnega naključnega vzorca populacije, ki jo 

opazujemo. Vendar je ta način bolj primeren za sociološke raziskave in opazovanja stališč 

populacije kot za opazovanje realnih subjektov. Zanje je bolj primerna sestava definirane 
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skupine subjektov, namenski izbor, po določeni lastnosti ali kakovosti. Tako so 

nastavljene različnerazvrstitve najboljših, seznamiin lestvice. V našem primeru gre za 

lestvico najboljših podjetij po želenih (ali upoštevanih) kriterijih oz.kazalnikih poslovne 

uspešnosti, dobičku, velikosti, vplivuali podobnem. 

 

Recimo,da kvalitativna izbira gospodarskih organizacij, ki bi jih lahko uvrstili v ogled, 

daje prednost profitnim gospodarskim družbam. Pomembnomerilo je ustvarjanje profita, 

torej dobiček. Podjetje, ki prideluje izgubo, ne poravnava obveznosti, nima zalednih virov 

dokapitalizacije in dofinanciranja, bo kmalu izginilo s seznama aktivnih podjetij. Da se 

torej organizacijauvrsti med najboljše innajvečje, mora izkazovati poslovni uspeh in se 

prebiti skozi sito kombiniranih kazalnikov poslovne uspešnosti. Drugomerilojerelativna 

pomembnost podjetja v izbranem okolju: v opazovanem segmentu mora imeti podjetje 

pomen in težo. Lahko specifičen, lahko splošno gospodarski pomen, a vedno mora biti 

znaten in opredeljiv.Tako ga lahko opredelimo kotpomembno podjetje, ki v okolju 

ustvarja velik finančni tok, zaposluje znatno število ljudi, ustvarja velik priliv v davčno in 

socialno blagajno, je prisotno v vsakdanjem življenju itd.Tretji kriterij je, čeprav je 

mogoče samoumeven, da je podjetje javno in da so podatki o podjetjujavno in prosto 

dostopni pa tudi vsaj zadovoljivo verodostojni. 

 

3.4.5. Raziskovalni model– koncipiranje raziskave 

 

Za raziskovanje moralnega podjetja lahko zdaj nastavimo koncept raziskave. Tu 

predlagamo razmeroma enostaven model, ki ga je mogoče brez težav prilagajati in 

prenašati iz okolja v okolje, pa bo še vedno dovolj poveden in bo dajal primerljive 

rezultate
63

.  

 

1. Izbor opazovanih enot je namenski, ni naključen.  

Prevzamemo lahko izbor opazovanih enot iz obstoječega izbora ali skupka po definiranih 

kriterijih ali ustvarimo lasten izbor po zadanih kriterijih. V nadaljevanju nam to dejstvo že 

                                                 

63 Seveda ob upoštevanju variacije okolja, v katerem se raziskava izvaja. Pojasnimo s primerom: predlagani 

model je uporaben za raziskavo tako med podjetji v EU, podjetji v ZDA ali podjetji na Kitajskem. Vendar 

so okolja, v katerih se raziskava izvaja, in njihovi moralni standardi (za običajno, sprejemljivo, pričakovano 

…) med seboj različni. Glede na lokalne razmere bo z uporabo tega modela torej moč pričakovati podobne 

izide analize za podobno uspešna podjetja v svojih (domačih, med seboj različnih) okoljih. Vendar njihova 

delovanja in dejanja prav zaradi različnih okolij med seboj ne bodo v celoti primerljiva. 
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nekoliko definira poznejšo uporabo statističnih metod, saj postane uporaba analitičnih 

orodij, ki slonijo na normalni distribuciji in normalni razporeditvi značilnosti naključnega 

vzorca, vprašljiva. Vsekakor je pomembna analiza sestave izbora, ki nam lahko pove 

mnogo relevantnih dejstev o opazovanih enotah. 

 

2. Opazujemo lahko formalno deklarirana stanja upravljanja in besedovanja, ki so tudi 

zmožna kvantifikacije. 

Precej lahko dostopne so izjave o upoštevanju in izvajanju procesnih standardov, 

standardiziranih postopkov pa tudi kodeksi ravnanj in navodila; iščemo tudi druge 

standardizirane ali formalizirane zapise (kot so finančna in poslovna poročila) in 

podobno. Del gradiv podjetij, ki je namenjen javnosti, poslovnim partnerjem, osebju na 

splošno, je večinoma tudi javen in objavljen. Identificiranje formalnih deklaracij o 

upravljanju procesov odnosov, razmerij in lastnine je možno, ker je za podjetje 

dokazovanje poslovanja po sistemu standardov izkaz, ki poslovnim partnerjem, državnim 

institucijam in širši javnosti jamči določeno obvladovanje delovnih in poslovnih 

postopkov in predvideva določeno stabilnost, kakovost in primerljivost (ustreznost) 

certificiranega podjetja. Identificiramo lahko uveljavljene standarde poslovne in 

produkcijske kakovosti in odličnosti (trenutno se splošno uporabljajo standardi vodenja 

kakovosti ISO 9000, 14000 za sisteme ravnanja z okoljem, OHSAS 18000 za sistema 

varnosti in zdravja pri delu, ISO 50000 za sisteme upravljanja energije itd.).  

 

Druga skupina standardov, ki jih lahko identificiramo, so standardi in zaveze o ravnanju 

in delovanju na področju družbene odgovornosti in medčloveških odnosov (kot so 

mednarodne smernice GRI, UN Global Compact, standard ISO 26000) pa tudi lastni 

posamezni kodeksi in izjave o etičnih presojah in ravnanjih, ki si jih podjetja sama 

postavijo. Ko govorimo o standardih in kodeksih, je jasno, da je vsebina precej 

poenotena, formalizirana ter urejena. Kar pomeni, da so dovolj enotni, da so lahko števni 

po kategorijah. 

 

Predstavljeno v matriki: 

Matrika formalno deklariranih stanj upravljanja procesov in postopkov 

 

Deklarirana stanja 

Tipi (mednarodnih) 

standardov 

Deklarirani –dokumentirani: da– 

ne 

(da= 1/ne=0) 

Seštevek 

deklaracij 

standardi poslovne in 

produkcijske odličnosti 

ISO 9000, 14000, 

OSHAS itd. 

  



 

67 

 

standardi 

družbeneodgovornosti 

ISO26000, UNGC, 

Ethical Code 

Itd. 

  

 

 

3. Ogledamo si lahko vsa dostopna poročila in vse dostopne odzive in odmeve na dejanja 

opazovanih enot ter jih tudi ovrednotimo.  

Kakor vedno v življenju tudi tu ob koncu vsakega dobrega namena šteje le dejanje. In 

prva sled je odziv javnosti, ki se reprezentira kot glas družbe oziroma njenega 

zainteresiranega segmenta. Pri obravnavi lahko črpamo iz več vrst virov gradiv: 

uporabimo lahko uradna poročila in objave uradnih organov, od dokumentov državnih in 

strokovnih agencij, preiskovalnih komisij do sodb sodišč itd.; uporabimo lahko objave in 

poročila medijev (časopisov, revij, radia, televizije, internetnih medijev itd.). Kajti v 

medijih, ki v skupnosti poročajo o dogodkih in posredujejo skupnosti zanimive 

informacije in stališča, se vidijo širši okviri obče sprejete družbene presoje. Tu odseva, 

kako okolje ocenjuje dejanja in motive, kako se v njem tvori večinsko mnenje o storilcu 

in dejanju. Ovrednotenje in okvir presoje ter izrečena sodba se lahko izluščijo v reakcijah 

na dejanja in dogodke, v načinu poročanja, opisovanja in komentiranja. Če zberemo 

zapise v medijih (recimo v časopisih) o kaki temi, vprašanju, osebi, podjetju ipd., lahko 

preverimo, v kakšnem odnosu je prevladujoča morala skupnosti (okolja) do opazovanega. 

Najmanj, kar lahko pričakujemo, je bolj ali manj objektiven zapis dogajanj. Odvisno od 

izbora reprezentantov javnosti in javne besede, ki jim bomo sledili (tip medija igra 

pomembno vlogo glede vsebine in oblike ter poudarkov poročanja o dejanjih, ki nas 

zanimajo. Rumeni tisk bo, za primer, o kaki zadevi poročal čisto drugače kot poslovni ali 

osrednji tisk …)
64

.  

 

4. Sledi kvalitativno ugotavljanje primerov prisotnosti moralnega ali nemoralnega 

ravnanja opazovanih podjetij v zapisih v opazovanem obdobju. 

                                                 

64 Zanašanje na to, da bo medijski odziv prinesel tudi zanesljive in relevantne vsebinske ocene dejanj 

opazovanih enot, je lahko neutemeljeno. Zelo pomembna je presoja kakovosti in objektivnosti medijev, pri 

katerih bi radi zajemali podatke. Pričakovanje realnih in tehtnih vrednostnih ocen o storjenih dejanjih in 

storilcih se lahko izkaže kot jalovo na več krajih. Pri medijih, ki so usmerjeni senzacionalistično, lahko 

zasledimo vrednotenje dejanj in storilcev; a ne tudi realne ali objektivne ocene. Te v senzaciji pač niso 

zaželene. Pri medijih, ki veljajo za resne, premišljene, osrednje itd., lahko dobite realno poročilo o dejanju, 

tudi analizo in širši vpogled, lahko tudi stališče. Vendar se izogibajo vrednotenju, zaključke in ocene 

prepuščajo bralcu ali gledalcu.  

 

 



 

68 

 

Kvalitativno proučevanje zapisov se lahko izvaja v razponu afirmativna–nevtralna–

nikalna (rejektivna) konotacija (ali posledice) dejanja, opisanega v zapisu. Torej kam se v 

razponu družbene morale tega konkretnega družbenega okolja (družbene skupnosti) 

uvršča opisano dejanje ali sosledje dejanj ali celo dalj časa izvajana dejavnost 

opazovanega podjetja. 

 

Tudi tu imamo možnost uporabiti dva pristopa:  

1) Prvega, po metodi bolj neoporečnega, bi uporabili družboslovni raziskovalci. Po 

vseh pravilih sestavljeni panelni skupini ali vzorcu anketirancev bi prezentirali 

izbrano gradivo v ovrednotenje po standardizirani metodi in v standardiziranih 

odzivih
65

. Izvedeli bi, kaj o kakem (posameznem) dejanju meni večina. Tako bi 

lahko dobili precej objektivno (večinsko, prevladujočo) pozicijo moralne 

družbene ocene dejanja, umeščeno v razpon predvidenega. Kar je sicer podatek, a 

nič več kot to
66

. Postopek postane zelo zahteven v trenutku, ko bi hoteli namesto 

posamičnega dejanja ovrednotiti kako obdobje delovanj opazovanega subjekta 

(podjetja) ali določiti in ovrednotiti niti dejanj (sosledja dejanj) opazovanega 

subjekta v časovnem obdobju. Najmanj, kar bi morali zahtevati od panelne 

skupine anketirancev, je, da znotraj skupine dosežejo dogovor o nitih dejanj 

(definiranju sosledij) in o ovrednotenju dejanj. S tem bi že prešli v kvalitativno 

ocenjevanje. 

2) Drugi možen pristop je posamičen in oseben. Namesto panelne skupine delo 

opravi posameznik. Posamični osebni pristop zahteva samozavest, 

samoizpraševanje in prevzem odgovornosti za ustvarjeno stališče in oceno. To je 

pristop, pri katerem se ocenjevalec ne more skriti, niti ne more preložiti ustvarjene 

moralne sodbe v naročje komu drugemu. Sodbo ustvari iz celote lastne zgodovine, 

svojih spoznanj, svoje osebnosti, osebne moralne strukture. Pri tem lahko upa le, 

                                                 

65 Nekako takole, kot je standardna lestvica za ugotavljanje mnenja: Z oceno od 1 do 10 ocenite … 

 
66 Opozoriti velja tudi na težave pri izvedbi raziskave s tem načinom, saj je zelo zahtevno obdelati veliko 

količino gradiva (recimo člankov) o večjem številu ravnanj opazovanih enot. Če bi tako hoteli ovrednotiti, 

recimo, le 100 enot zapisov o dogodkih ene opazovane enote, kar bi prevedli v 100 člankov, ki se nanašajo 

na dejanja enega podjetja, bi morali 100-krat ponoviti postopek v panelu ali postaviti 100 vprašanj v anketi. 

In na koncu bi lahko ugotovili le povprečje večinskega mnenja ali pa bi lahko, če bi zadevo peljali tudi 

kronološko, izrisali lepo časovno krivuljo povprečnih mnenj o opazovani enoti glede na vrstni red 

dogodkov, o katerih imamo zapis. 
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da je sam dovolj poravnan z večinsko družbeno moralo, da njegove sodbe ne bodo 

ekstremno izstopale
67

.  

Tak pristop omogoča dva odlična analitična prijema, ki ju drugje s težavo ponovimo: 

pregled gradiva (zapisov o dejanjih skozi opazovano obdobje) ene opazovane enote je 

lahko dovolj hiter; omogoča ustvarjanje vtisa kot podlage za ustvarjanje moralne sodbe. 

Tako lahko o opazovani enoti skozi pregled vsega gradiva opazovalec ustvari stališče; 

moralno stališče o vedenju opazovane enote v opazovanem obdobju. Nekoliko bolj 

izurjen opazovalec lahko opazi niti (tokove) dogajanj in vzorce vedenj v opazovanem 

obdobju. Lahko jih tudi tipologizira po različnih kriterijih, obdela in vrednoti. Tehnika je 

podobna opazovanju v psihologiji, psihiatriji, antropologiji, zgodovini, študiju primerov, 

v družboslovnem kvalitativnem raziskovanju brez osebne udeležbe v primeru. Če lahko 

na tej podlagi pridobimo tudi kakšne smiselne kvantificirane podatke, jih nato lahko 

obdelujemo tudi s statističnimi testi.  

 

5. Ugotovitve vseh opazovanj in analiz (v točkah od 1 do 4) primerjamo, povežemo in 

ovrednotimo.  

Kot rezultat bi morali dobiti precej realno sliko dejanskega stanja. 

 

3.4.6. Tvorba kazalnika za primerjanje vtisov iz odsevov moralnih dejanj 

 

Ko opazujemo odseve dejanj opazovane enote skozi odmeve in objave v javnosti, 

moramo delovati na dveh ravneh: a)na ravni zajema podatkov,to je na ravni objav in 

odmevov v javnosti, in b) na ravni moralnega vtisa, to je moralnega občutka, ki ga dejanja 

povzročajo. Vtis si pridobi posameznik (ali skupina) iz teh odmevov, vendar na podlagi 

lastne moralne strukture (lastne osebne morale, morale svoje družbene skupine, morale 

družbenega okolja…). 

 

                                                 

67 Jasno je, da so ustvarjena stališča in postavljene moralne sodbe osebne, torej tudi verjetno pristranske. 

Nedvomno je tudi, da vsi člani skupnosti ne bodo enako razumeli istega gradiva in tudi ne enako sodili o 

opisanih dejanjih. Popolnoma upravičeno pa lahko pričakujemo, da bo velika večina presojevalcev na 

nekem območju in v neki skupnosti, v skupnem kulturno-zgodovinskem družbenem okolju presojala 

opisovana dejanja razmeroma enako in s precej enakim izidom, v mejah opravičljive in dopustne tolerance 

do »območja normalnosti« pojavov. Pričakujemo torej sorazmerno normalno razporeditev ocenjevanja in 

predispozicij ocenjevalcev; tako normalno razporeditev populacije enot, ki je temelj številnih statističnih 

metod.  



 

70 

 

V nadaljevanju predlagamo precej enostaven in nezahteven ter hkratirazmeroma 

uporaben način ocenjevanja in merjenja moralnega vtisa iz odsevov dejanj opazovanih 

enot v javnosti s tvorbo kazalnika (moralnih dejanj). 

 

Postopek: 

1. Določimo kategorije dejanj za opazovanje odsevov opazovane enote (podjetja) v 

javnosti.  

2. Določimo opazovano obdobje in dokumentarni vir, iz katerega zajemamo dokumente.  

3. Določimo ocene, s katerimi bomo ocenjevali vsebino dejanj. Ocene morajo biti enake 

(enakega tipa in obsega) za ocenjevanje zanikanih dejanj in za ocenjevanje afirmativnih 

dejanj.Za obe vrsti dejanj mora biti enak razpon med minimalno in maksimalno možno 

oceno. 

4. Določimo matriko kazalnikov. Upoštevamo kategorije dejanj, ki jih bomo spremljali, 

in opazovane enote (kot prikazuje slika). 

 

Slika 3.10: Matrika kazalnikov za primerjanje vtisov o moralnih dejanjihpodjetijiz 

odsevov v javnosti 

Matrika kazalnikov 

 Kategorija 1,Kategorija 2… Kategorija N  

Enota 1  

Enota 2 

……  

Enota N 

(afirm. ocena – rejekt. ocena)/maksimalna vrednost 

razpona ocen = posamezni kazalnik posamezne 

kategorije za posamezno enoto 

 

(K1 +K2+…KN)/N v eni enoti = 

skupni kazalnikvseh kategorij za 

posamezno enoto 

 ∑/N = posamezni kazalnik posamezne kategorije 

za skupino enot 

∑/N = skupni kazalnik vseh kategorij 

za skupino enot 

Vir: Jugovič, lastna raziskava (2013 

 

5. Posamezni kazalnik posamezne kategorije za posamezno enotoopazovanja izračunamo 

tako, da od afirmativne ocene odštejemo rejektivno oceno in delimo z maksimalno 

vrednostjo ocen: 

Afirmativna ocena v kategoriji – rejektivna ocena kategorije 

Maksimalna vrednost razpona ocen 

 

Vrednost kazalnika se vedno giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0. 
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6. Posamezni kazalnik posamezne kategorije za skupino enotdobimo tako, da ko 

opazovane enote sestavimo v skupino s podobnimi značilnostmi, seštejemo kazalnike 

posameznih enot v skupini in vrednost delimo s številom enot. Vrednost kazalnika se 

vedno giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0. 

7. Skupni kazalnik vseh kategorij za posamezno enotoopazovanja izračunamo tako, da 

seštejemo vrednosti kazalnikov vseh kategorij za opazovano enoto in seštevek delimo s 

številom kategorij. 

8. Skupni kazalnik vseh kategorij za skupino enot dobimo tako, da seštejemo skupne 

kazalnike posameznih enot v skupini in vrednost delimo s številom enot. Vrednost obeh 

kazalnikov se vedno giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0. 

 

Lahko bi se odločili za drugačno lestvico ocen in za drugačne kategorije, lahko bi 

kategorije celo ponderirali z utežmi
68

, če bi bilo to pomembno. (V našem primeru so bile 

za nas vse kategorije enakovredne in jih nismo ponderirali.) Ne glede na to, kaj bi v teh 

okvirih zastavili drugače, bi na koncu dobili podoben kazalnik v enakem razponu 

vrednosti: od –1 do +1, kiima nevtralno sredino ±0
69

. 

 

Tako lahko skozi odseve v javnostiovrednotimo dejanja poljubno definirane enote 

opazovanja(podjetja, ustanove, zavoda, urada, celo posameznika, recimo menedžerja ali 

politika). Lahko primerno oblikujemo kategorije delovanja, jih dodajamo ali krčimo 

njihovo število. Skupni kazalnik bo vedno odražal primerljivo vrednost v razponu med –1 

in +1. 

 

 

 

 

                                                 

68 Vrednost vseh uteži skupaj mora biti enaka 1. 

 
69 S tem postane možno tudi, na primer, stanje, ko bi lahko skupina ocenjevalcev na Kitajskem ocenjevala 

dejanja kitajskih podjetij po kitajskih večinskih moralnih standardih in bi rezultate - prek kazalnika - lahko 

primerjala z rezultati skupine ocenjevalcev, ki bi v ZDA ocenjevala ameriška podjetja po ameriških 

večinskih moralnih standardih. Moralno sprejemljiva podjetja v svojem okolju bi bila podobno rangirana na 

obeh straneh. In tudi obratno: če bi prva skupina ocenjevalcev (na Kitajskem) po svojih večinskih moralnih 

standardih ocenjevala dejanja svojih podjetij in podjetij iz druge skupine (ZDA) in bi druga skupina (v 

ZDA) storila enako - po svojih moralnih standardih -, bi primerjanje razlik v ocenjevanju veliko povedalo o 

razlikah med okolji. 
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3.4.7. Predlog kategorij in razponov kazalnika 

 

V nadaljevanju za kazalnik v tem raziskovalnem modelu predlagamo naslednje postopke 

analize in kategorizacijo dejanj pri ogledu poročanja medijev in kvalitativnem 

ugotavljanju primerov etičnega ali neetičnega ravnanja in razpone ocen:  

–za ovrednotenje dejanj, ki jih članki opisujejo, je treba upoštevati pravila in normalnosti, 

ki so vsebovane v družbenoekonomskem sistemu, ki velja v kaki družbeni skupnosti. 

Običajnih poslovnih dejanj (ki se pojavljajo kot vesti o poslovanju)ne gre upoštevati, ker 

so s stališča etične presoje nevtralna.Dejanja, ki etično negativno odsevajo, sodijo v 

rejektivno skupino, dejanja, kipozitivno etično odsevajo, pa v afirmativno. 

Kvalitativnosledimo še toku (rdeči niti) dogodkov v času in poskušamo zaslediti vzorce 

ravnanja ali dogajanja; 

- dejanja lahko pripadejo različnim značilnim področjem, ki jih obravnava poslovna etika: 

- odnos in dejanja lastnikov do podjetja, njegove družbene vloge, dejavnosti, ki jo 

opravlja, douprave podjetja, torej upravljanje lastnine in razmerij;sem lahko uvrstimo 

dejanja, ki podpirajo ali zavirajo razvoj podjetja, dolgoročno strategijo, jasnost ciljev, 

črpanje profita, usmerjanje uprave ipd.; 

- dejanja uprave v vodenju podjetja in poslovanja; sem lahko uvrstimo dejanja, ki 

izkazujejotransparentnost poslovanja, poklicno integriteto, (ne)koruptivnost, prevzemne 

boje in metode, križno lastništvo in prijateljske usluge (kot so »varovanje hrbta« in 

parkiranje prijateljskih delnic, poslovanje po prijateljskih kriterijih), načine sklepanja 

poslov (kot so lahko škodljive pogodbe,podkupnine, izsiljevanja) in podobno; 

- odnos in dejanja uprave (podjetja) do zaposlenih in ravnanje z njimi; sem lahko 

uvrstimo dejanja, ki izkazujejo odnos do zaposlenih (kot načrten razvoj zaposlenih, 

spodbujanje potencialov, spoštovanje pravil in dogovorov).Skozi odnos uprave lahko 

sklepamo na odnos lastnikov do zaposlenih; 

- odnos in dejanja podjetja do kupcev in dobaviteljev;dejanja podjetja na trgu. Ker 

podjetje vodi uprava, je to v bistvu odnos uprave do kupcev in dobaviteljev. Sem lahko 

uvrstimo dejanja, ki izkazujejoodnose,sodelovanja, poslovne prakse (dobre in slabe), 

monopolna in kartelna dejanja in podobno; 

- odnos in dejanja podjetja do družbene skupnosti, do širšega okolja, do narave. 

Ker podjetje vodi uprava, je to v bistvu odnos uprave podjetja in njegovih lastnikov. Sem 

lahko uvrstimo dejanja, ki izkazujejo odnos do okolja zunaj podjetja, sodelovanje z 
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lokalnimi skupnostmi, interesnimi skupinami (zunanjimi deležniki), sponzorske akcije, 

družbeno odgovorno ravnanje in podobno. 

 

Če ovrednotenje dejanj predstavimo z matriko, je videti tako:  

Matrika presoje vsebine zapisov odzivov in odmevovna dejanja opazovanih enot: 

Vrednotenje dejanj: 

 

Skupine dejanj: 

Možno 

ovrednotiti 

afirmativno (+) 

Možno ovrednotiti 

rejektivno (–) 

odnos in dejanja lastnikov 

 

  

odnos in dejanja uprave v vodenju podjetja in 

poslovanja 

  

odnos in dejanjauprave (podjetja) do zaposlenih 

in ravnanje z njimi 

  

odnos in dejanja podjetja do kupcev in 

dobaviteljev;dejanja podjetja na trgu 

  

odnos in dejanja podjetja do družbene skupnosti 

in širšega okolja  

  

 

Predlog skupin (kategorij) dejanj, ki jih želimo vrednotiti, je prilagojen na slovenske 

razmere in poudarke v poslovni etiki. Verjetno bi raziskovalec v drugem družbenem 

okolju in drugačni poslovni kulturi poudaril še kako drugo področje delovanja in 

interakcijprofitne gospodarske družbe; verjetno bi se tudi odločil, da jih med seboj 

ponderira po pomenu, ki ga imajo v proučevanem okolju.  

 

Razpon ocen izvedemo zgradacijo intenzivnosti opazovanih dejanj,ki jo je najbolje 

obdržati v enostavnih razmerjih. Če se dejanja na opazovanem segmentu ponavljajo 

stalno in kontinuirano, jih označimo z veliko jakostjo, srednjo jakost uporabimo za 

ponavljajoče, večkratno opažanje dejanj, šibko jakost pa za občasno ali enkratno 

pojavitev dejanj.Zapisov, ki poročajo o poslovnih nevtralnih temah, ne vrednotimo. Tako 

dobimo dve skupini moralno opredeljenih vsebin, afirmativno in rejektivno, v treh 

gradacijah insi omogočimo tudi nadaljnje statistične obdelave in primerjave:  

 

Lestvica gradacij intenzivnosti dejanj, o katerih poročajo zapisi: 

Jakost in/ali frekventnost Gradacija Številčna 

oznaka 

dejanja na opazovanem segmentu se pojavljajo kontinuirano; 

dejanja so stalna  

 

velika jakost 3 

dejanja na opazovanem segmentu se ponavljajo; 

večkratno, nekontinuirano opažanje dejanj 

 

srednja jakost 2 

dejanja na opazovanem segmentu se dogajajoobčasno; 

sporadična ali enkratna dejanja  

 

šibko jakost 1 
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Preostane nam le še, dapraktično preizkusimo raziskovalni model in ugotovimo, ali si z 

njim lahko pomagamo pri iskanju odgovora na naše raziskovalno vprašanje. 

 

 

4.  DRUŽBENI IN POSLOVNI KONTEKST PODJETJA  

 

»B = ƒ(P,E) 

Vedenje (obnašanje) je funkcija osebe (osebnosti) in 

(njenega) okolja.« 

/Kurt Lewin/ 

»Moderni svetovni sistem je bil in je kapitalistični 

sistem, se pravi sistem, ki deluje na primatu neskončne 

akumulacije kapitala, tako da nazadnje vse spremeni v 

tržno blago.« /Immanuel Wallerstein/ 

 

Vprašanji, ki se nam ob proučevanju moralnega podjetja sami zastavita,sta: kaj je 

moralno inkako nastane moralno. Čeprav je topredmet filozofskihrazprav in razmišljanj 

že več tisočletij, mogoče lahko tudi sociologija doda k tej temipomembna spoznanja, ne 

da bi se posebej vključevala v filozofsko razpravo.Zagotovo je lahko tak prispevektudi 

vednost, kako se vzpostavi dojemanje moralnega ter kako nato posameznik in skupnost 

postavita in vzdržujeta miselni okvir za moralne presoje in za konstrukcijo družbene 

morale.Zato se v tej razpravi najprej ozrimo na izvire morale oziroma moralne presoje: na 

posameznika in na družbeno skupnost (ki je več kot le asociacija posameznikov). Oba 

imata vsak svoj lastni in hkrati svoj skupni evolucijski razvoj, posebne in skupne 

pridobljene sposobnosti in zmožnosti. Moralno razmišljajočega posameznika zunaj 

skupnosti ni. In nasprotno, ni skupnosti v moralnem razvoju in gibanju brez 

razmišljajočih in izzvanih posameznikov, brez iskanja odgovorov. Dimenzije, ki določajo 

evolucijski razvoj moralnega dojemanja medsebojnih odnosov in razmerij, so 

mnogovrstne: čas in prostor, kompleksni sistemi medsebojnih odnosov, ekonomskih 

razmer in naravnih danosti, religioznih in nazorskih predstav, sistematičnega 

osmišljevanja bivanja in osebnih iskanj smisla ipd. Na enem polu obravnave in zanimanja 

so torej zgodovinska obdobja, religije, kulture, civilizacije, družbenoekonomski sistemi. 

In na drugem polu ter obenem v istem okolju posameznik, ki poskuša osmisliti svoje 

življenje, doumeti, kaj je prav in kaj narobe,kaj je znosno in kaj neznosno, kaj je smiselno 

bivanje, kako živeti v skupiniipd. Osebnost posameznika in okolje, v katerem deluje, 
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skupaj oblikujeta dojemanje sveta,osebno presojo in odzivanje, aktivnostposameznika.Ob 

tem, da ima posameznik gotovo zmožnost moralnega razločevanja, na njegov spoznavni 

inmiselni okvir vplivajo tudi skupnost, v kateri živi, širše družbeno okolje in 

družbenoekonomski sistem. To so okviri, v katerih večinoma poteka življenje tako 

posameznika kot skupine povezanih ljudi. 

 

Trenutno kot globalni družbeni in ekonomski teridejnisistem prevladuje kapitalizem. V 

zadnjem času vplivne družbene skupine intenzivno uvajajo njegovo neoliberalno 

različico. Po drugi strani sodobno družbo zaznamuje doslej največja atomizacija 

posameznikov in razpadanje različnih oblik skupnosti in medsebojne družbene 

povezanosti. 

 

4.1. POSAMEZNIK, SKUPNOST, MORALA, RELIGIJA, KULTURA 

 

Ni družbene skupnosti brez skupnostne morale. Kadar govorimo o zdravem razumu kot 

orodju in merilu za razumevanje in presojo družbenih pojavov ter za delovanje v 

družbenih zadevah, se sklicujemo tako na logiko kot na moralna pravila skupnosti. 

Bodisi, da pod tem razumemo splošno ljudsko pamet,zdravo razumsko logično 

presojo,common sense kot običajno ali kot skupno dobro, v družbi običajen nabor 

moralnih meril in logično-moralnih vodil ipd.,v nobeni družbeni skupnosti ni možno 

skupno presojanje in premislek o družbenih zadevah, o zadevah skupnosti, brez 

nekakšnega notranjega sistema vrednot, ki je moralni sistem skupnosti in je dostopen in 

razumljiv članom skupnosti ter operativno uporaben.V vsakem posamezniku se prepletata 

tako prvinsko (evolucijsko)prepoznavanje in vrednotenje resničnosti kot družbeno 

naučeno obnašanje. Za vrednotenje in delovanjev skupnosti posameznikuporablja 

tudimerilaskupinske morale in zapovedi lastne, osebne morale.Zmes obojega je vir 

spodbudkaktivnosti in delovanju.  

 

Religija je prva povzela sliko sveta v povezano smiselno celoto in tudi osmislila moralne 

vrednote in zapovedi. Z razpadanjem njene vseobsežnosti nastane prostor za zavestno, 

namerno,osebno iskanje vednosti in vrednosti, prostor filozofije in etike (ter tudi, čeprav 

v tej razpravi ni v obravnavana,estetike – iskanje lepega).Kultura je okvir, v katerem se 

vzpostavljadojemanje realnosti tako osebe kot skupnosti, v njej tudi percepcija trajnega, 
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skupnega, mitičnega, moralnega. Del kulturnih vzorcev so tudi moralna pravila, napotki 

za družbeno presojo in obnašanje ter moralna vodila, izhodišča za osebno presojo in 

odločanje. Kulturni vzorci so dolgotrajno prisotni v zavesti skupnosti in vztrajajo tudi 

dolgo potem, ko se spremeni vodilni produkcijski način v družbi. Lahko delamo in 

živimo v novem, vendar še dolgo mislimo in občutimo naprej po starem; četudi prikrito 

ali nezavedno, kolikor daleč se da. 

 

4.1.1. Prvinska morala kotzaznava in presoja med instinktom in umom 

 

Razvoj človeške osebe je tako fiziološki kot družben proces. Pri formiranju osebnosti in 

njenega instinktivno-družbeno-osebnostnega umskega okvira, skozikaterega opazuje in 

tolmači svoje okolje in življenje, najnajprej izpostavimo biološki in socialniinstinkt,ki juje 

človek pridobil skozi biološko in socialno evolucijo, nato tudi naučeno kodiranjepomenov 

in pojmov spoznavnega in vrednostnega okvira. Tega uporablja za prepoznavanje okolja 

in pripisovanje smisla življenju.Akumulirano vedenje se največizvaja skozi religijske 

prakse. Ne nazadnje pa je treba izpostaviti tudi produkt socializacije in kodiranj, 

transponiranja in uporabe zaznanega, to je kulturo oziromadružbeno produkcijo idej in 

pravil. 

 

Zaznavanje resničnosti je fiziološki instinkt, vrednotenje in prilagajanje zaznave v osebno 

in skupinsko resnico pa je socialna instinktivna zmožnost, ki jo gojimo s socializacijo in 

medsebojnimi odnosi. 

Prvinska etika– osnovna poštenost– je organska, evolucijsko pogojena in pridobljena 

zmožnost. Temelji na evolucijsko pridobljenem fiziološkem instinktu. Uporabljamo jo 

avtomatsko, nezavedno. Kot pravi Brian King v knjigi The Lying Ape(King, 2006), je 

prvifiziološki odziv možganov povedati resnico, to je ugotoviti dejansko stanje in ga 

presoditi oz. označiti razmere kot zrele za boj ali beg. To je prvinski nagon, bazični 

instinkt prepoznati in priznati resnično stanje ter fiziološki pogoj preživetja
70

. 

Drugi impulz,ki se pojavi slab trenutek pozneje, je enako razvita in zdaj že naravna 

sposobnost, da se upremo osnovnemu instinktuin se zlažemo oz. prikrojimo dejstva. To 

                                                 

70 Za to skrbi del malih možganov, ki je, evolucijsko gledano, zelo star. V delčku sekunde se ta del 

možganov odloči o resnici, ki jo dojemajo čutila. Glede na dejstvo, da smo mi danes še tu, so se morali 

možgani naših prednikov očitno dovolj dobro odločati o tem, kakšno je resnično stanje v njihovi okolici. 
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sposobnost smo pridobili skozi socializacijo: življenje v skupini. Izreči laž oziroma 

povedati zgodbo, ki je za nas bolj ugodna; pretehtati, kaj je za nas bolj želeno, kaj nam 

prinese več ugodnosti v skupini, katere člani smo, kakršnih koli prednosti, ki so za nas v 

tem trenutku pomembne, od socialnega sprejemanja do materialnih dobrin; vse to je 

naloga prednjega režnja možganov, kjer se tvorijo jezik, imaginacija, predstave in zgodbe 

(vključno z miti).Sposobnost za laž se razvije v zgodnjem otroštvu, učimo se lagati, ko se 

učimo govoriti, med socializacijo v primarni fazi otrokovega razvoja(King 2006, str. 20). 

Ko otrok doseže puberteto, je že visoko usposobljen profesionalec. Pri odraslem 

zavajanje in laganje običajno sovpadata z uporabo višjih in izvršilnih možganskih 

sistemov(Spence, 2004a). 

  

Na podlagi zadnjih objav raziskovalnih skupin, ki raziskujejo delovanje možganov v 

povezavi s kognitivnimi procesi in vedenjem, lahko potrdimo, da je hipna presoja o tem, 

kaj je varno, kaj nevarno, kakšna je realnost v našem okolju, torej tudi o tem, kaj je 

objektivna resnica zunaj nas in kaj ni, precej genetsko vgrajena v človeka zaradi 

evolucijskega razvoja vrste. Trditev je podprta z dejstvom, da se presoja dogaja v 

najstarejših delih možganov, to je v malih možganih. Delimo jo z drugimi primati. 

Nevrobiologi so sproučevanjem možganov ugotovili, damehanizem vedenjskega nadzora 

nad resnico deluje približno tako: informacije pridejo v avtomatične in izvršilne dele 

možganov in sprožijo rutinske, avtomatske, stereotipne odzive in obnašanja. Na tejravni 

je obravnava resničnosti temeljni odgovor. Ko informacije dosežejo prednje režnje 

velikih možganov, sprožijo zavedne, načrtne ali »novejše« odzive, ki potiskajo temeljne 

resničnostne odgovore. To se zgodi v delčku sekunde(Spence 2004a, fig.2).Takočlovek 

vključi sprednji reženj velikih možganov, ki se je razvijal s socialnim razvojem vrste 

(socializacijo), in presodi, ali je realno zaznano situacijo možno obrniti v svoj prid. Ta del 

možganov se aktivira, kot so ugotovili s testiranji, enako, bodisi ob tehtanju lagati ali ne, 

bodisi ob kreativnem razmišljanju, ustvarjanju, bodisi ob poslušanju zgodb in 

mitov.Sklepamo lahko, da je resnicoljubnosttorej nekakšen prvinski nagon, ki oceni svet 

realno: sem v nevarnosti ali ne, beg ali boj. Lažnivost, zavajanje, prikrojevanje, domišljija 

itd.so neke vrste socializacijski nagon, ki omogoča, da iščemo zase korist, prednost, 

zaščito, izogibanje neugodnemu v družbeni skupini, ki ji pripadamo; ustvarjamo nekakšen 

modus medsebojne komunikacije in odnosov, ki omogoči sobivanje. Je priučen nagon, ki 

ga naravno razvijamo v otroštvu, in obenem tudi sposobnost, ki omogoča višje kognitivne 

procese, predstave in razvoj abstraktnega mišljenja. Laganje tudi olajša socialne 
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interakcije, sprejemamo ga kot odmerjanje in upravljanje informacij, neškodljivo dajanje 

komplimentov in podobno.  

 

Izpovedanega lahko izvedemo trditev, da je potreba po prepoznanju resnice in laži del 

osnovnega instinkta;prepoznanje resnice oz. resničnega stanja je ena od fizioloških osnov 

obstanka vrste v okolju. Instrument zaznave torej, ki tudi danes nepogrešljivo 

deluje.Prikrojevanje resničnostije možno z razvojem komunikacije, z govorom; je 

socializirano in naučeno ravnanje, ki ga uporabljamo v odnosih in pri komuniciranju v 

skupini – v družbenih odnosih
71

.Torej bi lahko trdili, da ima človek genetsko vgrajen 

evolucijski kompas za presojo, kaj je zanj dobro ali slabo, prav ali narobe. In da imatudi s 

socialnim razvojem vgrajeno orodje, s katerim lahko sam sebi in zase s to vednostjo 

manipulira v katerokoli smer, ki se mu kaže (zanj in v odnosu do drugih) v tistem 

trenutku primerna ali želena. Navzven se celota procesov izkazuje kot enovito dejanje 

osebe. Navznoter pa je aktiviranih več plasti zavedanja v osebnosti. Vzgib za moralno 

vedenje sprožajo občutki, kompleksna stanja zavesti, ki nastanejo na podlagi čustev in 

čustva na določene načine interpretirajo, trdi Damasio (Damasio, 2010)
72

.Posameznik je 

sposoben svojim občutkom slediti ali pa jih utišati, preusmeriti, z njimi manipulirati
73

. 

Recimo, da je prvinska morala – poštenost – evolucijsko organsko pogojena; od nje ne 

moremo pobegniti. Resničnost prepoznavamo avtomatsko, nezavedno. To prepoznavo 

lahko samo nezavedno ali zavedno zatiramo in potiskamo z načrtno umsko aktivnostjo in 

zaradi tega lahko čez čas fiziološko zbolimo ali začnemo omejeno funkcionirati kot 

razcepljena osebnost– razcepljena med nezavedno resnico in zavedno lažjo (ali lepše 

                                                 

71 Nastavke takega ravnanja so prepoznali tudi v živalskih skupnostih, ki poznajo pripadnost in 

komunikacijo, najbolj pri primatih (izčrpno o tem tudi v McGrew, 2011). 

 
72O tem govori nevrobiolog A. Damasio v svojem delu Self Comes to Mind: Constructing the Conscious 

Brain (Damasio,2010). Da ne moremo ločiti fizičnega telesa, predvsem možganov, od razuma in uma, da 

sta oba dela povezana v neločljivo celoto, razloži v delu Descartes's Error: Emotion, Reason and the Human 

Brain in v delu Looking for Spinoza: Joy,Sorrow and the Feeling Brain(Damasio 1995; Damasio 2003). 

 
73 Tu citirani avtorji in njihove raziskave nevrobiološkega ustroja človeka in delovanja možganov nas 

navajajo k potrditvi izsledkov tako evolucijske psihologije kot uvidov starih filozofov in mistikov, ki so se 

zavedali razcepa med resničnostjo in njenim dojemanjem in tolmačenjem na osebni in skupinski ravni. 

Mogoče bi lahko rekli, da od tod izhaja tudi osnovna razklanost, s katero se ukvarjajo tako filozofije kot 

religije sveta:  

-namreč človek, ki nima nad sabo družbenih odnosov (form, ovir ipd.), ne laže, je resničen v sebi, je 

svoboden, kar vidi, prepozna kot realno, resnično in ravna prvinsko tako, kot narekuje bazično 

prepoznavanje realnosti; 

-socializiran človek, ki se podreja okolju in se poskuša vanj kar najbolj vklopiti, prikraja dejstva – laže, 

pripoveduje zgodbe, imaginira sebi in drugim. Tako kot mu narekuje socializacijski, priučeni instinkt.  
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rečenozavajanjem, krojenjem in olepševanjem resnice), tako kotvečina »civiliziranih 

osebkov«
74

.Kerrazcepnezavedno ali zavestno čutimo in prepoznavamo, nas tudi zbode 

vsako opozarjanje na moralnost, njeno vpletanje v naše delovanje in odločanje, omenjanje 

poštenosti, pravičnosti in vse drugo, kar počno filozofija,religija in »glas ljudstva«(ali bolj 

moderno poimenovanojavno mnenje) na področju javne in zasebne »prav in narobe« 

moralnosti
75

. 

 

4.1.2. Religija kot kodificiranjedružbenih odnosov in morale 

 

Religija rešuje vprašanje razcepljenosti (v osebnostni strukturi posameznika) z vpeljavo 

božanskega, višjega, transcendentnega bistva nasproti šibkemu človeškemu bistvu, iz 

česar izpelje božanske in človeške norme (zakone) in temeljno moralo (moralno presojo), 

ki naj velja za verujočega. Filozofija, predvsem tista, ki je utemeljena v posvetnem, rešuje 

isti problem z vpeljavo etike, ki izhaja iz zavednega premisleka in namenskega ravnanja. 

Obe postavita vrsto zapovedi o ravnanju in obnašanju, se pravimoralna pravila za 

življenje in delovanje v družbi, s soljudmi. Javno mnenje (ali glas ljudstva) je po drugi 

strani presečni odsev vseh izkustev, znanj in predstav o skupnem bivanju in dopustnem 

                                                 

74Najna tem mestu opozorimo še na drug sklop raziskav, ki potrjujejo, da je mogoče z moralnimi sodbami 

in stališči manipulirati tudi čisto fizikalno-fizično. Kot kaže vrsta nevrofizioloških raziskav, 

raziskovalcivedenjaugotavljajo, da se moralna stališča, kot je strogost presoje o tem, ali je nekdo ravnal 

sporno, lahko spreminjajotudi, če na del lobanje in možganov, kjer naj bi bilo središče presoje, vplivajo z 

elektromagnetnim sevanjem manjše jakosti (Young in drugi, 2010b). Prav tako so moralna stališča in sodbe 

drugačni pri ljudeh, ki imajo poškodovan del sprednjih možganov (Koenigs, 2007), rezultati preiskav 

kažejo na povečano utilitarnost presoje. Dokazano pa je tudi spreminjanje in hromitev moralne sodbe pri 

poškodovanju dela velikih prednjih možganov (Young in drugi, 2010a). Doslej smo vedeli, da je moralni 

čut, to jezmožnost ločiti nekaj, kar je prav, od onega, kar ni, odvisen od vzgoje, verske pripadnosti in 

življenjske filozofije. Znani so primerispreminjanja moralnih stališč pod vplivom okolja. Številni so bili 

tudi znanstveno obdelaniin ovrednoteni. Posebej zgodovinske, antropološke in sociološke vede so veliko 

pozornosti namenile spreminjanjustališč in tudi moralnih sodb pod vplivom sprememb v družbenem okolju 

in vplivu okolja in/ali skupine na razmišljanje in stališča posameznika. Ena zadnjih študij, ki so v javnosti 

močno odmevale, je tudi Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, ki sta jo napisalaNeitzel in 

Welzer (Neitzel,2011); govori o spremembi moralnih stališč v vojski III. rajha. Ko je v družbi postalo 

sprejemljivo, da se zatira »manjvredne«, je postalotudi ubijanje na ukaz samo stvar krajšega privajanja in 

tehnično zanimivo vprašanje. Strašljiv zaključek (ki pa ne odveže posameznika njegove krivde pri teh 

dejanjih) je »…morala, ki določa človekovo ravnanje, ni v človeku samem, ampak izvira iz struktur, ki ga 

obkrožajo. Če spremenimo te, je pravzaprav mogoče vse, tudi absolutna groza« (Zgonik, 2011).Mogoče pa 

naslednji generaciji ne bo treba grobo prati možganov z ideologijo in drilom, kot je bilo v navadi do zdaj. 

Prožnejša in bolj dojemljiva stališča v moralni presoji bodonjeni pripadniki mogoče pridobili že zaradi 

nenehne uporabe mobitelov in naprav wi-fi.  

 
75Mogoče lahko prav tu, v tem nemiruduše iščemo izvor religioznih praks, ritualov in kodificiranja morale 

ter filozofskega raziskovanja antipodov prav : narobe, dobro : slabo … Namreč v poskusu pomirjanja vesti. 

Bodisi s preseganjem bodisi s premoščanjem ali pomirjanjem razklanosti, ki jo čutimo in prepoznavamo v 

sebi. 
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ali nedopustnem (pravilnem in napačnem, poštenem in nepoštenem…) vedenju vdružbi 

ali družbeni skupini. 

Kodificiranje zapovedi o primernem in neprimernem vedenjuvskupini je nedvomno 

neločljivo povezano z udejanjenjem skupine. Tu je v razvoju družbenih odnosov nastopila 

religija. Bolj ko so skupine diferencirane in bolj ko se razvija notranja struktura, bolj se 

(vsaj večinoma) razvijajo in kodificirajo pravila, sočasno z razvojem religije. Tako lahko 

vzporedno preverjamo shemo stopenj razvoja kompleksnosti religije, opredeljene kot 

institucije kultov
76

in hkratnega razvoja moralnih predpisov in navodil za pravilno 

življenje. Velja poudariti, da gre tu za dve vrsti predpisov. V prvi so vsebovana moralna 

pravila, ki jim lahko brez posebnih težav pritrdimo tako danes kot v času njihovega 

nastanka, v drugi pa sledimo seznamu praktičnih napotkov za vsakdanje življenje in 

znosno sobivanje v skupini. Opredeljeni so z dobrimi običaji in uspešnimi praksami, ki so 

se izkazali v življenju skupnosti in so uveljavljeni z močjo religiozne zapovedi
77

.Videti je, 

da prvotno religiozno dojemanje enovitega vesoljabožanskega in človeškega preide v 

dojemanje ločenih svetov dualnega vesolja z uveljavljanjem kompleksne organizacije, 

vzpostavitvijo posrednikov med božanskim in človeškim, z nastankom poklicnih 

duhovnov in poklicnih vladarjev, ki jim povezanosti z božanskim in posvečenosti v 

posvetnem ni bilo treba več vsako leto dejansko obnavljati (in tudi osebno tvegati), pač pa 

je zadostovala simbolna obnova povezanosti– kultno simbolno dejanje. To pa pomeni, da 

                                                 

76Religija je sestav kultnih institucij, kot jo je opredelil Wallace (Wallace, 1966). Pri tem je kultna 

institucija set ritualov, ki imajo isti skupni cilj, so eksplicitno racionalizirani s setom podobnih ali 

povezanih verovanj in jih podpira ista družbena skupina (Wallace 1966, str. 75, citirano v Feierman 2009, 

str. 4). Razločuje štiri tipe kultnih institucij: individualistične, šamanske, skupinske in eklezijske, pri čemer 

vsak naslednji nadgradi in vsebuje predhodnega. V eklezijskem tipu, v katerem je verovanje kodificirano in 

obrede izvaja poseben poklicnisloj, loči še politeističnein monoteistične religije. Razvoj iz ene v drugo 

stopnjo,prisotnostin sočasnost religijskih praks obravnava Sanderson v svojem prispevkuv zborniku 

Biology of Religious Behavior(Sanderson 2009 v Feierman 2009)s poudarkom, da je religija (in 

religioznost) evolucijski pojav, tako biološki kot družben (prav tam, str. 15–16). Šamanski obredi naj bi se 

izoblikovali pred kakimi 30.000 leti, skupinske religije so nastale s poljedelstvom, politeistične in 

monoteistične, ki pretežno označujejo oblike državne organizacije, pa se še kar razvijajo in spreminjajo, 

kakor se spreminjata družba in svet. Wallaceovo klasifikacijo, kot je razvidno iz navedenega, lahko, kljub 

njeni relativni starosti, s pridom uporabimo za svoje potrebe. Predvsem zaradi njene enostavnosti in jasnih 

razmejitev. 

 
77 »Večino naših dejanj uravnavajo navade in splošno sprejeta pravila. Čim bolj močna, obsežna, jasna in 

nesporna so, tem manj se človeku zastavlja vprašanje, kaj mora narediti. Homerjevi junaki se ne sprašujejo 

o tem, kaj je njihova dolžnost, ampak kvečjemu o tem, kako naj jo izpolnijo« (Stres 1999,str. 6). Pravila, ki 

so uravnavala njihove družbene vloge in naloge, so bila tako jasna, da se jim o tem ni bilo treba spraševati. 

Vse do novega veka je ljudi vodilo večinoma moralno izročilo, ki se je največkrat opiralo na religiozna 

prepričanja, trdi A. Stres, opirajoč se na A. MacIntyra (prav tam).Stvari takrat tudi niso bile problematične: 

»Narava, ljudje in bogovi so imeli enak značaj in so izvirali iz iste božanske snovi. Poganski pogled na svet 

je bil celosten. Bogovi niso bivali v neki ločeni ontološki sferi daleč stran od človeštva: božje se ni 

pomembno razlikovalo od človeškega. Zato ni bilo potrebe po posebnem razodetju bogov ali po božanskem 

zakonu, ki bi vladal svetu iz višav«(Armstrong 2006, str. 31). 
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božansko ne vstopa več v ta svet neposredno
78

.Človek zdaj ni več samoumeven del 

božanskega (božjega). Sicer prosi božanstva za pozornost, a se božansko ne odziva. Za 

njegovo pozornost si je treba prizadevati, vendar izida prizadevanj ni moč napovedati. 

Božansko postaja oddaljeno in negibno. 

 

Definitivno se tega zavedo helenski filozofi, ko sofist Protagora v Atenah uči in piše o 

bogovih in pravi, da ne more vedeti, ali obstajajo ali ne, ter zato postavi 

človekaposameznika za merilo vseh stvari, teh, ki so, in teh, ki jih ni. S tem prisili 

sodobnike in naslednike v redefinicijo sveta, od tod naprej razdeljenega na svet idej in 

njihov odsev v materiji. Božansko lahko tako obstane, vendar kot negibno gibalo. Človek 

pa mora sam pri sebi izluščiti, kaj je dobro in kaj zlo, kaj prav, kaj narobe ter kaj je dobro 

življenje in čemu naj bi bilo namenjeno.  

 

Menimo, da je prav to iskanje sozvočja z božanskim in pritrditve oziroma pripoznanja 

človeka s strani božanstva, iskanje božanskega namena in uravnavanja z njimvodilo tako 

tvorce in reformatorje religij kot tudi filozofe v prepričanje, da si je za božansko milost 

treba prizadevati in da je to nagrada, ki si jo je treba prislužiti, ne pa,da je bivanje v 

milosti človeku prirojeno stanje.To prepričanje vodi življenje in izkušnjo Sredozemlja in 

Evrope od tod vse do renesanse in reformacije, bistveno prežema velike monoteistične 

religije, ki so se razvile v tem prostoru, in je še danes idejna podlaga prevladujočega 

svetovnega sistema (tako sistema vrednot kot družbenopolitičnega sistema). Obenem je to 

prepričanje, ki izhaja iz ločitve človeškega in božanskega sveta, tudi seme, iz katerega so 

nastale sodobne moralne norme in sodobno dojemanje osebnosti kot moralnega 

bitja.Krščanski teologi in posvetni etiki so morali te zadeve in razmerja razčistiti, ker so 

se v času soočali s stvarnostjorenesanse, reformacije,kapitalizma in nato socializma
79

.Po 

                                                 

78Če je bilo pred tem srečevanje bogov in ljudi takoobičajno, da so recimo staroveški možje bogove izzivali 

in se z njimi bojevali ter obratno, da so bogovi osebno vodili vojne pohode in poskrbeli za razplod junakov 

(kot izvemo v grških mitih, indijskih, sumerskih in egipčanskih epih), je »na svetu kar mrgolelo bogov, ki 

jih je bilo mogoče doživeti popolnoma nepričakovano, v vsakem trenutku, za vsakim vogalom ali 

vmimoidočem neznancu. Običajni ljudje so torej verjeli, da lahko bogove srečajo še za časa svojega 

življenja« (prav tam, str. 36). 

 
79 Predvsem je bil vprašljiv obstoj vere in na njej utemeljenega sveta naproti pohodu sekularnega, naproti 

pohodu modernosti (Markeš, 2001). Drugim svetovnimverstvomtega ni bilo treba, ker so zraslaiz drugačnih 

podlag, iz drugačnega konfiguriranja stvarstva. Njihove ideje so se od razcepa božanskega in posvetnega 

razvijale drugače.Najprej v boj dobrega in zlega, svetlobe in teme, kar so pozneje absorbirale tudi 

monoteistične religije. Nato v utrjevanje večnega reda stvari s sistemom kast in dostopom do božanskega 

prek brahmana v Indiji.Ali, kot na Kitajskem, v osrednje posredništvo božanskega sedeža tuzemskega 
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drugi strani pa je v Evropisočasno rasla nujna utemeljitev pravice in dolžnosti osebe 

(posameznika) in skupnosti – ljudstvater nato naroda –do lastne usode, svobode in 

morale, samostojnegapoložaja in urejanja življenja zunajvseobsežnosti božjega inzunaj 

enotnosti božje-človeškega univerzuma. 

 

Vzpostavitev božanskega kot najvišje in ločene avtoritete nad človekom je presežek, ki 

gaje treba priznati trem bližnjevzhodnim monoteističnim »religijam knjige«, judaizmu, 

krščanstvu in islamu,terje zaznamoval poznejši razvoj tako krščanskih kot islamskih dežel 

prav v sodobnost.Človekova največja želja in skrb naj bi bila ponovno združenje z 

božanskim ali povzetje človeškega nazaj v božansko. Človek naj bi bil vsaj pred bogom 

kot najvišjo avtoriteto, ki ji je popolnoma podrejen in prepuščen na milost ali nemilost, 

gol in prosojen. Torej, vsaj pred bogom naj ne bi bil umeten, pristranski, zavajajoč,ker to 

nima nobenega smisla. Enako kot nima smisla zavajati samega sebe z izmišljijami in 

konstrukti, ko je globoko v malih možganih, tistem prvem sedežu zavedanja, v delcu 

sekunde vsakič sproti odločeno in natančno jasno, kaj je dobro, kaj slabo, od česa bežati 

in čemu se približati.  

Monoteistične »religije knjige« tako enoznačno določijovirmoralnosti ali, kot to 

poimenujeStres, zadnji temelj in najvišjo normo moralnosti (Stres, 1999) oziromazadnji 

razlog moralnega sistema, kot to označi Juhant (Juhant,2009)
80

.Od tod izhaja tudi 

temeljna etična drža, ki jo vsaka od teh religij zahteva od verujočega:bodi, kar si, in 

ravnaj z drugimi, kot bi s seboj, ko si pred bogom. S tem je utemeljeno tudi zlato pravilo, 

kategoričen imperativ, brezpogojna norma»ne stori drugim, česar nočeš, da oni storijo 

tebi«(Küng 2008, str. 102)
81

. 

                                                                                                                                                  

cesarstva sredine, katerega glavna naloga je vzdrževati ravnotežje sveta. In končno vzanikanje tega togega 

reda svetav budizmu kot sistemu in praksi osebne rešitve iz sveta iluzij in trpljenja, kjer je izstop iz kolesa 

rojstevvzrokov in posledic možen z doslednim osebnim odnosom inobnašanjem,v katerem je že vsebovana 

vsa potrebna morala, filozofski razmislek inpreseganje lastne narave.  

 
80Gotovo je najbolj monolitno in enoznačno pripisati območje »naj-bi-bilo« moralnih norm k viru in 

temelju, ki je hkrati »naj-bi-bilo stanje« in »je-stanje«:kar je za ljudi ukaz in ostaja imperativ, je za boga 

samega indikativ, tisto, kar že je, ne pa šele naj bo. Zato bog ni moralen, temveč svet. V njem ni protislovja 

med tistim, kar je, in tistim, kar naj bo; zato je temelj vse moralnosti. S tem je upravičeno in osmišljeno tudi 

teženje človeka k »naj-bo stanju« (Stres 1999, str. 201–210, 221–28). 

 
81Pa vendar človek tudi na tej ravni demonstrira svojo sposobnost za imaginacijo, laž ter pripoveduje 

zgodbo sebi v prid, se poskuša tudi tu, pred najvišjo avtoriteto, prikazati za drugačnega, boljšega; se z njo 

pogaja in poskuša izprositi beneficije, odpustke;poskuša obrniti božansko sebi v prid z darovi in 

prilizovanjem… in izumlja vrstodejavnosti in obredov ter miselnih disciplin, s katerimi poskuša vrhovno 

avtoriteto nekako pretentati. Zato je veliko naslednjih verskih zapovedi in moralnih kodeksov, ki so se 

razvijali v tem okolju, namenjenih urejanju ritualov in odnosov z božanskim ter med ljudmi v skupnosti, da 

bi bilo lahko življenje z bogom in v skupnosti razmeroma znosno.  
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Tako filozofi kot teologi se strinjajo v tem,da je človek več kot naravno bitje, da je tudi 

zavedno bitje in bitje z voljo, s hotenjem. Zaveda se sebe in je v aktivnem in zavednem 

odnosu do sveta, svojebiološke in družbene narave in drugih ljudi. Zato so njegova 

dejanja tako dejanja njegove narave kot njegove volje. Ima dvojno naravo, ki jo je 

zmožen preseči. Zato je edino smiselno, da presega svoje nagone in svojo naravo ter teži 

k nečemu več in nad,bodisik dobremu bodisi k božanskemu kot cilju. To postane dolžnost 

lastnega samorazvoja prav zato, ker je človek tega zavestnega delovanja zmožen. Zato 

lahko teži k dobremu in lahko, obratno, prepozna in žal tudi dela zlo. Osebna morala in 

vrlina sta pri tem bistveni orodjirazuma in hotenega samorazvoja
82

. 

 

Povedano drugače: človekbodisi kot posameznik bodisi kot del skupnosti (skupine, 

organizacije, družbene skupnosti) je sam odgovoren za svoje namene, svoja dejanja in 

presojo.Prav zato in obenem navkljub dogajanju v profanem vsakdanu krščanski teologiin 

tudi številnievropski filozofipoudarijo:potreba po moralnosti je izvirna človekova 

sposobnost(naj bo utemeljena v božanskem ali drugje, ni bistveno;utemeljevati je nima 

pomena, kakor ga nima tudi utemeljevati in upravičevati potrebe po spoznanju in 

človekove svobode…).»Človek je v samem središču svojega bivanja moralno bitje. 

Vrednost njegovega življenja se navsezadnje meri po tem, da je– če je–dober človek, 

dober v tistem širokem smislu, s katerim označujemo moralno pozitivno osebnost… 

                                                                                                                                                  

S tem v zvezi naj dodamo še anekdotičen razmislek. Tudi alegoričenizgon iz raja je možen šele po nastanku 

in uporabijezika ter imaginacije. Šele takratje možno zapeljevanje s sladkimi besedami, kar naj bi izvajala 

kača, ki govori in laže. Na podlagi imaginacije in želje nastane skušnjava(radovednost) in greh (dejanje v 

nasprotju s prvinsko naravo), to je prelom višje zapovedi (notranjega vedenja o prav ali narobe). To je 

konec alegorične nedolžnosti oziroma enovitosti univerzuma. Od tod naprej se mora človek zavedno in 

samostojno odločati o svojih dejanjih in njihovih posledicah; zavestno spoznava dobro in zlo in sam presoja 

o njem, za kar si sam sprotiustvarja svoje (različne) morale in vedenjske kodekse. 

 
82 Z besedami modernega teologa A. Stresa (Stres 1999, str.21–28): če je etika veda o človekovih 

dejanjih,je vseeno treba povedati, da se človek svojih dejanj dostikrat ne zaveda in se o njih ne odloča. 

Dejanja, ki jih stori, ne da bi pri tem sodelovale njegove zavest, pamet in volja (actus hominis), zato so na 

videz kakor nagonska dejanja živali. Tu je izvor človeška narava, na katero težko vplivamo in se ji upiramo. 

Druga pa so takšna, da je njihovo počelo res človek kot osebain je v polnosti njihov subjekt (actus humani). 

To so človeška dejanja v polnem smislu, katerih je človek sam nosilec ali subjekt. In še: človek ni nikoli 

brez narave ali zunaj nje, tudi ni nikoli brez sveta ali zunaj njega, vendar naravo in svet presega in se dviga 

nad oba. To je njegova transcendenca, ki mu omogoča ne samo, da je, temveč da zavzema razmerje do tega, 

kar je in kar bi lahko bil. Med njegovo naravno in zgodovinsko danostjo in možnostmi, ki se odpirajo 

njegovi svobodi, je posebno razmerje, ki omogoča človekovo preseganje samega sebe. Sebe se zaveda, 

ocenjuje in vrednoti. Odpira se v prihodnost, si jo predstavlja, načrtuje, izbira. Je v aktivnem razmerju do 

drugih, v družbeni razsežnosti, je družbeno bitje. Vendar hkrati ostaja isti s seboj in v razmerju do sebe 

(prav tam). 
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Samo tisti znanstvenik, samo tistiuspešni podjetnik ali vrhunski umetnik, ki je hkrati tudi 

dober človek,je nedeljeno in upravičenodeležen našega spoštovanja in 

občudovanja«(Stres 1999, str.221). 

 

4.1.3. Moralne normeinkultura 

 

Oprimo se na delovno opredelitev morale: »Izraz morala bo pomenilkonkretno vsoto 

zapovedi, prepovedi in vedenjskih norm, ki so v veljavi v določenem okolju. Z etiko pa 

bomo označili filozofsko panogo, ki razlaga in utemeljuje moralo in moralnost na 

splošno– od razlogov za obstoj do utemeljenosti in upravičenostimoralnih norm, to je 

filozofijo morale«(Stres 1999, str. 13)
83

. Razliko med moralo in etiko kot etično teorijo 

praktični Američani opredelijo takole: morala se ukvarja z družbenimi praksami v 

določanju, kaj je prav in kaj narobe. Te prakse skupaj z drugimi oblikami običajev, pravil 

in obvez se prenašajo znotraj kultur in institucij iz generacije v generacijo. Tako kot 

politične konstitucije in naravni jeziki tudi morala obstaja predsprejemanjem ali 

zavračanjem njenih standardov posameznih oseb in ne glede na to. Zato morala ni in ne 

more biti le osebno vodilo, niti zgolj pravila profesionalnega kodeksa, ki ga sprejmejo 

poklicna združenja ali podjetja. Izraza etična teorija in moralna filozofija označujeta 

raziskovanje narave in upravičenosti pravilnega(dobrega) vedenja. Lahko bi rekli, da je 

vsebina morale to, kar bi ljudje morali narediti, da se poravnajo z družbenimi normami 

obnašanja. Etično teorijo pa zanimajo filozofski razlogi zavidike družbene morale ali 

proti, upravičenost sistema standardov ali posameznega moralnega stališča, na podlagi 

izčrpne analize in obrambe konceptov in principov(Beauchamp2009, str.2). 

 

Če pogledamo še klasične šolske definicije etike kot filozofske discipline ali panoge 

(Sruk 1999, str. 138; SSKJ 2010)in etike kot vede o morali (Jelovac, 2000), z veliko 

poenostavitvijo rečemo, da je etikaveda, ki obravnava načela o dobrem in zlem ter norme 

                                                 

83Slovar slovenskega knjižnega jezikaetiko opredeli kot filozofskodisciplino, ki obravnava merila 

človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. Moralo označi kot tisto, kar vrednoti, usmerja 

medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega; kar vrednoti, usmerja medsebojne 

odnose ljudi glede nanazor ali nosilca; kot priznavanje, izpolnjevanje tega, kar vrednoti inusmerja 

medsebojne odnose ljudi v odnosuna kaj:pa tudi kotpsihično pripravljenost inzavzetost koga za izvršitev 

določenega dejanja, dosego določenega cilja. To definiranjemorale nam bo v nadaljevanju popolnoma 

ustrezalo, saj obsega tako skup vrednot, obvez in dolžnosti kot zavedanje, presojo in pripravljenost na 

izvršitev (SSKJ2010). 
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oziroma kriterije za odločanje in ravnanje po teh načelih; je filozofija morale. Morala pa 

obsega ravnanje in delovanje v skladu z etiko (Možina, 2000).Že od Aristotela je etika 

tudi človekova spretnost, povezana z njegovozmožnostjo simbolnega bitja,ki ničesar ne 

doživlja surovo (kot objektivno je,obstaja), ampak vse preoblikuje na način svojega 

gledišča, po katerem mu poteka življenje. Etika človeka usposablja, da deluje kot človek. 

Z etičnimi držami si človek oblikuje svojo naravo po človeško in si ohranja človečnost 

(Juhant 2009, str. 20–21). S tem si ustvari svoj etos, svojo moralno strukturo in 

nravstveno usmerjenost(v skladu s katero človek deluje in živi)
84

.Naloga morale je, da 

začne s tem, da preprečuje zlo, in to je bolj jasen cilj kot ustvarjanje dobrega. Moralna 

odgovornost je, da smo pozorni na to, katero zlo je urgentno preprečiti. Razumevanje 

razmer za ustvarjanje, distribucijo in reprodukcijo zla v družbije bistven del razumevanja 

moralnega položaja družbe (Žalec 2005, str. 12–14). Tudi tako lahko ugotovimo, daje 

moralna presoja dejavnost, ki je stalno podvrženakrožnemupostopku, v katerega smo 

aktivno vključeni (Juhant2009, str. 239–330). 

 

Moralna načela oziroma norme lahko razumemo na več načinov. Najprej kot moralna 

merila oziroma standarde, ki preskrbijo resničnostne razmere za moralne sodbe. Standardi 

tu omogočijo presojo moralne drže glede na temeljne moralne vrednote. Dalje so moralna 

načela lahko vodila pri odločanju in delovanju, katerih posebna vrednost je v uporabnosti 

in zanesljivostiusmerjanja glede moralnega delovanja. Moralna načela pa lahko 

razumemo tudi kot vodila, ki usmerjajo delovanje v algoritmu sprejemanja moralne 

odločitve, pri čemer je moralnost zajeta v nizu pravil, ki ne zahtevajo nobene moralne 

občutljivosti ali razumevanja vrednot niti občutka za moralo ali krepost; že njihova 

uporaba poenostavi utilitarno iskanje stanja najkoristnejših posledic dejanja (Juhant 2009, 

str. 338)
85

. 

 

»Vrednote so na splošnokoristi, katerih posedovanje napravi življenje boljše, kot bi bilo 

brez njih. Negativne vrednote ali nevrednote pa so škode, zaradi katerih je življenje 

slabše, kot bi sicer bilo ...« povzame Žalec Johna Kekesa (Žalec 2005,str. 21). In naprej: 

primarnevrednote so zadovoljevanje osnovnih potreb (kot pozraku, hrani, 

                                                 

84 Tako definira etosSlovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2010).  
85 Žal imamo v tem primeru na koncu vse prepogosto opraviti le z golo tehnologijo presoje, ki se v 

nadaljevanju reducira zgolj v formalistično tehniko, uporabno tako za dobesedno branje predpisa kot za 

izvajanje produkcijskih procesov. 
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zavetju,izogibanju bolečini, spanju, stiku z drugimi…) in so univerzalne. 

Družbeni(socialni) vidik morale pa zadeva sekundarne vrednote in načela, ki jih ščitijo. 

Tiso socialno variabilni, se spreminjajo od družbe do družbe in tudi skozi čas. Sekundarni 

so zato, ker postanejo pomembni šele, ko so zadovoljene osnovne potrebe. V vsakem 

obdobju so nekatere sekundarne vrednote dominantne in opredeljujejo moralno identiteto 

ljudi. Ta jeindividualna, bistvena komponenta tega, kar smo,in obenem poteza, ki nam je 

skupna (bistveno ali vsaj delno)z drugimi ljudmi, s katerimi živimo v družbi. Del teh 

vrednot uporabljamo za načine interpretiranja primarnih vrednot in njihove zadovoljitve. 

Vse družbe morajo namreč reševati konflikte med pripadniki, kar počnejo s pravnimi ali 

političnimi sistemi, religijsko avtoriteto ali na kak drug v družbi sprejemljiv način. Drugi 

del teh vrednot je namenjen bolj načinu življenja, vsebuje rituale, konvencije, običaje, 

verovanja in vse drugo, s čimer se človek dnevno določa. Skupaj te vrednote oblikujejo 

življenje v družbi in so okvir, v katerem živijo posamezniki,pomemben del njihove 

moralne identitete. 

 

Definirajmo še pojem zla, ki je nasprotje dobrega. Aktivna oblika zla je zlo dejanje. 

Prepoznamo ga po: zlobni motivaciji storilca (namen delati zlo) – motivu, po resni ali 

čezmerni povzročeni škodi – posledici in neobstoju moralno sprejemljivega izgovora za 

dejanje (Žalec 2005; Juhant 2009). 

 

Za umestitev morale v družbeni okvir si lahko pomagamo tudi z razporejanjem morale na 

tri ravni: univerzalno, socialno in osebno. Znotraj vsake ravni so tudi postavljene meje, ki 

opredeljujejo, kaj še toleriramo kot dopustno ravnanje in česa ne, kje se končata umska 

telovadba in raztegovanje moralne elastike. To so meje, onkraj katerih vrednote in 

principi ne prepuščajo več nobenih izgovorov. Osebni vidik morale je prizadevanje 

posameznika, da si ustvari dobro življenje. Med tem ustvarjanjem se dogaja tudi 

preobrazba značaja – kultiviranje vrednot in osebnih odličnosti, ustvarjanje osebnih vrlin 

(prav tam, str. 21–28). Spoštovanje etičnih norm pomeni spoštovanje človeka in povezuje 

ljudi v etično skupnost (Juhant 2009, str. 337). 

Morala v tem pomenu in taki vlogi je vezivo skupnosti in urejevalec odnosov v njej. Je 

del tkiva in okvirov za skupno in skupinsko »konstruiranje realnosti« in »utrjevanje 

smisla« v skupnosti in pri njenih posameznikih (Berger in Luckmann 1988; Berger in 

Luckmann 1999). Morala naj bi torej opisala v družbi obstoječa pričakovanja; v tem 

pomenu ni ene same, pač pa so morale specifične za različne družbe in znotraj njih tudi za 
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različne družbene skupine ter obstajajo vdoločenih časih in določenih prostorih. Obstajajo 

celo morale različnih razredov v isti družbi in celo kodeksi vedenja specialnih skupin v 

družbi (Berlogar 2000, str. 235)– poklicnih skupin, vrstniških skupin, verskih združenj 

itn. 

 

Pa vendar, nad skupinsko moralo je agens, ki zahteva od vsakega od nas, da kljub znanim 

pravilom in opredelitvam ravnanj znova in sami, samostojno,premislimo in odločimo, kaj 

je pravilno ravnanje. Vest je dimenzija človekove zasebne in družbene zavesti, značilna 

za moralno samoocenjevanje in obnašanje. Napeljuje k poštenemu delovanju, v njej je 

skrito sovedenje ljudi o dobrem načinu skupnega bivanja (Jelovac 2000, str. 96)
86

. 

 

Moralne norme in vrednote sekot sestavni del idej in konceptov prenašajo in širijo skozi 

čas in prostor.Med generacijami iz roda v rod; med skupinami ljudi v poselitvi in novimi 

ozemlji, kamor se širijo; iz ene oblike urejanja medsebojnih razmerij in izvajanja oblasti v 

drugo. Včasih mirno in organsko, z močjo argumenta, drugič nasilno, z argumentom 

moči. Generacijski prenos idej in norm, ne glede na to, kako so prvotno vpeljane v 

družbo, nato poteka skozi procese socializacije in indoktrinacije
87

.Kot del idej in 

konceptov so moralne norme in vrednote tudi dolgotrajne in vztrajne. Prisotne in aktualne 

so lahko več generacij, na videz brez spremembe; lahko se razvijajo in lahko znova 

vzniknejo v aktivno prisotnost, v novih razmerah, z novimi poudarki
88

. 

                                                 

86 Iz kakšnega gradiva je človekova vest? Kako vemo, kaj je prav, kaj je dobro? Res je, da nismo vsi v 

vsakem trenutku zmožni niti voljni globokega filozofskega premisleka o pobudah svojih dejanj. Vseh 24 ur 

vsak dan nismo zmožni tako izjemno zahtevne dejavnosti in učinkovitosti. Vendar pa ves čas, tudi v spanju, 

hipno presojamo vsako situacijo, v kateri se znajdemo. To je del preživetvenega instinkta. In z malo 

nezavednega umskega napora smo zmožni skoraj hipne presoje, kaj je za nas najbolje. In tudi hipne presoje, 

kaj bi morali storiti, ker je tako najbolj in edino prav – katero ravnanje nam (in tistim, za katere smo 

zainteresirani) prinaša največ in najbolje (v osnovi gre torej za izbiro najboljše možnosti preživetja) ter 

katero ravnanje bi morali izvršiti. Vendar morali ne le v pomenu dolžnosti, pač pa tudi v pomenu 

pravilnosti, torej tudi v smislu Kantovega kategoričnega imperativa in univerzalizma (vsako dejanje naj bo 

izpeljano tako, da je lahko postavljeno tudi kot univerzalna zakonitost, ob spoštovanju človeka in 

upoštevanju razmer). In to smo zmožni v trenutku, celo med zbujanjem iz spanca. 

 
87V evropski misli se je tako sčasoma od renesanse do racionalizma zgodil obrat od religiozno opredeljene 

morale, ko se človek vede tako, kot to od njega zahteva božje, v posvetno utemeljeno moralo in etično 

samodefiniranje, ko človek določa svet in svoje obnašanje. Povzet je v Kantovem kategoričnem imperativu: 

tako ravnam, ker je to edino prav, ne glede na to, ali mi v danem trenutku koristi ali ne. 

 
88 Če kot primer ne bi izpostavili prav koncepta dobrega in zlega, ki nedvomno presega naše zmožnosti 

interpretacije, lahko mirno izpostavimo koncepte pravičnosti, svobode, enakosti ali prave oblike vladavine 

(oziroma države), ki so vse od antike do zdaj živi in vitalni ravno zato, ker sta v njih vsaka generacija in 

vsako zgodovinsko obdobje našla svojo specifične vsebine in pomene. Njihova univerzalna raven omogoča, 

da se njihove družbene in osebne ravni vsakič sproti in na novo aktualizirajo in reinterpretirajo. 
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Na vsakdanje življenje skupnosti imajo gotovo največji vpliv konfesionalna pravila in 

moralni kodeks nosilcev produkcijskega sistema, ki se izražajo tudi v tvorbi javnega 

mnenja. Ob spreminjanju produkcijskega sistema se spreminjajo tudi vrednostne norme. 

To nikakor ne poteka brez trenj in sobivanja starih in novih vrednostnih sistemov in 

njihovih nosilcev, ki težijo k spremembam, se jih branijo, se jim prilagajajo in poskušajo 

zase pridobiti kar največ, kolikor se da. Iskanja filozofov, ki so nedvomno priljubljena v 

akademskih (in pred tem v sholastičnih) skupnostih, najdejo svojo pot v vsakdanje 

življenje le izjemoma– kadar se z njimi podpira politične boje ali v zgodovinsko 

prelomnih trenutkih, ko je družba, kot praviWallerstein, v obdobju, ko se pojavljajo 

možnosti bifurkacije svetovnega sistema (Wallerstein,1999) in je zato primerno 

premisliti, kakšne možnosti prehoda v novo se nam odpirajo
89

. 

 

Prav tako sta tudi kultura in kulturna skupnost med evolucijskimi prilagoditvamičloveške 

vrste. Kulturne razlike med različnimi skupnostmi so dokaz vedenjske prožnosti in 

miselnih prilagoditev, ki imajo vgrajena vodila za učenje(Silvertown, 2009). Čeprav 

seantropologine morejo strinjati niti o eni sami definiciji kulture: niti glede pojma niti 

glede njegove uporabe (McGrew 2011, str. 88), lahko uporabimo delovno definicijo 

kulture:to je način, kako kaj počnemo. Ta fraza povzema štiri značilnosti, ki bitje, pri 

katerem sekažejo, delajo za kulturno: 1. početi stvari se nanaša na očitna dejanja, vedenje, 

ki ga lahko zapišemo, preštejemo, izmerimo…; 2. način se nanaša na oblike vedenja ali 

izdelkov, ki so ustaljene ali celo stilizirane v nasprotju z alternativamidrugih oblik ali z 

odsotnostjo vsakršne oblike; 3. mi se nanaša na kolektivnost, na dejanja ali predmete, ki 

so družbeno pomembni, v pomenljivih interakcijah, ne pa samo na individualno vedenje, 

vzporedno z drugimi; 4. način, kako kaj počnemo, se nanaša na izvor občutka za 

pripadnost (identiteta), kot nas naš način početjastvarirazlikuje odnačina, kako drugi kaj 

počno, to je »mi« in »oni« (McGrew 2011,str. 49). Kultura je razumljena tudi kot okvir, v 

katerem se skozi jezik, institucije in socializacijo konstruira, legitimira in vzdržuje 

                                                                                                                                                  

 
89»Ni mogoče zanikati, da se stvari spremenijo zaradi načina, kako ljudje razmišljajo, in tudi ne, da se 

zaradi načina, kako razmišlja veliko ljudi, spremenijo za skoraj vsakogar. Bolj smiseln ugovor zoper 

filozofijo kakor ta, da je brezplodna, je tako pravzaprav nasproten; namreč, da je preveč nevarna« 

(Craig2011, str. 8). 
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objektivna in subjektivna človekova realnost, družbeno okolje (Berger in Luckmann, 

1988). 

 

Kulturni vzorci kot kulturne oblike, vrednote, norme so izredno trdoživi
90

.Mnogo tega, 

kar imamo za normalno ali vsakdanje ali samoumevno, je bilo pred stoletji vpeljano v 

družbeno zavedanje kot revolucionarna novost
91

.Tudi primerjalne študije mitologij kažejo 

na človeštvuskupne, univerzalne, arhetipske, psihološko utemeljene simbolične teme in 

motive, ki se pojavljajo in ponavljajo v času in prostoru. Miti so sestavni del kulturnega 

vzorcaskupnosti in tako tudi gradniki vrednot in norm. Miti, ki delujejo pravilno, 

»…morajo izpolnjevatipomembne naloge v družbi: - ohranjati v človeku občutek čudenja 

nad naravo in vesoljem; -ponuditi podobo vesolja, ki je v skladu z vednostjo, znanji in 

področji delovanja ljudi, ki jih naslavlja; -ovrednotiti, podpirati in vtisniti norme 

moralnega reda družbe, v kateri živi posameznik; -voditi ga, korak za korakom skozi 

življenje«(Campbell2007, str. 239). Seveda je pomembno tudi, da so živi, blizu ljudem in 

njihovemu življenju in da se uspešno prenašajo iz roda v rod.  

 

Zgodovina sveta, kot jo vidi Eric R. Wolf, je zgodovina sedanjosti in oblasti (moči). 

Koncepta zgodovine in moči sta povezana s konceptom kulture. Wolf kulturo razume kot 

povezan del širše celote, v zadnji instanci svetovnega sistema; zanj kultura ni zaprt sistem 

in ni ostro zamejena celota; kulturne meje so premične, prepustne; sistem je odprt– daje 

in prejema. Kultura je nastala zgodovinsko; predhodne so pripomogle k njenemu 

nastanku in so v njej navzoče, čeprav je to zdaj nova in drugačna kultura. Ni brezčasna in 

negibna struktura, temveč proces, »niz procesov, ki konstruirajo, rekonstruirajo in 

razstavljajo kulturne materiale«, ni proizvod, temveč je proizvodnja (Baskarv Wolf 1999, 

                                                 

90Antropologi trdijo, da se mora zamenjati šest generacij, preden se sprememba vrednot odrazi na ekonomiji 

in socialnem sistemu. Nekaj je gotovo na tem, zlasti če opazujemo vrednote, ki se stalno obnavljajo.  

 
91Kako dolgo lahko odmeva in zvoni vrednostni obrazec v kulturi skupnosti, družbe ali civilizacije, si lahko 

ilustriramo z zahtevami gibanja Božjega miru v 11. stoletju, ki se je sprožilo v pokarolinški južni 

Franciji.Nastavilo je zahteve, ki so prerasle v norme in vrednote zahodne Evrope, ki so nam še danes 

umevne in logične (Moore 2008, I.,III. in V. poglavje). Ena je recimo celibat za duhovščino. Pomeni čistost 

in posvečenost veri in cerkvi. Druga je desetina, pravična in sprejemljiva obdavčitev, bolj daritev kot davek, 

prostovoljna dolžnost kristjana. Zahtevati več je nasilno dejanje. Dalje prepoved incesta, poročanja med 

sorodniki; ta zahteva, namenjena obvladovanju moči velikašev, postane podlaga ne le morali, temveč 

urejanju družinskega in dednega prava, skupaj s pravilom patrimonija – dedovanja prvorojencapo očetovi 

strani celotne posesti. Tako se je pozneje zavarovalo pred drobitvijo fevdalna gospostva in kmečka 

gospodarstva. Ali opredelitev nasilnega prilaščanja premoženja cerkve ali reveža, nemočnega človeka, kot 

gnusno, zavrženo dejanje; opredelitev svetosti cerkvenega prostora, azila in zatočišča preganjanih in 

nemočnih ter celo prakticiranje vegetarijanstva kot poudarjene sestavine duhovnosti. 
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str. 311). Dalje, kultura ne determinira človeškega vedenja, kulturnega determinizma ni. 

Ljudje so se zmožni prilagajati in so zmožni ustvarjati, so akterji, ki manipulirajo s 

kulturnimi materiali,socialnimi in materialnimi oblikami, ki jim je moč dodajati nove in 

odvzemati obstoječe, jih izdelovati in predelovati. Ljudje pri tem niso povsem neomejeni, 

niso pa niti popolnoma determinirani. In tudi: izdelovanje in predelovanje kulture je treba 

opisovati v terminih specifičnih procesov organiziranja in komuniciranja, ki zmeraj 

potekajo v polju različnih interesov, nasprotij in protislovij
92

.In kultura je neločljiva od 

oblasti. Kulturne forme se proizvajajo, uveljavljajo v razmerjih in procesih, ki jih 

zaznamujejo neenakost, dominacija, moč. Koncentracije politične in ekonomske moči 

porajajo mogočne sile, ki posegajo v človeško razvrstitev, se realizirajo kot vojaška 

poglavarstva, trgovske in industrijske družbe, banke, vladni režimi. Povzročajo reakcije, 

ker izzovejo druga kopičenja moči, s katerimi se morajo potem spopadati itd.Kulturne 

oblike so tudi persistentne, saj vztrajajo tudi v kontekstu spreminjajoče vsebine in 

vplivajo na polja človekovega manevriranja, prav tako pa jih to manevriranje potiska v 

spreminjanje in dekonstrukcijo (Baskar v Wolf 1999, str. 309–314). 

 

Civilizacijov tem smislu Wolf opredeli kot območje medsebojnih kulturnih izmenjav 

okoli hegemonične družbe v sredini. Hegemonijo po navadi doseže uspešna centralizirana 

elita jemalcev presežkov z uveljavitvijo ideološkega modela, ki ga nato ponavljajo še 

druge elite v političnogospodarskiorbiti. Vendar tudi tu ni statičnosti, saj se 

znotrajkoeksistira ali tekmuje, vznika in zamira (Wolf 1998, str.130).Drugi koncept, ki ga 

ponudi Wolf, je produkcijski način.Wolf uporabi Marxov pojem produkcije, ki opisuje 

sklop med seboj odvisnih razmerij med naravo, delom, družbenim delom in družbeno 

organizacijo
93

. 

 

4.1.4. Moralna presoja »je funkcija osebnosti in njenega okolja« 

 

Če nekoliko parafraziramo znano formulo Kurta Lewina, ki smo jo vzeli kot moto tega 

poglavja, in sicer »vedenje (obnašanje) je funkcija osebe (osebnosti) in (njenega) okolja«, 

                                                 

92 Wolf (1988) Ethnicity and Nationhood. Revija za narodnostna vprašanja 21.Str. 27–32 (citirano v Wolf 

1999, str. 313). 

 
93Za potrebe opisa kapitalističnega načina produkcije in njegove širitve na vsa svetovna območja Wolf 

uporabi opis interakcij treh produkcijskih načinov: kapitalističnega, dajatvenega in sorodstvenega (Wolf 

1998, str. 121). 
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lahko zatrdimo naslednje: ne le vedenje, tudi moralna presoja posameznika je 

večinomafunkcija njegove osebnosti in njegovega okolja.Človek ima genetsko vgrajen 

kompas za presojo, kaj je zanj dobro ali slabo, prav ali narobe. In s socialnim razvojem 

vgrajeno orodje, s katerim lahko sam sebi in v sebi, zase in za druge s to vednostjo v 

trenutku manipulira v katerokoli smer, ki je zanj primerna ali želena. Sposoben je 

svojemu občutku slediti ali pa ga utišati, preusmeriti in z njim manipulirati. Človek nikoli 

ne živi sam; vedno pripada skupnosti, v kateri je kulturno in osebnostno zrasel in zorel, v 

kateri je formiral in brusil svoj idejni svet in spoznavo. 

 

Ni družbene skupnosti brez skupnostne morale. Ko govorimo o zdravem razumu kot 

orodju in merilu za razumevanje in presojo družbenih pojavov in za delovanje v 

družbenih zadevah, se sklicujemo tako na večinsko logiko kot na prevladujoča moralna 

pravila skupnosti. Skupnost moralna stališča in predstave oblikuje po večinskem kriteriju. 

Skupina znotraj skupnosti lahko oblikuje svoja stališča in predstave, bolj ali manj 

drugačne od večinskih. Posameznik prevzame, konfrontirain predela eno in drugo v 

svojem lastnem idejnem svetu, iz vseh izkušenj, vplivov in spoznanj ustvari lasten 

pogled.  

 

Če sta se v družbeni skupnostiskupinski idejni svet in skupna morala najprej oblikovala s 

pomočjo religije in skozi njo, se v sekularnostisodobnega sveta, v modernosti,celoten 

način dojemanja in pojmovanjaizraža naprej skozi kulturo življenja v skupnosti. Tudi če 

kaka religija ni več osrednji način uravnavanja in samoizražanja družbene skupnosti, je 

vsa kultura skupnosti podložena z njo. Tudi način funkcioniranja skupine in posameznika 

je večinoma oprt na ponotranjene vzorce iz teh virov
94

.Zato tudi sodobna skupnost, kadar 

funkcionira kot skupnost in ne le kot oblika sočasnega prebivanja (to je sobivanja drug ob 

drugem in mimo drugega), izraža neko osrednjo moralo in moralna pravila ter se odziva 

na dogajanja z osrednjimi presojami in sodbami. Jedro njenih moralnih stališč in 

prepričanj se zelo počasi spreminja, je kot kondenzirana zgodovinska modrost, hkrati 

stržen in korenina skupinskega zavedanja (Trstenjak, 1995). Nov čas vedno prinaša nove 

zahteve in nove ideje, nove izzive. Del družbe, ki v novem vidi priložnost zase, se aktivno 

                                                 

94 Poglejmo na primer mehanizem delovanja, kot je (religiozni) fanatizem. Ta je v glavnih potezah enak in 

prepoznaven kot način dojemanja, vedenja, presoje in reagiranja (do svojih in do drugih, »nesvojih« in do 

nasprotnikov) pri fanatičnih zagovornikih te ali one religije, te ali one ideologije. Med religijo in ideologijo 

na tej ravni v resnici ni kake omembe vredne razlike. Vera je enako ideologija in ideologija je enako vera. 
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odzove. Večina skupnosti svoja stališča in prepričanja spreminja počasneje in bolj 

previdno. Kljub medgeneracijskemu prenosu vrednot jedrozavedanja in moralnega 

vrednotenja v družbi varuje in uveljavlja nosilna generacija
95

. Precej prepričano lahko 

predvidevamo, da bo posameznik brez izkazanih izjemnih lastnosti, ki je v skupnost 

normalno in neizstopajoče vpet,reproduciral moralo, moralna pravila in presoje, ki bodo 

po vsebini, kakovosti in notranji logiki zelo podobne osrednji morali in presojam 

skupnosti. 

 

4.2. KAPITALIZEM KOT SVETOVNI SISTEM 

 

Kapitalizem ni naravno stanje človeške družbe, četudi ga mogoče kdo vidikot takega. Je 

zgodovinski pojav, prav tako kot drugi produkcijski sistemi, kot je to prvi pred več kot 

stoletjem ugotovil Karl Marx, ki so jih izumile in uporabljale (ali pa jih še vzporedno 

uporabljajo) družbene skupnosti. Trenutno je globalen, prevladujoč sistem družbenih 

ekonomskih in političnih odnosov
96

.Ne moremo trditi, da je v svetu en sam kapitalizem 

ali dav času prehaja iz ene oblike v drugo kot v kaki idejni dialektični spirali 

napredovanja. Ves čas različni sistemi koeksistirajo, njihovi fragmentiin »otoki« so 

umeščeni v druge sisteme, delujejo v njihovem obrobju, v času in prostoru imajo svoje 

trajanje in razvoj. Vedno pa obstaja ena praksa, en idejni koncept, naboj, ki prevladujoče 

deluje kot »zgled za to, kako naj bi se razvilo širše gospodarstvo, deluje kot močna 

moralna in normativna sila«(Sennett 2008, str. 12).In kapitalizem še zdaleč ni le 

industrijska proizvodnja, produktivnost, gospodarska rast in reinvestiranje kapitala. 

Nedvomno in močno vpliva na družbene odnose in na dojemanje skupnosti in 

posameznikov, kaj je družba in kaj skupnost, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je prav in kaj 

                                                 

95 Danes je še nosilna generacija tista, ki jo označujejo kot baby boom ali generacijo otrok blaginje (Rejec, 

2012). Za slovenske razmere je posebej zanimivo, da je to generacija, ki jo je tranzicija močno prizadela – 

premlada za upokojitev in neprimerno stara, da bi obdržala zaposlitev. Predhodna, generacija vojnih 

veteranov, s svojimi zagotovljenimi pokojninami nemalokrat pomaga preživeti tako nosilni kot obema 

nasledstvenima generacijama, generaciji X, ki že polno nosi breme ekonomske aktivnosti, in generaciji Y, 

generaciji mladih odraslih, najmlajši generacijski kohorti, ki ji grozi trajna zaposlitvena negotovost. (Ta 

generacija po starosti in izobrazbi ne sodi več v kategorijo mladih, vendar ni odrasla v tradicionalnem 

pomenu – ni ekonomsko samostojna, nima lastne družine ali živi v izvorni družini …) (Rejec, 2012). 

 
96 Kapitalizem tudi ni vrh razvoja družbe. Nastajal je, se razvijal in spreminjal; in se še kar spreminja. 

Možno je, da bo tudi prešel v kaj drugega, novega, v kak nov zgodovinski družbeni (socialni, produkcijski 

in politični) sistem. 
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narobe, torej tako na politično in moralno filozofijo kot na moralne in socialne okvire, v 

katerih živimo svojo realnost. 

 

4.2.1. Značilnosti kapitalizma 

 

Značilnost kapitalističnega produkcijskega načina,ki danes prevladujevsvetu,opredeli že 

Marx kot lastninsko ločitev produkcijskih sredstev in delavcev, ki z njimi delajo. Lastniki 

produkcijskih sredstev delovno silo najemajo in plačujejo, njihovo je tudi izdelano blago. 

Kdor ga hoče imeti, ga mora kupiti, ne glede na to, ali ga je pravkar izdelal. Lastnik 

produkcijskih sredstev se poganja za presežkom, dobičkom. Doseže ga lahko z nizkimi in 

najnižjimi mezdami ali pa z večanjem produktivnosti, izboljšanjem tehnologije in 

organizacije proizvodnje. Na tej poti mora ves čas prenavljati tehnologijo, za kar 

potrebuje vse večjo akumulacijo. Več kapitala ima na voljo, laže lahko poveča tehnološko 

produktivnost (Wolf 1998, str. 123–124).Wolf poudarja kot resnično kapitalističen samo 

produkcijski način, ki ga je sprožila industrijska revolucija, in mu zato določi zamejeno 

obdobje širitve najprej evropskih industrijskih sil v svet in nato prenos načina industrijske 

produkcijez glavnimi značilnostmi: mezdnim delom, ustvarjanjem in reinvestiranjem 

akumulacije. Torej ustvarjeno trgovsko bogastvo ni postalo kapital v kapitalističnem 

produkcijskem načinu, dokler ni začelo delovati v logiki iskanja (najraje vedno večje) 

akumulacije, ki jo je moč reinvestirati v povečevanje in izboljševanje produkcije, da bi 

pridobili še več akumulacije, ki bi jo lahko reinvestirali v produkcijo, kar kot glavno 

značilnost tega povezanega sistema proizvodnje opiše Wallerstein v svoji analizi 

svetovnih sistemov: »zgodovinski sistem, ki ga določa neskončna akumulacija kapitala« 

(Wallerstein 2006, str. 129). 

 

Pomembna je tudi naslednja določitev: bogastvo v rokah imetnikov postane kapital šele, 

ko uporabi produkcijska sredstva, kupi delovno silo in jo zapreže v delo, pri čemer 

povečuje presežke z vse večjo produktivnostjo na podlagi vseskozi naraščajoče krivulje 

tehnoloških vlaganj. Dokler je bogastvo zunaj produkcijskega procesa, dokler zgolj jemlje 

izdelke od neposrednih izdelovalcev in jih prodaja z dobičkom, še ni kapital. Zato ni 

merkantilističnega ali trgovskega kapitalizma. Je samo trgovsko bogastvo (prav tam, 

str.125). Zgodovinsko je kapital vedno iskal posle, ki so zunaj oblastneganadzora, in 
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posle, kjer se velik vložek lahko najbolje obrne in povrne. Tako se kapital seli v iskanju 

profita(Braudel 2010, str. 46–50). 

 

»Kapitalizem vključuje vlaganje denarja z namenom ustvarjanja več denarja« 

(Fulcher2010, str. 28). Vendar je prava sprememba šele, ko se začne financirati 

proizvodnja. Ta je organizirana na izkoriščanju mezdnega dela, ki po drugi strani 

spodbuja potrošnjo blaga in storitev, ki se proizvajajo. Proizvodnjo in potrošnjo 

povezujejo trgi kot posredniki v vseh ekonomskih dejavnostih. Trgi omogočajo 

konkurenco in sprožajo težnje h koncentraciji za zmanjševanje negotovosti na trgu. Tržna 

nihanja,pravi Fulcher,pripomorejo k razmahu špekulativnega kapitalizma, ki temelji na 

bistvenih mehanizmih kapitalističnega gospodarstva (prav tam).Kapital se vedno seli tja, 

kjer ima manj ovir, kjer lahko ustvari več dobička. »Pravi kapitalist motivacijo vidi v 

amoralnem kopičenjudenarja« (Fulcher 2010, str. 145);amoralnoteži k pridobivanju 

dobička, zmanjševanju tveganj, izkoriščanju priložnosti
97

. Razglaša svobodni trg in hkrati 

išče privilegiranepozicije,saj v enakopravnih ali enakovrednih razmerjih ne more 

ustvarjati velikega dobička. 

 

Weber v svojem času
98

ni videl posebnih razlik v svetovni zgodovini, saj so, kot 

pojasnjuje, že dolgo obstajali tako denarno financiranje javnih teles kot vojne, roparski 

pohodi, špekulacije, trgovina, proizvodnja in trgovina na daljavo. Tudi »kapitalizem sam 

po sebi ni ustvaril niti pridobitniškega gona niti težnjepodobičku, in 

toponajvišjemmožnemdenarnem dobičku. Taketežnjenajdemo pri 

natakarjih,zdravnikih,kočijažih, 

umetnikih,lahkoživkah,podkupljivihuradnikih,vojakih,roparjih, 

križarjih,obiskovalcihigralnic,beračih;lahko rečemo,da pri 'allsortsand conditions of 

men',vvsehobdobjihinvsehdeželah sveta,povsod,kjerobstajaali pa jeobstajalamožnost 

zanje.Žev otroškemvrtcukulturnezgodovinebimoralienkratzavselejprenehati s 

takonaivnim pojmovanjemkapitalizma«(Weber 2002, str. 10). Za določitev 

kapitalističnega načina je zanj bistveno delovanje, ki temelji na pričakovanju dobička iz 

                                                 

97Amoralno v tem primeru pomeni prav to – ne glede na moralo in mimo nje, niti moralno niti nemoralno, 

temveč brez in mimo, kot da morala in moralna vprašanja ne obstajajo.  

 
98Med Webrom in Braudelom ter med njunimi deli je več kot šestdeset let razmika, in sicer od 1920, ko je 

Weber pisal navedeno besedilo, do 1985, ko je Braudel objavljal svojo vizijo dinamike svetovnega sistema 

kapitalizma.  
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menjalnih in formalno miroljubnih pridobitnih priložnosti, teži k urejeni racionalnosti in 

zmore kalkulirati–načrtno uporabljati sredstva in vire ter pretvoriti vse skupaj v bilanco, 

torej vložke in dobičke denarno ovrednotiti, voditi knjigovodstvo. In seveda, vedno znova 

ustvarjati dobiček, če je le možno. Drugi pomemben element jeracionalna kapitalistična 

organizacija dela,pri čemer je delo (delovna sila) formalno svobodno. Potrebna je tudi 

pravna ločitev podjetniške in osebne lastnine. Dodati je treba še tehnične zmožnosti in 

razvoj tehnike, ki se lahko izrabi v produkciji. Tako lahko nastane racionalen zasebno-

gospodarski obrat z ustaljenim kapitalom, zanesljivo kalkulacijo in premijo za 

podjetnika(Weber 2002, str. 10–17). Tem značilnostim lahko dodamo še posledico: 

valovanje ekonomske aktivnosti skozi obdobja kriz in novih vzponov,skozi stalno 

inovacijo produkcijskih sredstev, širjenje in cenitev masovne produkcije in hkrati 

kreativno destrukcijo še pravkar vrhunske tehnike in produkcijskih sredstev, ker jih s 

cenejšimi produkcijo, novo tehnologijo, proizvodi ali delovno silo nadomesti nov 

cikel(Schumpeter 2010, str. 13–19). 

 

Tudi danes so značilnosti velikega kapitalaenake: preskakovanje oz. selitev po krajih, 

različnih panogah in tipih vlaganj, v iskanjunajvečjih in najhitrejših profitov; izmikanje 

nadzoru, vsakršni kontroli in regulaciji in usmerjanju na kateri koli drugi podlagi kot 

ekstrakciji profita; iskanje razmer in priložnostiza monopol, ne pa konkurenčnega okolja. 

Celo tako daleč, da ustvarja monopolno okolje tudi s podkupovanjem, prisilo in silo, 

nasilnim odstranjevanjem vseh družbenih orodij in mehanizmov, ki preprečujejo 

maksimalno ekstrakcijo profita, in legaliziranjem kraje premoženja (in institucij) družbe 

(države) in njenih skupnosti, s privatizacijo in avtorizacijo vsega, iz česar se lahko izcedi 

profit ali kar se lahko prodaja, ko je enkrat zaseženo in zasebno
99

.»Prodajalci imajo vedno 

radi monopole, ker lahko tedaj ustvarijo razmeroma širok zev med produkcijskimi stroški 

in prodajnimi cenami in dosegajo visoke dobičke. Seveda je popolne monopole izjemno 

težko ustvariti in so redki,kvazimonopoli pa niso redki. Najbolj potrebna je podpora 

mašinerije razmeroma močne države, take, ki lahko zagotovi kvazimonopole. To je 

mogoče storiti na veliko načinov« (Wallerstein 2006, str. 36). 

                                                 

99Tako izginjajo skupna premoženja, skupnodobro, permanentno in pospešeno se odtujujejo naravni viri, 

zemlja, voda, ljudsko znanje, genom rastlinskih in živalskih vrst itd. Pa tudipridobitev socialne države in 

socialnega kapitalizma, države blaginje, kot so brezplačno zdravstveno varstvo, državni pokojninski sistem, 

zagotovljeno dostojno življenje in spodobni socialni transferji zadeprivilegirano prebivalstvo;najprej pa 

javne družbene službe- od javnega transporta do javne oskrbe z vodo, elektriko, odstranjevanja smeti… 
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Eden od načinov, ki omogoča neenako menjavo, to je stalno pretakanje presežne 

vrednosti, je razdelitev produkcije na centralne in periferne produkte, centralne in 

periferne produkcijske procese.Pri tem je nujna neenakost – prevlada in diktat centra, ki 

izvaja neskončno akumulacijo kapitala z izsesavanjem periferije(prav tam, str. 39). 

Vendar v soodvisnosti. »Kapitalizem se je hranil s tako stopenjsko razporeditvijo: zunanji 

pasovi so redili vmesne in predvsem osrednje pasove... Središče je bilo odvisno od oskrbe 

z oboda, obod je bil odvisen od potreb središča, ki mu je narekovalo svoj zakon … 

(kapitalizem) nemara sploh ne bi pognal, če zanj ne bi garali drugi …menjavo si je 

pridržal zase, na obeh straneh, veliki kapital…« (Braudel 2010, str. 73–74). Torej domača 

kapitalska elita v periferiji in kapitalska elita v središču. Tako nekoč, tako danes. Sodobni 

kapitalizem še vedno temelji na izkoriščanjumednarodnih virov in priložnosti, živi v 

svetovnih razsežnostih
100

;še vedno se opira napravne in dejanske monopole in ne prekriva 

vsega gospodarstva, vse delovne družbe (Braudel 2010,str. 89).Tudi ni treba, saj od 

periferije v center poteka tok presežne profitne vrednosti; izkoriščajo se nižje, periferne 

oblike, ne glede na to, ali delujejo v kapitalskih ali drugih oblikah produkcije ali 

socialnihodnosov. 

 

Značilen je neenak tok vrednosti, obilje in napredek v centru in beda na periferiji, ki mu 

služi. Značilna je povezava nosilcev velikega kapitala v centru in na periferiji in 

preraščenost– dominantna moč– kapitalskih povezav interesov v državnih tvorbah tako 

centra kot periferije. Kapital na obeh polih uporablja in izrablja državo za pritisk in 

vsiljevanje svojih preferenc in za varovalno okolje svojega delovanja. Zmanjševanje 

produkcijskih stroškov in povečevanje profitov z razliko med stroškom produkcije in 

prodajno ceno generira selitev proizvodnih dejavnosti na cenejše lokacije. Ko sesčasoma 

neravnovesja izravnavajo, bodisi zaradi rasti stroškov bodisi zaradi vdora konkurence na 

prej monopolno področje, se sproži nov cikel preseljevanja in iskanja profitno ugodnih 

razmer. Če ne v isti dejavnosti, pa v drugi, ki obeta donose na vloženi kapital(Wallerstein 

2006, str.103–107). 

                                                 

100Globalizacija, pravi Wallerstein, je opis in zapoved prostega pretoka blaga in kapitala; ni pa novost, saj je 

pojav, ciklično opazen v vsej zgodovini modernega svetovnega sistema (Wallerstein 2006, str. 126). Kot 

ugotavlja Močnik, globalizacija ni nič novega, »je logika kapitalizma sama. V tem smislu je sistemsko 

nujna – odkar obstaja in vse dokler traja kapitalizem« (Močnik 2006, str. 8). Njen zdajšnji poudarek je bolj 

povezan z iskanjem izhoda iz krize sistema, ki je iz ciklične prerasla v sistemsko, neoliberalna politika pa je 

»glavni odziv, s katerim se center svetovnega sistema sooča s krizo in poskuša ohraniti zdajšnji svetovni 

sistem, ki mu zagotavlja gospodarsko, politično in vojaško prevlado« (prav tam, str. 15).  
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Danes se, večinoma kot posledico neoliberalne politike, navajajo v literaturi še nove 

značilnosticentra in periferije. V centru se poglabljajo družbene razlike, zaostrujejo se 

družbene napetosti, veča se družbena dezintegracija, socialna država, dosežek 20. stoletja, 

razpada. Kakor vodilni razred na periferiji sledi bogatemu centru, tako se tudi večajo 

socialne razlike znotraj perifernih družb. Hkrati se poglabljajo socialne razlike znotraj 

centralnih družb. Tehnološko sposobne »manj razvite« države pospešeno zmanjšujejo 

zaostanek za bogatimi deželami centra. Predvsem tiste, ki imajo razvito tehnološko 

infrastrukturo in izobraženo delovno silo. Zdaj je materialna produkcija najmanj 

profitabilna, v njej so mezde najnižje, ekološke obremenitve, izkoriščanje in zatiranje pa 

največji. Kapitalsko produktivne sofinančne transakcije, obdelava in proizvodnja 

informacij, razvoj tehnologije in podobne močno intelektualne in nematerialne dejavnosti. 

»Če v kakšni deželi ali na kakšnem področju prevladuje materialna proizvodnja, je to zdaj 

zanesljiv kazalec 'nerazvitosti', to je podrejene vloge v svetovnidelitvi dela in položaja 

izkoriščanega partnerja« (Močnik 2006,str.15–16). 

 

4.2.2. Domet in izraba protestantske etike 

 

Weber je v okviru gospodarske etike religij preiskoval vpliv protestantskih in še posebej 

puritanskih etik na tvorbo kapitalističnega načina dojemanja sveta. Med drugim 

sovsebovale ideje, da se ohranijo in ostanejo na vrhu samo najprimernejši,ki si za to tudi 

prizadevajo, saj uspeh pride s prizadevanjem; da je varčnost čednost, nadvlada in 

gospodarjenje okolju potreba, konkurenca pa sito. Uspeh ni odvisen od naključja ali 

okolja; je posledica prizadevanja in naravne kakovosti uspešneža. Predestinacija za 

zveličanje zahteva posvetno askezo, porabniško askezo in metodično izpopolnjevanje 

poklica kot boguvšečnega dejanja, ki je hkrati merilo stanja milosti in znamenje 

izvoljenosti(Adam v Weber 2002,str. 214).»Meščanski podjetnik se je namreč zavedal, da 

je deležen obilne božje milosti in da ga je Bog očitno blagoslovil, zato je… mogel slediti 

svojim pridobitniškim interesom in jim slediti tudi moral. Moč religiozne askeze mu je 

povrhu zagotavljala preudarne,vestne, nenavadno delavne delavce, ki so se oprijeli dela 

kot od Boga postavljenega življenjskega cilja« (Weber 2002,str. 201). 
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Zgodovinska posledica te protestantske etične idejeje bila, daje njena izraba opravičila to, 

kar bi lahko bilo pohlep, kot božjo voljo. »Brez tolažbe protestantske etike se ne bi mogel 

podjetnik izmuzniti s svojimi dobički– ne le zato, ker mu drugi ljudje ne bi dovolili, 

temveč zaradi tega, ker mu tudi vest ne bi dopuščala. Toda zdaj ga je podkrepilo 

prepričanje, da opravlja svojo dolžnost do Boga, in kar so stoletja imeli za najbolj 

prostaško lakomnost, bo porajajoči se srednji sloj kmalu razlagal, da na zemlji uveljavlja 

božjo voljo«(Whyte 1970,str. 20–21).Druga pomembna točka je poravnanost hotenja in 

moralne obveze: »/protestantska etika/ je ustvarila stopnjo enotnosti med tem, kako so se 

ljudje hoteli vesti, in tem, kako so mislili, da semorajo vesti; in brez te ideologije bi bila 

družba sovražno razpoložena do podjetnika« (prav tam, str. 20).Posledica je bila, da 

trošenje tako pridobljenega kapitala ni moglo biti drugačno kot le namensko, saj je bil dan 

v upravljanje od boga svojemu zvestemu služabniku. Zato ni mogel biti porabljen za 

užitke, temveč samo v skladu s prvim namenom– upravljan, da se množi,torej 

reinvestiran v nov krog akumulacije. Posvetna protestantska askeza se je uprla 

sproščenemu uživanju lastnine, zdrobila okove dobičkarstvu in ga napravila za izraz božje 

volje (Weber 2002,str. 193).Hkrati je delo postalo poklic, s katerim lahko posameznik 

dokazuje svojo izvoljenost. Tako je bil podjetnik poklican za pridobitništvo in delavec za 

vestno delo ob skromnem plačilu za preživetje, saj »… je delo in marljivost dolžnost do 

Boga…Vrednotenje delakot poklica je bilo zato za modernega delavca ravno tako 

karakteristično kakor za podjetnika ustrezno pojmovanje dobička« (prav tam, str. 203). 

 

Vendar se že na prelomu iz 19. v 20. stoletje poudarjanje teprotestantske etike premakne 

v ideologijo; tam, kjer gospodarski razvoj šteje, in to so velike organizacije, se na te ideje 

še vedno javno in vsesplošno prisega, vsakdanja praksa in delovanje pa sta drugačna. 

Nastala in razvila se je birokratska organizacija, urejena in vodena po vojaško. Njeno 

najčistejšo obliko je vpeljal Bismarck v združeni Nemčijikonec 19. stoletja, da bi 

nevtraliziral socialni pritisk in revolucionarno vrenje;v ZDA pa karteliin trusti 

kapitalističnih baronov v istem času(okrog 1880 in naprej)počasi postajajo velike 

birokratske vertikalno upravljane organizacije(Sennett 2008, str. 23).Leta 1956 v ZDA 

Whyte opiše najprejznačilno narodnogospodarsko dominantno organizacijsko obliko te 

organizacije– veliko podjetje,nato pa tudi človeka organizacije znjegovimi pojmovanji, 

razmišljanji in načinom življenja; vse do predmestne, suburbane kulture. Nova etika 

organizacije je»…družbena etika. Upravičeno bi lahko imenoval organizacijska etika ali 

birokracijska etika: bolj kot karkoli drugega opravičuje zahteve organizacije po vdanosti 
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in tistim, ki jo ponudijo z vsem srcem, daje pri tem občutek posvečenosti. …Pod 

družbeno etiko pojmujem tisto sodobno telo misli, ki moralno uzakonja pritiske družbe 

nasproti posamezniku. Njena tri glavna načela so: vera v skupino kot vir ustvarjalnosti, 

vera v 'pripadnost' kot končno potrebo posameznika in vera v uporabo znanosti za 

doseganje te pripadnosti« (Whyte 1970, str.10–11).Ideje protestantske etike sov razmerah 

velike organizacije kot ideološkopropagandna dimna zavesa, saj jih v resnici ni v 

organizaciji; ta se nanje samopropagandno sklicuje. Dejstva so naslednja: 

»Dovolite mi, da se za trenutek ustavim in poudarim neko nujno razliko. V okviru poslovnih dejavnosti se 

še mnogo ljudi odločno oklepa protestantske etike, tudi nekaj ljudi je, ki imajo prav toliko grabežljivosti, 

kakor je gnala brezobzirnega pustolovca devetnajstega stoletja. Toda zelo redko pripadajo Organizaciji. 

Razen majhne in na videz privlačne skupine finančnih špekulantov večino teh, ki so vdani stari veri, 

sestavljajo mali poslovni ljudje in uvrstiti jih kot dela v 'poslovne skupnosti' (četudi je prikladno), nakazuje 

to stopnjo ideološkega sorodstva s poslovno dejavnostjo na debelo, kar pa ne obstaja« (Whyte 1970,str. 

23).  

 

Danes je stanje razmeromaenako. Z besedami J.K. Galbraitha: 

»Korporacija, ki jo vodi menedžment, je osrednjega pomena za sodoben ekonomski sistem, toda to ni vse. 

Obstaja tudi majhen posel, najpogosteje so to storitve potrošnikom…In tu so še mala kmetijska podjetja, 

mala drobnoprodajna podjetja in osebne storitve. Toda v sodobnih svetovnih centrih nadzornikov korporacij 

naj se nihče ne izogiba besedi birokracija. … Mali podjetnik, malo trgovsko in storitveno podjetje, tako kot 

kmetovalec, so še vedno prisotni v ekonomskem poučevanju in politični retoriki. So ekonomski sistem, kot 

je klasično opisan v ekonomskih učbenikih preteklih stoletij. Niso sodoben svet, temveč le nadaljujejo 

cenjeno tradicijo. …Ekonomska in družbena prevlada velikih podjetij sta seveda sprejeti«(Galbraith 

2010,str. 33). 

 

Nadaljevanje političnega in »…družbenega čaščenja malih podjetij in družinskih kmetij 

je, blago rečeno, nedolžna oblika prevare. Tradicija in romantika, toda ne stvarnost«(prav 

tam). 

Drugi mit, ki se je podrl skoraj skupaj s prevlado korporacije, je popolna in svobodna 

konkurenca. Kot je zapisal Schumpeter v času New Deala, pred drugo svetovno vojno: 

»Če natančneje pogledamo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za delovanje popolne konkurence, takoj 

ugotovimo, da ne moremo navesti veliko primerov zanjo zunaj poljedelske množične produkcije. …In kar 

zadeva tako rekoč vse končne izdelke in storitve industrije in obrti, je jasno, da ima vsak trgovec z živili, 

vsaka bencinska črpalka, vsak rokavičar, vsak izdelovalec kreme za britje ali ročnih žag svoj mali in 

nezanesljivi trg, ki ga poskuša (in ga tudi mora) ohranjati s strategijo cen, strategijo kakovosti–

'diferenciacijo proizvoda'– in oglaševanjem. Tako dobimo popolnoma drugačen vzorec, od katerega ne 

moremo pričakovati, da bo ponudil rezultate popolne konkurence, temveč se veliko bolj prilega 

monopolistični shemi. V teh primerih govorimo o monopolni konkurenci. Teorija te je bila eden glavnih 

prispevkov k povojni ekonomski vedi«(Schumpeter 2010, str.28–29). 

 

4.2.3. Birokratska organizacija in socialni kapitalizem 

 

Bistvo birokratske poslovne organizacije jetrdnost, trdi Sennett v Kulturi novega 

kapitalizma. Tako kot mora vojskaz dobrim vodstvom preživeti poraze na bojišču, mora 
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podjetje z dobrim vodstvom preživeti tržne vzpone in padce. Značilnost organizacije je 

položaj. V hierarhiji, v razdelitvi nalog, v procesu dela. Položaj ni odvisen od osebnih 

značilnosti, opisuje pa mesto in naloge v organizaciji– vodenje, ukazovanje, izvajanje 

točno opredeljenih nalog, potrebna delovna opravila, potrebna znanja itn. Druga 

značilnost je piramidna oblika. Vsak vodja ima podrejene. Več srednjih vodij upravlja en 

višji. In tako naprej. Piramidna struktura omogoča široko vključevanje na dnu, kjer je 

osnova enostavna in široka. Ker so delovne naloge razložene v sestavne dele, je bistveno, 

kako organiziramo in usklajujemo koščke sestavljanke, ki je proizvodni proces. To je 

naloga preddelavcev in srednjih vodij. Šele pozneje proizvodna organizacija dobi tudi 

kake druge oddelke, ki sledijo drugačnim ciljem: računovodstvo, razvoj, trženje, reklama 

itn., vsi so organizirani podobno, piramidno. 

 

Tako kot se je konec 19. stoletja formirala moderna vojska, se je organiziralo tudi veliko 

podjetje. V Evropi je prednjačila Nemčija, ki je tak model vpeljala v civilnodružbene 

institucije, da bi ohranila mir in preprečila revolucionarno vrenje. »Manj možnosti je, da 

se bo uprl delavec, ki ve, da ima določen položaj v družbi, pa če je še tako reven, kakor 

pa delavec, ki ne more doumeti, kakšna je njegova funkcija v družbi. To je bila temeljna 

politika ureditve, ki ji lahko rečemo socialni kapitalizem« (Sennett 2008, str. 19). Max 

Weber je (v delu Gospodarstvo in družba /Wirtschaft und Gesellschaft/ iz leta 1922) 

opisal prednosti birokratske, mehanicistične organizacije, ki nastane pri smotrni delitvi 

dela. Med smernicami takšne organizacije je navedel specializacijo, hierarhizacijo, 

stratifikacijo, formalizacijo, standardizacijo in centralizacijo. Podobna načela je 

zagovarjal tudi Frederick Taylor, ki je za optimizacijo delovnih procesov predlagal model 

polavtomatizirane procesne verige, v kateri zaposleni v linearnem procesu surovine 

predelajo v izdelke ter tako izgubijo nadzor nad lastnim delovnim ritmom in se v celoti 

spremenijo v dodatek strojem (Podjed, 2006). Kaj kmalu so tako vodena in vertikalno 

centralizirana podjetja postala ne le zelo dobičkonosna, temveč so nadzorovala trg, 

ustvarjala stalne varne dobičke in vključevala ljudi na dolgi rok. Človekov čas je postal 

organiziran: načrtovanje kariere je postalo možno. 

 

Bodisi da si deloval v organizaciji, da si se vzpenjal po hierarhični lestvici, bodisi da si 

nabiral leta službe (leta izkušenj in »kilometrine«) ali pa si bil tam samo v službi – lahko 

si načrtoval življenje. In po letih službe si lahko odšel v zagotovljen pokoj. Pomembna 

lastnost organizacije je predvidljivost, stalnost. Človek se je lahko načrtno posvetil 
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organizaciji, upravičeno pričakujoč pošteno povračilo v prihodnosti – nagrado z odlogom. 

Pričakoval je lahko, da bo njegov vodja vedel, koliko je vreden, kaj zmore, kako se 

izkaže. In da bo napredoval skupaj z njim. Ter da bo nagrajen, kot bo prepoznan njegov 

delež. V podjetju ustvarjene ekipe in povezave so trajale leta.  

 

Organizacija je pomenila pripadnost, pomenila je skupnost. Človek je imel svoje mesto, 

svojo skupino, svoj smisel. In disciplino, zahteve in predpise. Skupinsko delo in 

disciplino in točno določene naloge(Whyte 1970, str. 27–66).Vseeno pa lahko 

posameznik znotraj strukture nekaj prispeva, interpretira ali reinterpretira, »stori nekaj 

dobrega«, kar je tudi danes še vedno lahko močan motiv za vztrajanje na delovnem mestu 

(Sennett 2008, str. 29). Fordistična organizacija proizvodnje je prinesla tekoči trak, se 

pravi množično, standardizirano proizvodnjo, centralizirano in hierarhično urejeno 

tovarno, dekvalificirano delavstvo, ki je privesek stroja, in tovarniški ritem. Prinese tudi 

množično porabo, množično povpraševanje, razmeroma dobro plačano delavstvo in trajne 

zaposlitve.  

 

Kultura človekaorganizacije je vsebovala sodelovanje kot način delovanja, vključenost v 

delovanje in vsakdanje življenje organizacije, tako kot sestavni člen, ki prispeva svoj 

delež s položajem v skupini in v organizacijski strukturi; občutek zaskupnost; zavedanje o 

položajuznotraj organizacije in njeni členovitosti. Cenjene so bile tudi predvidljivost, 

gotovost, varnost, ki jih je dajala organizacija; večje ko so bile, bolje je 

bilo
101

.Presenečenjaso bila nezaželena; predvidljivost je omogočala varnost. Skupina je 

po pomenu vodila pred iniciativo posameznika; tudi odločanje je bilo skupinsko (sestanki, 

skupine, komisije ipd.). Veljala je etika odloženega plačila: nagrajevanje je meritorno, to 

je po zaslugah, izkušnjah, stažu; celotnem donosu, ki ga posameznik v času angažiranja 

                                                 

101 Whyte, recimo, s presenečenjem opisuje preference študentov v začetku petdesetih let, po letu 1950. Bolj 

kot iniciativa in zaslužek, tveganje in dobiček v poslu sta jih zanimala velikost organizacije in njene 

dolgoročne beneficije kot na primer pokojninski in zdravstveni načrt. Večji organizaciji so dajali prednost, 

ne glede na manjše zaslužke in omejeno samostojnost pri delu. Generacija, ki je študij končala deset let 

prej, je še cenila iniciativo, podjetnost, tveganje, lov za dobičkom – vrednote, ki so bile temelj protestantske 

poslovne ideologije v času ameriške industrializacije in razcveta poslov med obema vojnama (Whyte 1970, 

str. 67–83 ). Pozneje se je trend spet obrnil. Najbolj očitno je tveganje in hitro uresničevanje poslovne ideje 

je postalo znova način delovanja v poslovnih področjih novih tehnologij – v računalništvu, komunikacijah, 

slavni silicijevi dolini in novih biotehnologijah. Brezobzirno zasledovanje hitrih dobičkov pa je postalo 

zakon v finančnem špekuliranju – od valutnih špekulacij, blagovnih borz do kreativnega računovodstva in 

finančnih derivatov.  
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da v organizacijo. Najprej se izkaži, nagrada bo sledila pozneje in bo primerna dosežkom. 

Spremljamo te in natančno vemo, kaj si prispeval in kaj zmoreš. 

 

Vloga države v tem sistemu postane intervencijska– država zagotavlja polno zaposlenost 

in stalno povpraševanje. Druga njena naloga je posredovanje v družbenem kompromisu 

med delom in kapitalom in institucionaliziranje in garantiranje tega kompromisa(Močnik 

2006,str. 128)
102

.Čas od konca druge svetovne vojne do začetka osemdesetih let 

zaznamuje velika gospodarska rast zahodnih demokracij, ki temelji na množični 

proizvodnji, množičnem polkvalificiranem delu in množični potrošnji:doba potrošništva. 

To je čas močnih sindikatov, poudarjenih kolektivnih pogajanj za boljše plače in delovne 

razmere, čas povečane vloge velikega kapitala, organiziranega delavstva in mediacijske 

vloge države.Na mednarodni ravni je to čas svobodnih trgov, stabilnih menjalnih tečajev 

in vodilnega vojaškega in ekonomskegapoložaja ZDA. To je čas keynesianske države 

blaginje, v katerije uspelousklajevati interese kapitala in interese organiziranega 

delavstvas pomočjo, korekcijo in garancijo države, ki je skozi upravljanje trgov 

zagotavljala polno zaposlenost, povečevanje povpraševanja in gospodarsko rast (Pierson 

2005,str. 121–122). 

 

Na drugi strani je socialistični blok držav zagotavljal kontraravnotežno pozicijo s svojo 

ideologijo in obljubo solidarnosti in enakomerne razdelitve blaginje, ki je bila na voljo, 

med svoje prebivalstvo. Ne glede na to, ali jih, kot pravi Wallerstein, pojmujemo kot 

socialne in etatistične različice kapitalizma ali poskus državnega upravljanja družbe na 

birokratskoplanski način, so bili »režimi realnih socializmov … neposredno odvisni od 

tega, da 'izpolnjujejo svoje obljube'. Ko so ljudstva menila, da obljub ne izpolnjujejo več, 

so se uprla«(Močnik 2006, str. 63)
103

. 

 

Sennett z izrazom socialni kapitalizem (Sennett, 2008) opisuje kapitalizem birokratske 

organizacije in socialne države; to je kapitalizem človeka organizacije, ki ga opisuje tudi 

                                                 

102 To vlogo je država izvajala ves čas, odkar so socialdemokratske stranke druge internacionale zasedale 

evropske parlamente. To vlogo je država imela tudi v paternalističnem fašizmu, socializmu in v 

socialdemokratski državi blaginje. 

 
103Vendar pa – in to je pomemben del zgodbe, ki posredno dokazuje značaj gospostva in vzgibe elitena 

oblasti – sta »socialistična država in partija disciplinirano ravnali po načelih svoje ideologije. Socialistična 

država se je razpustila, partija je sestopila z oblasti – zato da bi lahko vladajoče skupine ostale na oblasti, a s 

pomočjo drugačne države«(prav tam, str.64). 
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Whyte (Whyte, 1970). Sociološko gledano v tem obdobju prevladujejo vrednote 

podrejanja organizaciji, dela v skupini, napredovanja z zaslugami in na podlagi vloženega 

dela v organizaciji ter dolgoletnih rezultatov; vrednote odloženega plačila in nagrade; 

dojemanje življenja in obdobja aktivnega dela kot življenjske zgodbe, kot dolgoročnega 

načrta in predvidljivega življenjskega časa. Za kar ne more poskrbeti podjetje, poskrbi 

socialna država. Evropski model socialne države prinese zdravstveno varstvo za vse, 

državni pokojninski sistem, javno šolstvo, sindikalno organiziranost, kolektivne pogodbe 

in še in še. Čeprav si je za to že prej močno prizadevala socialna demokracija, se te 

pridobitve socialne države v Evropi utrdijo po drugi svetovni vojni. Tudi zato, da bi se 

zmanjšala privlačnost socializma in sovjetskega zgleda. V ZDA, kjer so take spremembe 

nastavili z vrha navzdol oz. iz predsedniške pisarne
104

, so jih uvedli le minimalno in nato 

poskušali večkrat demontirati. 

 

4.2.4. Neoliberalizem kot gospodarska politika »postindustrijske dobe«in 

globalizacije 

 

V sedemdesetih letih je prišlo do nove ciklične recesije kapitalističnega svetovnega 

sistema, zaznane najprej kot energetska kriza, ki jo je sprožila konsolidacija dežel 

proizvajalk nafte,nato kot recesija, na koncu kot dolžniška kriza. Z upadanjem ekonomske 

prevlade ZDA je dolar izgubil status rezervne, depozitne valute; še posebej z odmikom od 

zlate podlage. Industrijske in finančne institucije so se osamosvajale; korporacije so 

postajale vedno bolj transnacionalne. Proizvajale in prodajale so po vsem svetu; njihovi 

prihodki so postali večji, kot jih je premogla marsikatera država. Nacionalne države so 

poskušale privleči korporacije, da bi si zagotovile investicije (Pierson 2005,str. 123–

                                                 

104 New Deal predsednika Roosevelta je bil ne le program, ki naj bi oživil Ameriko, pač pa tudi način, kako 

vrniti ljudem dostojanstvo in upanje ter jih s tem odvrniti od revolucionarno-prekucniških idej. Sovjetska 

zveza je uradno res razvijala socializem v eni državi, a njena internacionala kot ljudska fronta je bila 

prisotna in aktivna po vsem svetu. Tudi v ZDA so bili komunisti močna sila. Zato je program povojne 

prenove, ki ga je sprožil predsednik Roosevelt, predvideval ne le ustanovitev organizacije združenih 

narodov, pač pa tudi ureditev sveta po vojni v novo družbo, ki bo omogočala človekovo srečo in blaginjo 

vsem. Brez teh osnovnih pravic in varnosti, najprej doma, v ZDA, potem tudi povsod, kamor seže vpliv 

zmagovalcev, Roosevelt ni videl zagotovila za trajni mir v svetu. Naciji je 11. januarja 1944 predložil načrt 

za listino socialnih in ekonomskih pravic – The Second Bill of Rights –, zagotovljeno z ustavo, ki bi 

omogočala tisto, kar ustava in listina političnih pravic do takrat nista zmogli: enakost vsem v uresničevanju 

pravice slediti in iskati srečo, blaginjo. Načrt, predvsem zaradi smrti predsednika, ni bil izpeljan. In, kot je 

duhovito komentiral Michael Moore v svojem filmu Kapitalizem: ljubezenska zgodba: »Predsednikovi 

svetovalci so šli po vojni v Evropo in na Japonsko postavljat novo družbo s tem programom in ga tudi 

uvedli, v Ameriki pa smo nadaljevali po starem.« 
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125).V tem času se je zgodilo naslednje: proizvajalke nafte so veliko novopridobljenega 

»naftnega denarja« vložile v banke svetovnega centra, te pa so ga ponudile kot posojila 

perifernim (nerazvitim) deželam. Končni izid je bila dolžniška kriza, ki je 

posojilojemalke pripeljala v gospodarsko in politično odvisnost od mednarodnih 

finančnih ustanov. Te so ob sodelovanju lokalnih gospodarskih in političnih elit vsilile 

nove neoliberalne modele razvoja in tako dežele potisnile v trajno odvisnost (Močnik 

2006, str. 14). Posledica je sistemska kriza, pri čemer naj bi bila neoliberalna politika 

samo poskus, kako ohraniti zdajšnji svetovni sistem in gospodarsko, politično in vojaško 

prevlado(prav tam). Z razvojem informacijske tehnologije in sproščanjem omejitev v 

mednarodni trgovini in tudi z zmanjšanjem zmožnosti realne kontrole kapitala 

nacionalnih držav je kapital postal izredno gibljiv, agresiven in špekulativen. Nacionalna 

država je izgubila sposobnost mediacije in intervencije med kapitalom in delom, močno si 

je omejila možnosti voditi lastno gospodarsko in denarno politiko, njena valuta je postala 

špekulativno blago. Keynesianska politika državne regulacije znotraj meja ene države je 

postala konkurenčno nevzdržna.Celoten gospodarski svet je postal ranljiv in nestabilen 

(Pierson 2005,str. 125).Začelasta sepospešena demontaža socialne države (reaganizem, 

thacherizem) in spodbujanje privatizacije. S padcem berlinskega zidu in izstopom držav 

realnega socializma iz ideološke in gospodarske tekme je neoliberalizem kot gospodarska 

politika in politična praksadokončno planetarno prevladal
105

. 

 

Proizvodni sektorji v svetovnem gospodarstvu so od devetdesetih let doživeli velike 

spremembe. V organizaciji proizvodnje je bil najprej premik iz fordističnega načina 

organiziranja produkcije v postfordističen, imenovan tudi toyotizem. Nova filozofija je 

najprej predvidevala racionaliziranje dostavnih verig v proizvodnji–dobavoelementov 

»just in time«–, s čimer se zmanjšujejo obratne zaloge in v njih vezan kapital. Sledila je 

diverzifikacija proizvodov, ki so v osnovi še vedno isti, lena zunaj prirejeni 

skupinamkupcev na kožo. Osnovna proizvodna enota je postala majhno specializirano in 

prožno podjetje, vezano v podpogodbenem odnosu s kakšno svetovno firmo. Podjetjaso 

pod stalnim pritiskom in za izvedbo dela izrabljala vsa sredstva, ki so na voljo. Namesto 

velike proizvodne organizacije tekočega traku deluje omrežje dobaviteljev in 

                                                 

105 Neoliberalizem je postal politična doktrina neomejenega diktata kapitala, privatizacije vseh možnih 

virov in načinov zaslužka in sistematičnega preusmerjanja vseh drugih, s produkcijo profita povezanih 

posledic in stroškov (eksternalij, kot jim pravijo ekonomisti), na državo in skupnost. Predstavlja se kot 

edina možnost in sistem globalnega sveta brez alternative.  

 



 

105 

 

poddobaviteljev (Močnik 2006,str.129–130).Prednjačijo oblačilna in obutvena industrija, 

industrija hrane, sledijoavtomobilska industrija,industrija za prosti čas in industrija 

dodatkov za zdravo življenje… Trgovske verige sledijo trenutnemu gibanju prodaje in 

zalog; informacijske tehnologije skrbijo, da je tek celotne verige naročil in dobav popoln, 

stroški pa minimalni. Za plasiranje blaga potrošniku so se razvile tako industrija reklam in 

obdelava trga kot kreditna in zavarovalna industrija, skupaj s plastičnim virtualnim 

denarjem. Internet in optični kabli, mobilna telefonija in satelitske komunikacije pa so 

sprostili tudi cele industrije novihnematerialnih proizvodov in storitev, pri katerihsta 

fizično obliko blaga v prodaji nadomestilavirtualen izdelek in nematerialna storitev. 

 

Selitev proizvodnje fizičnih proizvodov je postala stalnica. Cele industrijske panoge se 

selijo z enega dela sveta na drugega, kjer je delovna sila cenejša, država prijazna in 

nezahtevna, stroški majhni in dobički veliki. Družbeni stroški (eksternalije) ob tem 

narastejo v gostujočih in v matičnih okoljih. Z uvajanjem novih tehnologijso se začele 

seliti še storitve
106

.Sociologi so zaznali, da v moderni organizaciji ni več stalnih delovnih 

položajev; delovne naloge so polivalentne; pomembniso ekipni duh, privrženost 

skupini,tovarištvo, čustvena kompetenca, navdušenje in podobne psihične lastnosti. 

Mojstrstvo ni več iskano. Išče se sposobnost hitrega začenjanja novih stvari v novih 

okoljih in ad hoc skupinah. Ceni se potencial– ne izkazan rezultat dela,temveč nakazana 

zmožnost za premikanje od problema do problema, od prizorišča do prizorišča, od ekipe 

do ekipe (Sennett 2008, str. 84). Površnost, površinskost, brez poglabljanja, ker to jemlje 

čas in energijo. Življenje v čistem procesu, BaumanovaTekoča moderna. 

 

                                                 

106Nekateri avtorji opisujejo čas po internetni revoluciji potem, ko je počil borzni balon ».com« podjetij, kot 

novo dobo izravnavanja sveta. Friedmanopisuje selitev storitev iz ZDA v Indijo in na Kitajsko. Selili so se 

celi sektorji. Primeri, kot so podjetja za medicinsko administracijo, ki urejajo večino zadev zdravniku v 

ZDA za delček cene medicinske sestre, delujejo v Indiji. Tam so tudi podjetja za programsko opremo, 

grafične storitve, celo telefonsko podporo kupcem. Kitajska odpira cele tehnološke komplekse, namenjene 

izvajanju storitev visoke tehnologije in računalništva (Friedman, 2006). Anderson opisuje zmožnosti 

nematerialne trgovine na internetu. Ne le, da je izredno zrasel obseg prodaje in menjave blaga, ki obstaja le 

v nematerializirani obliki,možno je praktično vsemu svetu (ki je priključen na internetno optično mrežo) 

ponuditi znanje, storitev, idejo…za praktično nikakršen dodaten strošek nad stroškom prve izdelave.In jo 

prodati še neštetokrat po enakih pogojih. Pri tej obliki ponudbe trgovec praktično ni omejen s klasičnimi 

elementi trgovine, kot so skladišče, zaloge, police, prodajni prostor. Ponudba je lahko skoraj neskončna. 

Eno samo kopijo elektronske knjige, ki kot fizična knjiga niti ne obstaja, ali pesmi ali programske kode ipd. 

lahko ponujate in prodate neskončnokrat. V zalogi imate lahko izjemno butičen izdelek, ki si ga zaželi samo 

nekaj ljudi na leto na vsem svetu – in vas ne stane praktično nič (Anderson, 2006). Podobno se dogaja v 

mobilni telefoniji in internetnih povezavah. Ko je enkrat infrastruktura postavljena in deluje, so stroški 

delovanja in vzdrževanja nizki, donos iz omogočanja tehnologije pada. Profitne marže nastajajo v ponudbah 

vsebin, večinoma takih, za katere nihče pred tem ni niti vedel, kaj šele, da bi jih potreboval. 

 



 

106 

 

Organizacijska teorija opredeli ta novi tip organizacije dela kot postmoderno 

organizacijo
107

.Zanjo veljajo dejavniki uspeha:hitrost, integracija, inovativnost in 

fleksibilnost.Značilnosti soploska hierarhija, decentralizirano odločanje, sposobnost hitre 

prenove, nastajanje samoorganiziranih enot in mehanizmov koordinacije ter upravljanje 

brez nadzorovanja. Eno temeljnih načel vteh organizacijah je prenos odgovornosti 

navzdol in na posameznika oziroma načelo subsidiarnosti, po katerem predajo zgornje 

ravni vodenja čim več odgovornosti nižjim ravnem. Prenos odgovornostiima še drugo 

plat, saj takšna zasnova organizacije pomeni uresničenje ekstatične neodgovornosti
108

. 

 

4.2.5. Neoliberalizem kot dekompozicija 

 

Če se na kratko ozremo na politično prakso neoliberalizma zadnjih štirih desetletij, lahko 

vidimo,kako se je uporabljana filozofska in nazorska misel prevedla v 

političnoekonomsko prakso in ideologijo. Štirje pojavi se pri transformaciji idej v prakso 

značilno vežejo na teoretični okvir neoliberalizma in ga tudi globoko izrabijo.  

 

Najprej svobodna trgovina. Navzven jo zastopa Svetovna trgovinska organizacija (WTO). 

Vstop v organizacijo naj bi pomenil vstop v globaliziran svet trgovskih tokov svobodne 

trgovine. V resnici WTO perifernim državam vsiljuje periferne pozicije, centru prinaša 

ekstra profit. Dejansko je toorodje neenake menjave, čeprav pokrito z idejo globalizacije, 

                                                 

107Značilnosti postomoderne organizacije povzemam po članku Dana Podjeda, ki jih je sintetiziral predvsem 

iznaslednjih virov: CLEGG, S. R. (1992)Postmodern Management? V:Journal of Organizational Change 

Management5(2),str. 31–49; VILA, A. (1999) Postmoderna družba in organizacija. V: Sodobna razlaga 

organizacije. Uredila: Kavčič, B. & Kovač, J. Kranj: Moderna organizacija;DAFT, R.L. in LEWIN, A. Y. 

(1993)Where are the Theories for the »New« Organizational Forms: An Editorial EssayVOrganization 

Science 4(4): i–vi; MERKAČ SKOK, M. (2005) Osnove managementa zaposlenih, Fakulteta za 

management, Koper; SCHWARTZ, H. S. (1995) The Postmodern Organization: Mastering the Art of 

Irreversible Change; Managing in the PostmodernWorld; America’s Revolution Against Exploitation.V: 

The Academy of Management Review 20(1):, str. 215–221.  

 
108Druckerpravi,dasoJaponcikonecsedemdesetihletorganizacijoreorganiziralivnogometnoekipo, saj so 

linearni način dela spremenili v bolj fleksibilnoobliko, pri čemer »vsaka funkcija opravlja svoje delo, 

ampak odvsegazačetkasodelujejovse. Takorekočpremikajoseznalogo, kot se nogometna ekipa premika z 

žogo«(Drucker 2004, str.138). Za uvajanje fleksibilnega, »just in time«modela so porabili veliko časa, ker 

zahtevatak 

sistemopuščanjepridobljenihnavad,vrednotintudimedčloveškihodnosov,karpomeni,damorajoljudjezapustititi

sto,karsoimeli(Drucker2004, str.138–139).Takoniničnenavadnega, da je v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletjakar tretjina japonskih organizacij privajala delavce na nov 

sistemnaposebnihduhovnihtreningihinjihskušalavnovo okolje vključiti z iniciacijskimi obredi. Tako naj bi 

se namreč laže soočili z odgovornostjo, ki se je zgrnila nadnje (Podjed 2006, str. 587). 
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kot ugotavljata Braudel in Wallerstein (Wallerstein 2006;Braudel 2010). Svetovna banka 

ugotavlja, da ima tretji val globalizacije v tem stoletju (prvega je zamejila v čas 1870–

1914, drugega v obdobje 1945–80, tretjega pa doživljamo po letu 1980) naslednje 

značilnosti: vstop velike skupine držav v razvoju na globalni trg, marginalizacija drugih 

držav v razvoju v svetovni ekonomiji, skupaj s padcem prihodkov in povečanjem 

revščine, porast obsega mednarodnih migracij (v iskanju dela ali zaradi političnih razmer) 

in povečanje obsega mednarodnih premikov kapitala (World Bank 2002). Predvsem sta 

narasla obseg in vpliv finančnih trgov. 

 

Dekompozicija vloge države v ekonomskih odnosih je druga temeljna zahteva 

neoliberalne politične prakse. To ne pomeni, da država ne bi več delovala v ekonomskih 

odnosih. Nasprotno, nujna je za vzdrževanje stanja z vsemi sredstvi, ki jih imana voljo. 

Le da je stanje prirejeno željam močnejše straniv transakciji (World Bank 2002). Tudi 

zato neenakosti med bogatimi in revnimi državami in bogatimi in revnimi sloji znotraj 

držav naraščajo; narašča razslojevanje in obseg relativne revščine v vseh prizadetih 

državahter obseg absolutne revščine v najmanj razvitih državah, povsod tam, kjer so 

dobitki iz proste trgovine neenakomerni. Za odpravo revščine ne bo dovolj samo 

sproščena trgovina. Brez uvedbe ustreznih državnih politik in uvajanja dobrih institucij 

ter praks vodenja in brezmakroekonomske stabilnosti bo vpliv finančne globalizacije prej 

neugoden kot spodbujajoč(Harrison,2007).  

 

Dekompozicija socialne države, ki je nastala in cvetela po drugi svetovni vojni,je 

naslednje veliko torišče neoliberalne politike. Potekalo je po več poteh vzporedno, in 

sicer z zlomom sindikatov v Veliki Britaniji pod vlado konservativcev Margaret Thatcher, 

deregulacijo borznega in finančnega poslovanja v ZDA,širitvijo kapitalskih in finančnih 

trgov pod konservativnimi predsedniki od Reagana do Busha mlajšega, z liberalizacijo 

trga dela v Nemčiji po letu 2000, veliko finančno in nato gospodarsko krizo v letih 2007–

2012. Tu je politika stopala skupaj s kapitalom in proizvedla krhke, občutljive lokalne in 

globalne trge finančnega kapitala, omogočala ekstremne in globalne špekulacije in zlome. 

Posledično je ustvarjala tudi krhke in nestabilne trge dela, kjer ne vlada le logika 

globalnih selitev produkcije in proizvodnih resursov, temveč se odvečna armada 

nepotrebnega delovnega potenciala ustvarja tudi čez noč, kot posledica finančnih in 

borznih zlomov.Ustvarja sepermanentna kriza. Račun zanjo izstavijo prizadetim državam. 
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Ta politika je omogočila tudinastanek menedžeriranedemokracijekot»invertiranega 

totalitarizma«, to jesimbioze tradicionalne države (in državne uprave) in sistemov 

zasebnegakapitala,ki ga zastopajo predvsem velike poslovne korporacije, z dejanskim 

prevzemom vpliva naddržavo in njenimi demokratičnimi institucijami, kot to analizira 

Wolin (Wolin, 2008). Tržna ekonomija kot izhodišče »tako proizvaja sistematično lažno 

zavedanje: ideologijo« s povzdigovanjem merkantilnega načela v položaj, ko v celoti 

zavlada ekonomiji in vsem področjem javne in zasebne izkušnje ter postane tiranska 

destruktivna sila v zavesti in materialnem življenju ljudi (Hawkes, 2004). Na državnem in 

mednarodnem področju s pomočjo dekolonizacije, globalizacije in finančne deregulacije 

ta politika uspešno korumpira in vodeni prerogative, ki jih države tradicionalno 

zadržujejo zase kot nadzor nad svojo valuto, uveljavljanje gospodarskega reda za podjetja 

in družbe, ki delujejo znotraj meja države in zagotavljanje osnovne varnosti državljanov. 

Rothkopf trdi, da je kar 160 od 192 članic Združenih narodovle malo več kot 

»napoldržava«, zbledela različica tega, kar je država nekoč bila ali kar naj bi suverena 

država bila.Obenem je najbogatejša država na svetu, ZDA, dovolila svojim »super 

državljanom«, posameznikom in korporacijam z globokimi žepi in odličnimi povezavami, 

da izkrivljajo politične procese na načine, ki zapostavljajoin ogrožajo javni interes 

(Rothkopf, 2012). Kapital je sicer videti nadnacionalen, a je še vedno lahko 

nacionalističen in povezan z državnimi politikami v skupnem iskanju profita in prevlade. 

Na koncu se izkazuje, da neoliberalizem kot način kapitalskega delovanja zahteva zase 

močno državo, ki obvladuje in uravnava trge kapitala, delovne sile, regulira 

povpraševanje in potrošnjo, politično artikulacijo, ki ustvarja razmere za monopoliziranje 

zajema profita
109

. 

 

4.2.6. Poslovna kultura v politiki neoliberalizma 

 

Za neoliberalizem so značilni:odpravljanje regulacij in pravil v poslovanju, poudarjeno 

iskanje dobičkov in spodbujanje osebnega bogatenja brez ozirov terpermanentna kriza, ki 

niha v vedno hitrejših ciklih. Kjer ni možno doseči ekstra dobičkov z normalnimi posli, se 

                                                 

109 Vedno bolj se izkazuje tudi, da neoliberalizem potrebuje močno državo, vendar bolj klasično liberalnega 

in socialnega tipa: državo, ki bi neoliberalnega kapitalista branila pred brezobzirno konkurenco in divjim 

špekuliranjem, ki ju je sam uvedel, in pred samim sabo, pred samouničenjem ter pred »kolateralno škodo« 

sočasnega uničenja družbenega tkiva in družbene ekonomske moči. 

 



 

109 

 

poskuša drugače. Destabilizacija trga postane običajen postopek. Ker učinkovite državne 

ali naddržavne regulacije ni več, kot vodilodelovanja ostane le pohlep;igrišče je ves svet. 

 

Menedžment prevzame vlogo vodenja in upravljanja, lastniki samo še figurativno 

upravljajo podjetje. Čeprav je videti, da z velikimi pokojninskimi in zavarovalnimi skladi 

delavci, ki varčujejo v njih svoje pokojnine, prevzemajo nadzor nad korporacijami in 

menedžerji postajajo le najeti delavci–tako menita recimo Drucker in De George (De 

George 2006, str. 177)–,to ne drži. Menedžerje podjetij in korporacij upravljajo 

predstavniki lastnikov,to pa so povečini menedžerjiteh velikih skladov, bank inholdingov. 

Izvaja se kratkoročen pritisk na kvartalne dobičke in pri tem postane merilo poslovanja 

trimesečje. Perspektiva dojemanja– čas, v katerem teče zgodba in zgodba sama– se 

spremeni. Nagrajevanje z odlogom nima več smisla; načrtovanje za jutri in na dolgi rok ni 

mogoče. Logična posledica je pohlep upravljavcev in vodij podjetij, skladov in bank. 

Podjetja se organizirajo drugače, s centralo v vrsto začasnih in zamenljivih izvajalcev. 

Sennett opiše to kot način delapredvajalnika mp3 (Sennett, 2008): centralna enota vodi, 

izbira in kombinira izvajalce čim bolj neposredno. Strukture in hierarhije, značilne za 

piramidno organizacijo, ni več. 

 

Sociološke posledice so velike: v novih organizacijah se raztopi institucionalna lojalnost, 

izgineta notranja avtoriteta in zaupanje, ni akumulacije institucionalnega znanja. Izginjajo 

možnosti vključevanja v družbo skozi delo in delovno pozicijo. Uničen je socialni kapital, 

ki je prej obstajal na podlagi delovne pozicije in časa v organizaciji. Povečata se moč 

oddaljenega centra in nadzor na daljavo. Ljudje nimajo več odnosov, temveč začasne 

transakcije. Nimajo več dolgoletnih sodelavcev, temveč sodelujejo »projektno«, danes 

sodelavci, jutri tekmeci. Za obstoj na trgu dela in nov posel postanejo pomembne socialne 

mreže. Ni več pomembno, kaj znaš in kaj si ustvaril, pomembno je, česa si potencialno 

zmožen. In da pobereš čim več, še preden se pokažejo rezultati(Sennett, 2008). 

 

Za vse nevajene tega načina življenja (to ni več le način dela, pač pa način bivanja, 

življenja) stopata v ospredje nekoristnost in podzaposlenost. Starejši delavci postanejo 

odvečni, njihovo znanje in izkušnje nepotrebni; avtomatizacija in globalna ponudba 

delovne sile ter hipna selitev produkcije in storitev po svetu izničita še tako mojstrstvo. Še 

več,mojstrsko opravljanje delovnih opravil–narediti nekaj odlično zato, ker se da in ker 

znamo, iz veselja do odlično opravljenega dela– postane staromodno in nezaželeno. Stara 
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delovna in poslovna etika je še dejavna le v manjših, pretežno lokalnih gospodarskih 

družbah, ki delujejo na lokalnem, fiksiranem trgu(Sennett, 2008)
110

. Kar je dajalo občutek 

reda, pripadnosti, smiselnosti in umeščenosti v podjetju kot »organizaciji za proizvodnjo« 

(socialdemokratske) države blaginje in pred njo birokratske države, je dekomponirano. 

Posameznik ni več nujno potreben del nove družbe. Vendar se v zavesti ljudi in v 

skupinski morali še ohranjata (zdaj zaradi dekompozicije nadomestka neuspešno) iskanje 

in identificiranje nadomestne skupnosti, ki bi ji posameznikpripadal in v njej živel ter 

prispeval v gospodarski organizaciji, v podjetju. Skupnosti, ki bi nadomestila razpadlo 

družino, rodovno in vaško skupnost…
111

 

 

4.2.7. Omejitve poslovne etike: kapital ni skupnost 

 

Ne glede na to, kako in s katerega glediščapristopimo k njej, okvire sodobne poslovne 

etike obvladuje specifičenodnos, posebna napetost, ki izhaja iz nerazrešenega nasprotja: 

to je iz ujetosti med gibali kapitalizma, predvsemmed pobudo, podjetnostjo, iskanjem 

dobička in posledicami, ki jih kapitalizem v rezultatu generira. Tu vedno znova nastajajo 

nasprotja, ki končajo v napetosti. Naj bo to napetost v družbenih odnosih, v ekonomskih 

razmerjih ali v diskrepanci med osebnimi in skupinskimiidejami in idealiin realnostjo 

vsakdana. Mogoče breznapetosti in nasprotij ne bi bilo posebne potrebe po etiki in 

etičnem presojanju, saj ne bilo konflikta med situacijo in idealom. In mogoče tudi v 

ekonomskih odnosih in razmerjih ne bi bilo posebne potrebe po etični presojiin posebni 

poslovni etiki. 

 

Pobuda in podjetnost, iskanje profita, upravičenost akumulacije in njenega reinvestiranja, 

ki so zrasli na podlagi (substratu) moralnih norm in delovne etike reformacije, kalvinske 

                                                 

110 Z zadnjo finančno in gospodarsko krizo postane očitno, da tudi osnovni temelji poslovanja na velikem 

enotnem trgu izgubijo pomen: dogovor, pogodba, podpis, dana beseda, pečat, poštenost in zaupanje niso 

več temelji posla. Postanejo igračke in orodja za hitro plasiranje smeti in pobiranje dobička. Posledice 

povzročenega razdejanja pa se obesijo na državo, zlasti na socialno državo in jo s pomočjo politike uspešno 

dušijo. 

 
111Delni nadomestek za nove generacije postanejo socialne mreže, ki poskušajo prevzematinaloge skupnosti 

– pripadanje, druženje, socialna povezanost in (ekonomska in socialna) varnost. Vendar ne zastonj: trg 

pristavi permanentno tehnološko povezanost po mobilnih omrežjih (ki spodbujajo čvekanje na daljavo 

namesto druženja) in socialnih omrežjih virtualnega sveta, kjer se lahko izolirani posameznik navidezno 

druži in navidezno pripada (in se dejansko reklamno profilira in targetira). 

 



 

111 

 

predestinacije in krščanske všečnostibogu, v praksivsakič znova trčijo v kritizirane 

lastnosti novega kapitalizma: nebrzdan pohlep, želja po moči in prevladi, sebičnost.To so 

v bistvu stare človekove hibe, s katerimi seposamezniki in skupnosti spopadamo že 

tisočletja; so stalna tema razprav o izboljšanju človeka in njegove nravi. Vendar jih novi 

kapitalizem, še posebno globalizirani neoliberalizem,sistematično spodbuja in širi, jih 

opravičuje kot »nove dinamične sile«in spodbuja njihovo množično udejanjanje. Te 

človekove lastnosti so bile vedno prisotne, tudi v drugih družbenih sistemih; vendar so 

zdaj prvič izpostavljene kot glavne, želene in prevladujoče, množične lastnosti kulture 

modernega človeka v modernem kapitalizmu (Sennett, 2008). 

 

Drugi del tega problema je značilno sodoben. Posameznik namenja podjetju in zaposlitvi 

velik del svojega časa, vseh fizičnih, umskih in socialnih aktivnosti. Del človekove nature 

želi videti v podjetju,kamor projicira velik del svojih želja in pričakovanj, novo skupnost, 

v kateri bi živel– bivalv času, ko aktivno dela za plačilo
112

. Naravno človekovo vedenje je 

življenje v skupnosti, ki je socialni, čustveni, bivanjski, delovni in preživitveni okvir 

posameznikove eksistence. Tudi socialni preživitveni instinkti so naravnani na 

pripadnost, skupnost in medsebojno povezanost. Kakor država tudi podjetje to zelo 

močno izkorišča. 

Sodobno podjetje ni več agrarni ali obrtni družinski posel, zadruga ali rodovna skupnost. 

Tudi ni občestvo– nadomestna skupnost enakih vsaj po nekaterih značilnostih
113

. Podjetje 

je ustanovljeno za izvedbo nalog in ciljev, to je ustvarjanje proizvodov (storitev) in 

dobička iz prodaje (ali drugih oblik menjave). Deluje po načelu vloženih sredstev v 

»projekt«, in ne po načelu skupnosti. Za kapitalistično podjetje je značilno, da tisti, ki 

upravljajo sredstva, zahtevajo donos; da končno ni pomembno, kaj podjetje počne, in tudi 

ne, kakšna je njegova družbena (skupnostna) funkcija; ustanovitelji ga lahko preusmerijo 

v druge »posle«, ga razdrejo ali likvidirajo, poberejo vložke in gredo drugam, na 

drugprojekt,drugo podjetje
114

. Sodobno podjetje nikakor ni skupnost; v najboljšem je le 

                                                 

112Projekcija pričakovanih lastnosti skupnosti na podjetje deluje podobno, kot deluje projekcija 

posameznika na skupino vrstnikov, sošolcev in šolsko ustanovo med odraščanjem in šolanjem. Številni celo 

poskušajo na podjetje projicirati pričakovanja o drugi družinski skupnosti. Prav na občutku pripadnosti 

skupini in skupnosti, skupnih ciljih in skupni usodi gradijo številne tehnike usmerjanja in vodenja ljudi, tudi 

menedžerske. 

 
113 Občestvo je oblika skupnosti, a le verujočih, ne vseh članov družbe.  

 
114 Prav kakor so se včasih podjetni odpravljali na trgovske in vojne pohode. 
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asociacija, združba zainteresiranih, ki za določen čas in določen namen (ter zadovoljitev 

njihovih ciljev) združijo svoje vire (finance, znanja, čas, delo itn.), svoje vložke v 

podjetje, torej v neko dejavnost, ki ga skupaj izvajajo. 

 

In natančno takšno je tudi sodobno pojmovanje vloge človekaposameznika v podjetju: to 

je le en sestavni delčekprodukcijskega dejavnika med kapitalskimi viri podjetja, ki mu 

sodobno rečemo socialni, intelektualni, kadrovski ali človeškikapital
115

. Kapitalski vir in 

človeška skupnost se žal v tem odnosu ne moreta ujeti. Dokler je človek v odnosih 

kapital, ni človek, je razčlovečen.Kljub vsem prizadevanjem po redefiniciji osnovnega 

odnosa je rezultat v najboljšem primeru le iluzija, ki jo v sebi nosi logika kapitalizma – le 

obliž na problem, povezan s človekovo naravo. 

 

 

4.3. NEKATERE DETERMINANTE SLOVENSKEGA 

POSLOVNEGA OKOLJA 

 

V gospodarskem razvoju slovenskega prostora lahko označimo tri značilna obdobja. Prvo 

je čas od zgodnjega kapitalizma do konca druge svetovne vojne, drugo obdobje je čas 

državnega socializma in samoupravljanja, tretje pa čas politične samostojnosti, tranzicije 

iz socializma v kapitalizemin vstop v EU. Vsako obdobje je dodalo nekaj svojega h 

korpusu predstav ljudske morale in dojemanju moralnega v poslovanju. 

Slovensko okolje vendarle ima neke posebnosti. Kapitalizem se od nastanka tukaj 

večinoma ni manifestiralmimo ali brez politike, ne kot sistem odnosov v produkciji ne kot 

miselni okvir za razumevanje, ustvarjanje ali konstruiranje realnosti, ki nas obkroža in v 

kateri delujemo. Socializem že v izhodišču pomeni nadvlado politike nad gospodarskim 

prostorom. Zato je bil ves čas in je še vedno gospodarski prostor prežet s politiko in 

političnimi interesi in obratno; gospodarski interesi so večkrat močno vplivali na politiko. 

V naših krajih so bili gospodarstvo in politični boji nosilcev različnih interesov in 

                                                 

115 V trenutku, ko se zmožnosti, potenciali in delo posameznika ali v produkcijo vpete skupine ljudi (vseh 

zaposlenih ali angažiranih) pojmujejo kot kapitalski vir podjetja, posamezen delavec in vsi zaposleni 

pridobijo »vrednost«. Niso več le golo breme, strošek produkcije (gledano skozi plačo ali vrednost naročene 

storitve), pač pa si jih podjetje prisvoji med svoje vire, ki so zmožni generirati novo dodano vrednost in 

imajo posledično tudi ceno na trgu. V tem trenutku se lahko zaposleni (in drugače na podjetje vezani 

posamezniki) pretvorijo v računovodsko postavko in povečajo »likvidacijsko vrednost podjetja na presečni 

dan« – vstopijo v računovodsko bilanco sredstev in virov. Celotno vrednotenje človeškega kapitala se 

namreč zaključi tu, v letni bilanci.  
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političnih opcij ena in ista zgodovina. In sta tudi ena in ista sedanjost. Teže pa bi trdili, da 

sta se ljudska morala in modrost sprevračali in spreminjali, sledeč premenam politike. 

Prej nasprotno– temeljni korpus predstav ljudske morale in dojemanja etičnega, tudi 

dojemanje etičnega poslovanja, je v preteklosti temeljil in tudi danes še temelji na 

vzajemni skupnosti, pravični delitvi in osnovni poštenosti, vrednotah, kot so veljale, ko je 

bila napisana Zdravljica. 

 

Zato mogoče zasodobnika še toliko bolj šokantno deluje razkorak med pričakovanji ob 

osamosvojitvi in vstopu v tranzicijo ter med gospodarsko in politično, pa tudi socialno 

realnostjo po dvajsetih letih samostojnosti in vstopu v skupnost evropskih držav. Tu sta 

namreč trčila romantični mit in romantično pričakovanje ob realnost človeške nature in 

namerno neregulirane razmere »prvotne akumulacije« po slovensko, če si sposodimo 

izraz iz Marxovega Kapitala. V resnici gre za proces prepustitve navidezne politične moči 

ob hkratnem obdržanju in prevzemanju gospodarske in kapitalske substance dežele, ne 

glede na ceno in posledice. Pri tem verjetno ne gre toliko za načrten in strateško voden 

proces kot za transponiranje starih in formiranje novih omrežij politično-gospodarske 

moči ter njihov preplet; proces, ki ga nekateri označujejo kot tranzicijo političnih in 

ekonomskih elit (prehod, z izrivanjem nekaterih starih in vključevanjem nekaterih novih 

nosilcev in predstavnikov) iz enega družbeno-politično-gospodarskega sistema v 

drugega
116

 ali kot tovarišijski kapitalizem (Crony Capitalism), ki ga dobro poznajo tudi 

razvite kapitalistične države.  

 

4.3.1. Zgodovinski razvojin posebnosti slovenskega gospodarskega prostora 

 

Če bi poskušali nekako opredeliti zgodovinske razvojne gospodarske cikle slovenskih 

dežel, ki danes sestavljajo Slovenijo in slovensko zamejstvo, bi jih lahko opredelili z 

razvojnimi loki v času in prostoru. Prvi razvojni lok, kot ga označuje F. Gestrin (Gestrin, 

1991), je bil čas od renesanse prek zgodnjega kapitalizma inse je končal z upadom vseh 

dejavnostisredi 17. stoletja,po popolni zmagi protireformacije. Drugi razvojni lok v 

slovenskih deželah je trajal od dvajsetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Kulturno 

ga je prebudila ustanovitev Ilirskih provinc, gospodarsko pa rast pomena Trsta in gradnja 

                                                 

116 Te procese opisuje tudi Tomšič v delu Elite v tranziciji(Tomšič, 2003). 
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železnice. Kot posebno obdobje lahko označimočas med prvo in drugo svetovno vojno, 

ko so bile slovenske dežele v Kraljevini Jugoslaviji najbolj industrijsko razvit in napreden 

del države (Fischer in drugi 1998, str. 51–52). 

 

Nov razvojni lok s posebnimi značilnostmi v razvoju industrializacije in alokacije 

kapitala je čas po drugi svetovni vojni, ki ga politično zaznamuje obdobje državnega in 

samoupravnega socializma do prehoda v samostojno Slovenijo. V tem časuje Slovenija 

prešla iz pretežno agrarne dežele (po deležu BDP)v izrazito industrijsko deželo z elementi 

postindustrijske družbe. Lok tega razvoja se zaključuje v postsocialistični tranziciji v 

kapitalizem, s propadom socialistične gospodarske strukture. Sodobnost zaznamuje vzpon 

tovarišijskega kapitalizma in politične strankokracije ter zlom v finančno-gospodarski 

krizi po letu 2007, iz katere dežela še ni izšla.  

 

Kakor že proučujemo sedanji trenutek v Sloveniji, nekaj je gotovo: ne moremo se 

izgovarjati, da smo v kapitalizem skočili na glavo in se zato v takih razmerah ne 

znajdemo najbolje. V naših krajih ima kapitalistično gospodarstvo dolgo in plodno 

zgodovino, začenši s 16. stoletjem.Kapitalizem se je v slovenskih deželah v 16., 17. in 18. 

stoletjurazvijal enako kot v sosednjih deželah, brez kakih izrednih posebnosti. Kot poroča 

Ferdo Gestrin (Gestrin, 1991), so bile slovenske dežele povezane v evropska dogajanja že 

v prejšnjih obdobjih, bile so sestavni del takratne Evrope. Renesansa je bila v slovenskih 

deželah sočasna z dogajanji v Italiji, trgovina, manufaktura in blagovna menjava so 

potekale v istem prostoru in času kot razširjanje novih idej in znanj. Prva delniška 

družbav naših krajih, rudnik živega srebra v Idriji, je delovala že od začetka 16. stoletja in 

je v času obratovanja do danes prešla skozi skoraj vse kapitalske lastninske 

oblike
117

.Sredi 16. stoletja so poznali že prve ureditve delovnega reda in pravic delavcev 

v glažutah in fužinah. Slovenske dežele so v 17. in 18. stoletju razmeroma nazadovale, 

najprej z izgonom podjetnejših slojev v protireformaciji in nato skupaj z avstrijskimi 

deželami, z upadom pomena trgovine v Sredozemlju in prehodom trgovskih in 

industrijskih centrov iz Sredozemljana obale Atlantika. Industrijski razvoj v 19. stoletju je 

                                                 

117 Rudnik v Idriji je kop začel okoli leta 1490; leta 1530 ga je vodila ena delniška družba, od leta 1524 je 

trgovina z živim srebrom državni monopol, ki ga je država s koncesijo zaupala v izvajanje posamezni 

trgovski družbi. Leta 1575 je deželni knez odkupil deleže in idrijski rudnik podržavil, tako da ga je 

neposredno upravljal in vodil državni urad. Od leta 1659 pa je bila tudi prodaja živega srebra vodena 

neposredno iz državnega urada kot neposreden državni monopol. V socializmu je postal družbeno podjetje, 

v tranziciji pa javni zavod in spomenik. 
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avstrijsko cesarstvo utemeljilo z gradnjoJužne železnice, ki je Dunaj povezala s Trstom. 

Industrijski razvoj ob prometni osi je močno vplival na gospodarske in socialne 

spremembe v slovenskih deželah,spodbujal je gospodarski razvojkrajev intudi dvig 

politične zavesti in organiziranosti, posledično pa tudi politično in svetovnonazorsko 

razdelitev na liberalne in katoliške organizacije, vse do liberalnih in katoliških zadrug, 

zadružnih zvez in bank(Fischer in drugi, 1998). 

 

Konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja, pred prvo svetovno vojno, je bila Slovenija v 

Avstro-Ogrski gospodarsko manj razvita dežela; 60% BDP je dalo kmetijstvo, 40% obrt 

in industrija skupaj. In vendar sta na pet registriranih podjetij dve izvažali zunaj trgov 

Avstro-Ogrske; domača industrija je bila usposobljena za kakovostno proizvodnjo in 

izvoz industrijskih proizvodov po vsem svetu. V gospodarstvo je bilo vloženega 

sedemkrat več tujega (neslovenskega) kot domačega kapitala, predvsem v velika podjetja 

in banke. Obrt in kmetijska proizvodnja sta si pomagali z domačimi hranilnicami in 

posojilnicami ter zadrugami.Pet od šestih najbolj razvitih industrij in obrti je temeljilo na 

izkoriščanju naravnih bogastev, predelavi kmetijskih izdelkov in na v generacijah 

akumuliranem znanju delavstva
118

. 

 

Konec 19. in v začetku 20.stoletja so se v okvirih avstro-ogrske monarhije v slovenskih 

deželah razcveteli zadružništvo, industrijski obrati in tovarne, izvoz po vsem svetu in 

mešana kapitalska vlaganja v industrijo, trgovino, rudarstvo in bančništvo.To obdobje se 

jekončalo skupaj s prvo svetovno vojno, ko so slovenske dežele izgubile velik in razvit 

trg Avstro-Ogrske, kjer so bile sicer po gospodarski razvitosti v podrejenem položaju; 

vendar je bila monarhija za slovenska podjetja vseh vrst skupen notranji trg,kakršnega po 

prvi svetovni vojni niso imela vse do vstopa v EU. Slovenija je, okrnjena za velik del 

prejšnjega etičnega ozemlja, po tej vojni vstopilana jugoslovanski trg, kjer je čez noč 

postala industrijsko najrazvitejši del državez izredno močnim vplivom na notranji trg in z 

velikim deležem v industrijskem izvozu(Fischer in drugi 1998, str. 49–66). 

 

Rast števila podjetij v Slovenijiin njihova velikost med obema vojnama napeljujeta na 

ugotovitev, da je bil v tem času za Slovenijo prevladujoč mali podjetnik, ki je stal na čelu 

                                                 

118»Najbolj znano je dejstvo, da je bilo po popisu prebivalstva iz leta 1910 na ozemlju današnje Republike 

Slovenije 66,6% vsega prebivalstva kmetskega ter da sta poljedelstvo in živinoreja v letih pred prvo 

svetovno vojnoše vedno dajala kar 60 % nacionalnega dohodka« (Fischer in drugi 1998, str. 64).  
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osebne firme ali družbe z omejenim jamstvom, s skromnim številom zaposlenih. Nasproti 

množici takih majhnih podjetij pa je bilo sorazmerno malo kapitalsko krepkih podjetij, ki 

so zaposlovala znatnejše število delavcev. Veliko povpraševanje na jugoslovanskem, 

carinsko zaščitenem trgu je omogočalo življenje množici podjetnikov, ki niso imeli 

potrebe po iskanju novih trgov (prav tam, str. 115–116). Po drugi svetovni vojniin 

naprejje državni socializem gradil prav na teh temeljih kapitalističnega razvoja in tudi na 

njegovi zgodovinsko izoblikovani poslovni in delovni morali, ki jo je poskušal 

preoblikovati v »socialistično delovno zavest«. 

 

Omeniti velja še en gospodarski pojav, pomemben za slovenske dežele. To so zadružna 

gibanja, so se začela v zadnji četrtini 19. stoletja.Z razvojem zadružništva v Avstro-

Ogrski se je konservativenmodel zadrug, ki ga je podpirala tudicerkev, v slovenskih 

deželah hitro in močno razširil in utrdil. Bil je osnovni model medsebojne pomoči in 

povezave v proizvodnji, izmenjavi in porabi ter v akumulaciji kapitala. Zadruge so se 

povezovale v zadružne zveze, ustanavljale hranilnice in tudi banke
119

.Zadružništvo, 

utemeljeno na podlagi vzajemnosti, solidarnosti in samopomoči, naj bi kot zaokrožen 

gospodarski sistem v obliki proizvodnih, prodajnih in nabavnih zadrug omogočalo 

organizirano nastopanje na trgu, medtem ko bikreditne zadruge to prizadevanje finančno 

podpirale.  

 

4.3.2. Vpliv politike v gospodarstvu do druge svetovne vojne 

 

Med značilnostmi slovenskega prostora je obramba pred tujo dominacijo,ki je v 19. 

stoletju izkrivila in deformirala evropske idejne tokove v slovenskem prostoru. Kar je bilo 

na zahodu v reformaciji nosilec svobodomiselnihidej in idej meščanstva, se je na 

Slovenskem javljalo kot branik fevdalne dominacije nemškega gospostva, 

protireformacija pa je zvenela in uspevala kot meščanski trend. Razsvetljenstvo se je v 

slovenskem prostoruoglasilo z avstrijskim absolutizmom, francoska zasedba je vnesla 

                                                 

119»Zadružništvo, ne samo kreditno, je med Slovenci doživelo silovit razmah, govorimo lahko kar o 

gibanju. V ponazoritev te trditve nas opozarja podatek, da je bilo v letu 1918 prek 1.000 zadrug 

najraznovrstnejših oblik. Do konca leta 1937 pa je njihovo število naraslo celo na skoraj 1.700 zadrug. 

Daleč najbolj številne so bile kreditne zadruge...Obseg in struktura zadružnih organizacijskih oblik sta bila 

zelo številna, takorekoč ni bilo področja, kjer ne bi bilo mogoče uporabiti zadružne forme« (Fischer in drugi 

1998, str. 167–168). 
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iliristični moment, ki je bil pozneje deloma podlaga za jugoslovanstvo. Kulturno je 

ilirizem ogrožal slovenski jezik, slovstvo in literaturo, kar je literarni javnosti 

onemogočalo preoblikovanje v politično. Tak položaj je slovenstvo spet – paradoksalno– 

zavezovalok avstrijskim okvirom, ki so dajalinacionalni in jezikovni prostor(Markeš, 

2001). 

 

Gospodarski in družbeni prostor je bil od sredine 19. stoletja tudi politično razdeljenna 

klerikalno-socialni in liberalni, pozneje liberalno-socialnodemokratski del. Tako je bila že 

v Avstriji postavljena dvotirna gospodarska struktura– podjetja, banke in veliki kapital so 

politično usmerjali liberalci, klerikalni tabor pa je rasel z obrtjo in malim podjetništvom, 

zadrugami in hranilnicami. Tem so se pozneje s svojimi zadrugami in 

hranilnicamipostavili nasproti liberalni demokrati in z njimi tekmovali
120

. 

 

Ker avstro-ogrska monarhija druge politične dejavnosti ni dovoljevala do poznega 19. 

stoletja, sta se le skozi cerkvena društva v slovenskih deželah razvijala tako kulturna in 

narodna zavest kot ekonomsko povezovanje enakomiselnih. Velika večina ljudi, 

kmetičev, rokodelcev, trgovčičev, delavcev in dninarjev je bila zaradi sprememb nove 

dobe ogrožena; vse slabo, kar je prišlo nad ljudstvo, je bilo iz germanskega okolja; in 

edina ustanova, ki jo je ljudstvo imelo in ji zaupalo, je bila slovenska cerkev. Le prek 

cerkve in njenih organizacij se je lahko branilopred germanskimi grožnjami in 

uničevanjem svojih tradicij, običajev, šeg,jezika, znanja, postav in morale, skratka svoje 

kulture.Prav tako pa je edino tu lahko posredno ščitilo svojo ekonomijo, preživetje 

»malega človeka«(Markeš, 2001).  

 

Absolutizem je onemogočal laično inteligenco, dovoljeval pa je narodnostno 

delovanjeprek religioznih društev in religioznih publikacij. S tem je izgnal politiko in 

moderne razprave o sodobnihvprašanjih v cerkev, ki je bilo predmoderno okolje, po 

strukturi, cilju in razmišljanju zamrznjeno v času pred francosko revolucijo.V času 

romantike je bilo sledenje modernim miselnim tokovom naraščajoče ljubezni do lastnega 

naroda, ki so prihajali iz nemških dežel, možno le, če se je od njih odlepilo, se 

                                                 

120Tekmovanje med konservativno-katoliškimi in liberalnimi ekonomskimi organizacijami, ki je bilo ves 

čas prisotno, se je končalo sredi velike gospodarske krize v tridesetih letih 20. stoletja, ko je vidnim 

podjetnikom v banki in zvezi zadrug pod okriljem liberalcev uspelo z divjimi špekulacijami izgubiti večino 

aktive in povzročiti lasten propad.  
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osamosvojilo od nemštva. To pa je pomenilovrnitev k temeljem tradicionalnega 

sociološkega katolištva, podaljšanju tradicije in katoliškega družbenega principa, ne pa 

idejno sledenje protestantizmu. Ta »zamrznitev« ideje in politike v »predmodernosti« 

katolicizma, kot to poimenuje Markeš,je na Slovenskem trajala do konca avstrijske 

monarhije in naprej v Jugoslavijo. Na kratko, »program zedinjene Slovenije leta 1848 se 

pojavi v času, ko v Franciji že nastane demokratična republika, v Avstriji pa se razprave o 

osebni svobodiproti državi zavlečejo vse v leto 1918, to je v njen razpad, ko postane 

aktualen narodni kolektivizem. Formalno je to pomenilo preskok liberalne faze 

individualizacije in artikulacijo demokracije v njeni kolektivno suverenostni stopnji« 

(Markeš 2001, str. 247). 

 

Paradoks, ki ga Markeš izpostavi, je, da so se temeljne prvine narodne samorealizacije 

odvile v katoliškem okolju, da je moral slovenski narod svoj liberalni projekt voditi v 

ideološkem okolju, ki mu je liberalizem v Evropi nasprotoval. Če se je narod hotel 

vzpostaviti kot nacija, je najprej moral opraviti z imperializmom sosedov. In to je lahko 

storil le v okolju, ki ga ni ogrožalo, v katoliškem univerzalizmu. Zgodovinski razvoj 

slovenskega naroda je zaznamovan s paradoksom, »da je v odločilnem 19. stoletju 

moderni razvoj naroda potekal pod ideološko dominacijo gibanj znotraj katoliške cerkve: 

najprej pod vplivom katoliškega liberalizma… potem pa prek krščanskega socializma…« 

(prav tam, str. 251). To zadnje politično gibanje se je razraščalo vse do leta 1945, 

zastopala ga je katoliška stranka, pozneje preimenovana v Slovensko ljudsko stranko. 

Slovensko liberalstvo se ni utemeljevalo ne na lastni ideologiji ne na samonikli nacionalni 

gospodarski produkciji (najmočneje izraženi skozi kmetijstvo, obrt in zadružništvo), pač 

pa je tekmovalo s katolištvom skulturnim bojem, protikatolištvom in slovanstvom, 

jugoslovanstvom. Tako so leta 1918 liberalci s podporo antante sodelovali pri ustanovitvi 

monarhije SHS in pozneje Jugoslavije enega naroda treh plemen; katoliški 

»konservativci« pa so se zavzemali za republiko SHS treh enakopravnih narodov inbili 

izigrani v zakulisnih igrah (prav tam, str. 121 in 154–158). 

 

V Kraljevini Jugoslaviji se je politično ločevanje tudi namenoma spodbujalo, tekmovanje 

ni bilo le med prosvetno-telovadnimi društvi klerikalnih Orlov in liberalnih 

jugoslovansko nacionalistično protežiranih Sokolov, temveč tudi med grozdi krščansko-

socialnih in liberalnodemokratskih zadružnih zvez. Nad tem pa je bil še velik kapital, ki 
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ga je zastopala slovenska ekonomska elita
121

.Socialno vprašanje se je še bolj zaostrilo, 

katolištvo je padlo v podrejen položaj, Slovenska ljudska stranka pa je zaradi sodelovanja 

v vseh vladahizgubljala prepričljivost pri socialnih vprašanjih. Velika gospodarska kriza 

(1928–1937) je imela večplastne posledice. V njej se je močno povečal razkorak cen med 

industrijskimi in kmetijskimi proizvodi, ki so jim cene močno padle. Zaradi krize se je 

zmanjševala in ustavljala tudi industrijska produkcija, močno se je znižala vrednost dela. 

Finančna kriza –nelikvidnost denarnih zavodov kot posledica pomanjkanja gotovine 

(zaradi tezavriranja dvignjenihhranilnih vlog in deflacijske politike vlade) je bila vsa 

krizna leta glavna ovira za izboljšanje. Ena od posledic velike krize je tudi veliki miselni 

zasuk, ki je bil v ZDA vzrok za novo ekonomsko doktrino, vEvropi pa je sprožil 

množična politična gibanja.  

 

Pri nas je imel ta zasuk svoj odraz v socialnopolitični misli
122

.To je čas izpiljene 

doktrineslovenskega krščanskega socializma. Zamisli in premisleki nosilcev ideje pa so 

postali prehudi, prevečsocialistični,
123

 tudi za cerkveno hierarhijo, ki je poskušala (precej 

                                                 

121 »Osredotočena finančna in splošna gospodarska moč nam sugerira, da moramo v lastniški in 

upravljalski strukturi analiziranih bank iskati sloj, ki bi ga lahko označili za sestavni, obenem pa tudi za 

vodilni del slovenske gospodarske elite do druge svetovne vojne ... da dobimo tiste, ki so dejansko odločali 

in usmerjali slovensko gospodarstvo v tem času, pa moramo ta krog skrčiti na vodilno kadrovsko zasedbo 

bank in največjih podjetij. V analiziranih bančnih institucijah je bila namreč zbrana ozka in maloštevilna 

skupina ljudi, ki je iz ozadja – skupaj z industrialci, lastniki velikih osebnih firm ali delniških družb in 

direktorji velikih delniških družb s svojimi povezavami in vplivom na politične strukture, s svojimi 

presojami, odločitvami in dejanji dajala ton, določala smer in kvaliteto gospodarskega razvoja po prvi 

svetovni vojni ... Povsem odveč je tudi napotek, da je med njimi najti tudi najbolj premožne in 

najimenitnejše Slovence izpred druge svetovne vojne« (Fischer in drugi 1998, str. 156–157). 

 
122»Velika gospodarska kriza je prinesla tudi spremembe na miselnem področju. Spoznanje oizčrpanosti 

razvojnega modela liberalnega kapitalizma je bilo dokončno, posledično je to pomenilo tudi spoznanje, da 

zasebna lastnina ni nedotakljiva in da jo je dovoljeno omejiti zaradi splošnih družbenih koristi. Nastopil je 

čas velikih gospodarsko-socialnih doktrin in njihovih gorečih zagovornikov, ki so terjali spremembo 

človekove narave, to je odpoved zasebnim gospodarskim koristim in pridobitniškemu duhu v dobro družbe 

kot celote oziroma povečanje družbene odgovornosti individualnega podjetniškega udejstvovanja« (Fischer 

in drugi 1998, str. 136–37). 

 
123 Misli, kot so: Misli, kot so:  

»Tako je v dobi liberalnega kapitalizma prevladala domala v vseh ljudskih odnosih tako 

imenovana poslovna morala, ki pozna povsod samo hladen trgovski račun, za vse druge, človeške in 

družbene ozire pa je slepa in brezbrižna … V modernem kapitalističnem gospodarstvu pa je mezdno 

ali službeno razmerje dobilo tako izrazito brezoseben, strogo posloven značaj, da pri njegovi 

ureditvi človeških in socialnih vprašanj niso prav nič upoštevali, kakor da sploh ne gre za ljudi, 

ampak za navadne stvari …« (Gosar 1994, str. 39); 

 »… ni nič čudnega, če bi danes kljub vsej kolektivizaciji življenja komaj našli človeka, pa 

naj je drugače še tako izrazito socialno usmerjen, ki bi se za skupne reči prizadeval z enako vnemo, 

kakor se zavzema za lastne zadeve, in bi se čutil zanje prav tako odgovornega, kakor je odgovoren 

za svojo usodo. Nasprotno, velikanska večina ljudi je za skupne reči povsem brezbrižnih ali pa 

mislijo le na to, kako bi se na račun celote kolikor mogoče okoristili. To se kaže zlasti tudi v 



 

120 

 

neuspešno) gibanje preusmeriti v solidarizem, da ga loči od socialne demokracije in od 

komunističnega internacionalnega gibanja. Tako se je slednjič socializem,ki je bil prej 

idejno in programsko najbolje razdelan v doktrini slovenskega krščanskega socializma, 

sekulariziral in ostal v domeni najprej socialdemokratov, nato pa komunistov (Markeš 

2001, str. 252).Socialni nauk, katoliški krščanski socializem, z vsemi osnovami– 

enakostjo, pravičnostjo, solidarnostjo, sodelovanjem, poštenostjo in spoštovanjem dela ter 

pravično delitvijo profitov – je še naprejmočno prevladoval v idejni konstrukciji 

»pravilnega sveta«in v etični zavesti ljudi
124

. In tako je nastalo in ostalo v zavesti množic: 

podjetni kapitalisti– veletrgovci, tovarnarji, bankirji– niso bili zgled, ki bi mu veljalo 

slediti. Le pošteno delo in vsakdanji trud prinašata pravično nagrado. 

 

Pred drugo svetovno vojno so imeli krščanski socialisti in komunisti podoben družbeni 

program; gradili so na istem nezavednem korpusu ljudske morale: na načinih dojemanja 

pravičnosti, vzajemnosti in solidarnosti, ki, kot je to poskusil definirati Trstenjak, 

odganjajo iz samegakorena slovenskega človeka– iz poštenosti
125

 (Trstenjak, 1995). Nato 

                                                                                                                                                  

širokosrčnosti, s kakršno navadno presojamo, kaj je še dovoljeno, če gre npr. za to, da se izogneš 

plačilu davka, carine, podobnih dajatev, ali da se pelješ z železnico brez voznega listka itd. Tudi 

drugače zelo pošteni ljudje imajo glede teh reči zvečine tako neobčutljivo vest, kakor da bi tu ne 

veljale nikakršne meje in dolžnosti …« (prav tam, str. 42); 

 »… bi bilo napak misliti, da so zahteve socialne pravičnosti le nekakšne splošne želje in 

navodila, katerih se lahko vsak po svoji volji drži in se, kolikor se mu ravno zazdi, ravna po njih. 

Ne, pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz socialne pravičnosti, so – vsaj kolikor so v načelu splošno 

priznane – zares pravice in dolžnosti. Treba je le njihovo vsebino dovolj natančno določiti, pa še 

posebej poskrbeti za njihovo veljavnost …« (prav tam, str. 50), 

so nastale pred drugo svetovno vojno; do zdaj jih ni razrešil ali deaktualiziral ne cerkveni socialni nauk ne 

državni ali samoupravni socializem in še najmanj tranzicijski kapitalizem; znova nam dnevno vznikajo iz 

nezavednega korpusa ljudske morale, le da v bolj ostrih oblikah, ob spremljanju dnevnih dogajanj.  

 
124Celo tako, da je služil kot izhodišče in rezervoar rešitev za pripravo samoupravljanja pri Kardelju trideset 

let pozneje. 

 
125 Anton Trstenjak je v več svojih delih poskušal opredeliti posebno moralno bistvo slovenskega človeka, 

njegov moralni temelj. Opredelil ga je s poštenostjo (za naše potrebe bomo tu črpali le iz najbolj 

koherentnega opisa, iz knjige Slovenska poštenost): »Poštenost je v jedru izraz avtonomne morale. Pošten 

je človek v samem sebi in pred samim seboj« (Trstenjak 1995, str.187). »Poštenost je kakovost, ki človeka 

označuje v njegovi globini, ki zadeva njegovo bistvo ... kaj je človek sam v svojem jedru; filozofi pravijo v 

bistvu … Dosledno s tem pravimo tudi: poštenost je človekova hrbtenica. Pošten človek je pokončen; 

drugače bi bil mehkužec, molusk« (prav tam 1995, str. 39). »Če gre za poštenost, ki prav tako vsebuje tudi 

zavest odgovornosti, vidimo, da ne gre neposredno za odnos do koga drugega, temveč predvsem za odnos 

do samega sebe. Gre torej za odgovornost pred samim seboj; pravimo tudi do svoje vesti« (prav tam, str. 

187). Trstenjak ugotavlja, da je slovenska izraza poštenost in poštenjak težko točno smiselno prevesti v 

druge jezike, saj končata v smiselnih pomenih častivrednosti, častnosti, uglednosti, pravičnosti; kar je 

dobro, vendar slovenskega pomena poštenosti ne zaobjame. Ker obsega tako spoštovanje kot vrednost, 

»nekaj šteje« (prav tam, str. 7–11 in 35–37). 
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je svet vstopil v drugo svetovno vojno.Cerkev, ki se je bala možnosti novega 

socialističnega in komunističnega reda bolj kot vsega, ob boku velikega kapitala zato 

pozdravi okupatorja; socialisti, krščanski socialistiin komunisti pa ustanovijo OF. 

 

4.3.3. Socializem in samoupravljanje 

 

Ideološkonazorsko je po koncu vojne nastal nov čas. Komunistična partija je v velikem 

projektugradnje državnega socializma zastavila prenovo družbenih odnosov. Pri tem je 

ves čas gradila prav na tej isti morali in občutku množic, iz katerega je črpala pred in med 

vojno. Poenostavljeno rečenoje bila zamenjava zunanjih simbolov in besedišča 

večinomavse, kar je bilo potrebno.Miselni korpus z vsemi mehanizmi dojemanja, 

razmišljanja, moralnimi vrednotami in miselnimi okviri ter moralnimi vsebinami je ostal 

enak. Le še po vrhu so ga na silo malo pobarvali rdeči komisarji. Kjer ni prijelo 

navdušenje, je nastopil teror kot drugo idejno orodje za uveljavljanje novega reda. 

Kognitivni prestop v socializem se je tako zgodil z menjavo simbolov; načini in orodja za 

konstrukcijo idej in mislipa so ostali enaki
126

. 

 

Državni socializem je po drugi svetovni vojni najprej podržavil vse gospodarske sektorje, 

uvedel državno lastnino in nasilno ter dosledno uničil kapitalistično in velikoobrtno 

produkcijo ter njune nosilce. Nato je izvedel še množično in vseobsežno industrializacijo 

in deagrarizacijo ter popolnoma spremenil sociološko in socialno sliko države. V dveh 

desetletjihje ne le Slovenija, pač pa tudi večina Jugoslavije menjala demografsko sliko iz 

pretežno kmetijske v pretežno urbano deželo s prevladujočim deležem prebivalstva v 

mestih in množično prevladujočo zaposlitvijo v sekundarnem sektorju, v bazični in 

predelovalniindustriji. Pomembno je omeniti tudi, da se je razvila lahka predelovalna 

                                                                                                                                                  

Edvard Kocbek je uporabljal izraz avtentični človek, tisti, ki živi in dela iz globine bitnega dna, osebnost, 

na katero se lahko zanese: trden, nepremakljiv, zanesljiv. Poštenost je nedeljiva, brez pridevnikov. Samo je 

ali pa je ni(prav tam, str. 40–41). 

 
126 Novi oblastniki so poskušali zamenjali eno versko podlago z drugo. Križ za zvezdo, bandero za zastavo, 

stare svetnike in pomembneže z novimi, obrazce zaklinjanja iz krščanskih v komunistični novorek … Temu 

so dodali še malo optimizma v svobodi in pričakovanje boljšega sveta v prihodnosti. Skoraj enaka ostane 

konstrukcija skupnosti, v kateri imajo vsi člani svoje mesto, solidarno skrbijo za sočlane in kjer je lastnina 

skupna in podrejena skupnemu preživetju; ostane tudi konstrukcija sovražnega zunanjega okolja, ki ogroža 

skupnost in proti kateremu veljajo druga pravila kot v skupnosti; prav tako obramba pred notranjimi 

sovražniki, ki hočejo skupnost od znotraj razkopati in tako naprej. Tudi verski fanatizem je imel enake 

značilnosti, le da je imel druge objekte in simbole fanatične vere. 
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industrija, ki je zaposlovala veliko žensk, in da se je zaposlenost žensk v celotnem 

gospodarstvu približala stopnji zaposlenosti moških. 

 

Kapital, potreben za razvoj in rast, se nato ni več primarno pridobival iz grobe 

sekvestracije in ekspropriacije, pač pa že iz državno usmerjane alokacije produkcijskih 

tokov in centralno vodene mednarodne menjave. Pozneje je država potreben kapital 

dobivala z mednarodnimi posojili in mednarodno menjavo, ki jo jeregulirala z deviznimi 

režimi (prelivanjem deviznih sredstev).Kot pripoveduje Niko Kavčič v svojih 

spominih
127

, je velik del gospodarskega razvoja v Sloveniji po drugi svetovni vojni treba 

pripisati prizadevanjem slovenskega političnega vodstva in njegove podaljšane roke, 

slovenske Udbe in kasneje SDV, ter njunemu kljubovanju centrali v Beogradu.  

 

Vendar državni socializem kljub močnemu pritisku ni bistveno preoblikoval značilnosti 

slovenske obrtne, industrijske in družbenoskupnostne morale, kakor mu tudi ni uspelo 

zadušitipodjetniške pobude. Samoupravni socializem, ki je nastal kot politični odgovor na 

politične pritiske (hkrati z nastankom gibanja neuvrščenih držav) in kot izhod iz 

neučinkovitega netržnega državnoplanskega sistema, je gradil »socialistično zavest« prav 

na družbenoskupnostni morali in uvajaltržno gospodarstvo na podjetniški (obrtni in 

poslovni) pobudi. 

 

Samoupravni socializem je politično in gospodarsko kulminacijo doživel po letu 1974, z 

ustavno reformo federacije SFRJ in s spremembo načina organiziranja in povezovanja 

gospodarskih organizacij ter urejanja negospodarske sfere. Čas od leta 1968 do leta 1972 

je v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji čas družbenega vrenja. Gospodarske reforme, ki so v 

desetletju prej poskušale dvigniti učinkovitost gospodarstva, so propadle, 

centralnoplanski sistem vodenja gospodarstva se je dokončno izkazal kot neučinkovit. 

Tako imenovano birokratsko vodenje gospodarstva se je izkazalo kot neučinkovito. 

Zaradi posledic krize in velike brezposelnosti je bila na delu v tujini množica delavcev iz 

SFRJ in velik del deviznega priliva v državo so bila nakazila teh delavcev svojim 

družinam. V gospodarskih organizacijah se je okrepil položaj tehničnega in vodstvenega 

kadra, »tehnokratov«, upadala je moč političnih organov in političnih upraviteljev,prav 

tako se je zmanjševala moč dirigiranja političnoupravnih organov zunaj gospodarstva. 

                                                 

127 Ljerka Bizilj (2006)Vzporedna ekonomija. Dokumentarec v treh delih. Ljubljana: TV Slovenija. 
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Centralistična ureditev federacije je ovirala republiške politične elite, ki so zaslombo 

iskale v strokovnih in vodstvenih kadrih v gospodarstvu. Centrifugalne sile, ki so 

razgrajevale unitarizem skupne države, sopo vseh delih federativne države razgalile 

množično nezadovoljstvo in odpirale razprave, ki so obravnavalemedsebojno izkoriščanje 

narodov, prelivanje nacionalnih kapitalskih dobičkov, sproščanje podjetniške in privatne 

pobude in zahtevale večjo svobodo govora, združevanja in samoregulacije brez nadzora iz 

centra. Vodilna zveza komunistov je dokončno prešla iz enovite unitarne politične sile v 

več republiških, predvsem nacionalno definiranih političnih sil, deklarativno enovitih 

republiških političnih elit, ki so druga proti drugi poskušale uveljaviti čim večjo stopnjo 

neodvisnosti.  

 

Položaj se je razpletel tako, da so »zveste sile« odstranile eksponirane nosilce republiških 

»nacionalističnih« in »tehnokratskih« teženj iz političnega, znanstvenega in 

gospodarskega življenja, s procesom politične diferenciacije, to je s partijsko čistko. 

Ironija tega časa je namreč, da so bili vsi, zagovorniki in nasprotniki, formalno in večkrat 

tudi po osebnem prepričanju, člani iste politične organizacije, zveze komunistov, da so 

formalno in večinoma tudi intimno težili k istim končnim ciljem in idealom, ki so bili tudi 

ideali in cilji te politične organizacije. Vendar je znotraj organizacije po lastni logiki 

deloval boj za prevlado in nadvlado, za nadzor in usmerjanje, za dejansko izvajanje 

oblasti. 

 

»Poenotena«zveza komunistov je reformirala federacijo s spremembamifederativne in 

republiških ustavv veliko samostojnost federativnih enot. Gospodarstvo je korenito 

reformirala z zakonom o združenem deluv smeri drobljenja produkcijskih enot do 

temeljnih enot, temeljnih organizacij združenega dela(TOZD), ki so se nato nazaj 

povezovale v interesne in produkcijske skupke, organizacije združenega dela (OZD), 

delovne organizacije (DO) in sestavljene organizacije združenega dela (SOZD). Večino 

skupnih in družbenih zadev pa je politika povezala v sistemih interesnega povezovanja v 

samoupravnih interesnih skupnostih (SIS) za praktično vse vidike skupnega in 

družbenega življenja– od komunalne infrastrukture, stanovanjske gradnje, zdravstvenega 

sistema do športa in ljubiteljske kulture.Ta velika reforma je, po uspešni politični čistki, 

zagotavljala, da se sistem oblasti nadaljuje, obenem pa, da se deli skupne države 

regionalno bolj samostojno razvijajo. Po odstranitvi liberalne struje Staneta Kavčiča od 

političnega in gospodarskega vpliva je poskušala v Sloveniji »trda partijska struja« (pod 



 

124 

 

vodstvom Popita in ob pomoči Marinca) skozi samoupravni sistem nadzorovati 

gospodarstvo in družbeno življenje. To ji je uspevalo, vse dokler ni zmanjkalo sredstev za 

financiranje in vzdrževanjesistema, ki je postajal vedno dražji,ter dokler se razprtije med 

republiškimi vodstvi (in organi federacije, predvsem vojsko) niso razplamtele v odkrit 

razkol. Svoje staprispevalivse večja gospodarska kriza (pomanjkanje deviz za odplačilo 

zunanjih kreditov, izvoz za vsako ceno, velika notranja inflacija…) in tudi politizacija 

družbe, nastanek političnih gibanj in strank, od afere JBTZ naprej do ustanovitve Demosa 

in njegovega pohoda na oblast skozi legalne volitve. 

 

Posledice reforme federacije in uvajanja združenega dela so bile večplastne. V 

upravljanje gospodarskih družb nikoli prej ali pozneje v zgodovini človeštva ni bilo 

vključeno toliko zaposlenih v gospodarskih družbah in na toliko različnih načinov.Preplet 

poti odločanja in pristojnosti je res omejil in razdrobil moč menedžerjev v organizacijah, 

torej moč »tehnokratov«, hkrati pa je tudi oviral dirigiranje od zunaj, iz političnih 

organov. Podobno je veljalo za interesne skupnosti, v katerih sose politične ali parcialne 

pobude morale verificirati skozi procese in postopke razprav in odločanj na različnih 

ravneh in oblikah organiziranosti. V te procese odločanja, nadzora in sodelovanja je bila 

vključena množica ljudi, občanov in tudi, kot bi jo imenovali danes, zainteresirane 

javnosti. Zagotovljenista bili visoka preglednost poslovanja in seznanjenosttako v 

gospodarstvu kot v interesnih skupnostih.  

 

Del gospodarske rasti in tudi rasti splošnega in družbenega standarda je omogočalo 

razmeroma ugodno zadolževanje v tujini, del pa dogovorna alokacijav gospodarstvu 

ustvarjenih profitov in razne oblike množičnega solidarnega zbiranja kapitala 

(referendumski samoprispevek in podobno). Slaba stran tako vodenega razvoja je bila 

regionalizacija vsega vrepubliške enote. Ker je vsaka republika v SFRJ in njena elita 

hotela imeti vse in biti v vsem samozadostna, so vse republike razvijale in gradile vse, ne 

glede na realne potrebe in zmogljivosti povpraševanja. Ker je bilo financiranje projektov 

poceni in zunaj ekonomskih logik, je bilo tudi precejkakovostnih sredstev vloženih v 

veliko »neuspelih investicij«.Po letu 1980 so umanjkale glavne politične avtoritete 

skupne države, za njimi so presahnili viri zunanjih kreditov, prej najete pa je bilo treba 

vračati. Izvoz je postal preživitvena nuja, ceno zanj je plačeval notranji trg. Politični 

model medrepubliške ekvilibracije vodilnih elit se je izčrpal, nove in stare družbene 
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silnice so težile k politični pluralnosti in k osamosvojitvi gospodarstva od vplivov 

politike. 

 

Jugoslavija pred letom 1990 je bila na tem, da ali sprosti svoje potenciale ali pa jo 

raznese. Hkrati so potekali trije veliki družbeno-politično-ekonomski procesi sredi 

ekonomske in politične krize. Zaradi slabe gospodarske moči je bilo nujno sproščanje 

individualne ekonomske pobude in uvajali so se poskusi privatizacije 

gospodarstva
128

.Politični pluralizem znotraj republik se je uveljavljal z ustanavljanjem 

gibanj in političnih strank in z bojem za prevlado med narodi v federaciji. Tu so se 

nasprotne silnice poravnavale po črti unitarne (politično enostransko vodene) ali 

asimetrične (interesno in konfederativno upravljane)federacije ter vloge in cene 

(stroškov) vojske v skupni državi. 

 

Iz tega vrenja so zrasle nove politične stranke, ki so prevzele politično oblast po 

republikah in regijah terzačele tvoriti lastne politične in ekonomske elite. Politično 

vodena in usmerjana privatizacijaje vodila v model oligarhične privatizacije. 

Nacionalistična trenja med narodi v boju za nadvlado v skupni državiso se izšla v četrto 

balkansko vojno– v razpad Jugoslavije.Nove nacionalne elite so raje izbrale razpad in 

razkosanje skupne države kot nadaljevanje sobivanja v skupnosti. V teh nacionalnih elitah 

so se združili nosilci stare politične elite, ki so sestopali spolitične oblasti, a so zadrževali 

in dograjevali ekonomsko moč, predstavniki novih političnih gibanj in strank, ki so se 

poganjali za oblastjo, vseh vrst povzpetniki, iskalci priložnosti in priložnostni kriminalci 

ter humanistična, tehnična in kulturna inteligenca, ki je vsemu dogajanju priskrbela 

zunanji videz smisla, upravičenosti in nujnosti. Slovenija ni bila izjema. 

 

Samoupravljanje v podjetju in samoupravno interesnopovezovanje zunaj podjetjasta 

sociološko in organizacijsko zagotovo velik preskok v načinu delovanja in vodenja 

poslovnih in družbenih zadev. Dejstvo je, da je zasnova sistema poskušala na več načinov 

»organsko« povezati delavca (zaposlenega) s podjetjem, v katerem je delal. Veliko ljudi 

                                                 

128 Znan je poskus privatizacije, sprožen za časa Markoviča kot predsednika zvezne vlade, ko je uvedel 

konvertibilno valuto in poenostavil privatizacijo podjetij po t. i. Markovičenem zakonu. Poskus je propadel 

zaradi sporov med republikami in tudi zato, ker nosilci novih in starih elit niso prepoznali njegovega 

modela privatizacije kot svoj model akumulacije, pa tudi zato, ker je bil odpor delavcev samoupravljavcev 

po podjetjih še premočan. Šele prehod v vojno je omogočil nacionalnim elitam, ki so bile zmes starih in 

novih sil, izvesti privatizacijo z njim všečnimi modeli akumulacije. 
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na vseh ravneh je bilo vključenih v soupravljanje in urejanje življenjskih in delovnih 

razmer, najbolj do takrat splohv procese odločanja o ustvarjanju in delitviustvarjenega ter 

v odločanje o življenju skupnosti. Del korpusa idej samoupravljanja je zgrajen na 

narodnem korpusu idej iz »starih časov«, še iz 19. stoletja in prej, še iz ožje vaške in 

družinske skupnosti. Skupne in slovenskemu človeku znane so recimo ideje: skupinska 

lastnina, soupravljanje in soodločanje, soodgovornost in skupinsko delo, egalitarnost, 

poštena delitev po vloženem prispevku in solidarnost…
129

 Zgodovinska vsestranska 

ocena tega obdobja naše zgodovine bo verjetno še sledila. Vsebinsko in metodično je bil 

sistem dobro prirejen načinu razmišljanja slovenskega človeka in je bil tudi zato v 

Sloveniji vsebinsko najbolj dosledno izpeljan in v praksi uporabljan. 

 

Ta čas izkazuje tudi številne družbeno in narodnogospodarsko pozitivne učinke: 

policentrični razvoj Slovenije ingospodarski razvoj do tedaj manj razvitih območij; 

približanje zaposlitve kraju bivanja; močno izboljšan družbeni standard socialne države 

(zdravstvo, šolstvo, šport, kultura…), visoka zaposlenost.Po letu 1974 prevladujev 

Sloveniji izvozna usmerjenost, gradnja cestne in luške infrastrukture, krepitev bančnega 

sistema in, ne nazadnje, tudi sistema republiške splošne ljudske obrambe in civilne 

zaščite
130

. Ni dvoma, da je bilo trajanje uveljavitve tega sistema vsekakor prekratko, dabi 

pustilo globoke sledi v načinu razmišljanja in tvorjenja moralnih konceptov v družbi. 

Vendar je samoupravni sistem v Sloveniji zagotovo pripomogel k načinom mirnega in 

učinkovitega samoorganiziranja novih družbenih gibanj in političnih sil, ki so prerasle v 

politične stranke.Pripomogel je k zavedanju, da doseženo stanje ni optimalno, da v skupni 

državi ni vse v redu in da je Slovenija sposobna narediti več. Pripomogel je k odločnosti 

in množičnosti, razpravi in premisleku, ki sovodili v samoodločbo in jo tudi omogočili, 

ko nadaljevanje v skupni državi ni bilo več smiselno. 

 

4.3.4. Tranzicija in posttranzicija 

 

                                                 

129 O prenosu in tranziciji teh in drugih tradicionalnih vrednot iz vaškega okolja v mesto pred drugo 

svetovno vojno in potem v komunistični idejni instrumentarij po vojni govori tudi France Bučar (Bučar 

2011, prvo poglavje) pa tudi o počasnejši in zaostajajoči pretvorbi vrednot, kot se pretvarjajo produkcijske 

sile. 

 
130 Brez sistema republiške splošne ljudske obrambe, tj. teritorialne obrambe in civilne zaščite, ki je bil 

vzpostavljen po letu 1972, ne bi bilo organizacijskega okostja, znanja, opreme in kadra, iz katerih je nastala 

osamosvojitvena oborožena sila samostojne Slovenije. 
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Janez Šušteršič pravi, da so bili osnovni vir neučinkovitosti socialističnega sistema 

previsoki transakcijski stroški uveljavljanja socialistične družbene pogodbe. Družbeni 

sistem socializma pade, ko elita na oblasti ne more več zagotavljati svojega dela družbene 

pogodbe: gmotne in socialne varnosti in rasti standarda. Vladajoča skupina mora imeti 

sposobnost reševati krizne situacije, če hoče dolgoročno ohraniti »sistem«, v katerem 

vlada. Dolga veriga zastopnikov za prevajanje kontrole z vrha politične in ekonomske 

oblasti do dna pomeni tudi dolgo verigo rentnikov v sistemu. Na neki točki produktivnost 

sistema ne more več zagotavljati dovolj akumulacije za hkratno rast sistema in plačevanje 

vsehpričakovanihrent. Od tod naprej cena vzdrževanja sistema enostavno preseže 

zmožnostidružbe (Šušteršič, 2003). 

 

Res je, da je družba v tranziciji hitro prehodila pot od družbene lastnine proizvodnih 

sredstev do neoliberalne zasebne in državne lastnine brez odgovornosti komur koli za 

ravnanje s tem premoženjem. Res je tudi, da je bilo v tem prehodu uničeno ogromno 

bogastvo, tako v obliki uničenih podjetij in proizvodnih sredstev kot v obliki izgubljenih 

delovnih mest. Politika in gospodarstvo sta ostalaprepletena tudi v tranziciji. Gospodarske 

organizacije so postale cilj raznih interesnih skupin, klanovin navez, običajno s politično 

zaslombo.Še posebej v podjetjih, ki so kot strateška in velika ostala v državni lasti,je 

gospodarstvo še kar talec politike. 

Lojze Sočan pravi, da imamo sindrompolitičnega monopola in neuspešnega upravljanja 

gospodarstva in družbe, ki se vlečeta od začetka naše samostojne države. Trdi tudi, da 

smo že v začetku sami uničili velika strateškapodjetja. Absolutni primat političnega in 

monopol odločanjapa si jeslovenska vlada pridobila skozi začetni osamosvojitveni pritisk, 

ko je morala narediti vse– od osamosvojitve do mednarodne uveljavitve, priznanja, 

političnih in gospodarskih sporazumov. V tem vidi tudi glavne vzroke za razvojno 

neuspešnost samostojne Slovenije
131

. Naj dodamo, da tudi mi tu vidimo glavne vzroke 

tajkunizacije gospodarstva in fevdalizacije politike. 

                                                 

131 Naj na tem mestu citiramo Sočana, ker je to najbolj strnjena analiza dogajanj po osamosvojitvi, kar smo 

jih videli:  

Vprašanje: Slovenija ima morda 20 ali 30 velikih uspešnih podjetij. Dobrih je še nekaj sto. A nahrbtnik, ki 

ga nosijo ta podjetja, je strašno težak. V njem so pol gospodarstva, ki propada ali umira, in nezadostno 

učinkovita javni sektor in uprava. Tako ste nam dejali oktobra 2010. A v teh dobrih dveh letih se je položaj 

le še poslabšal? 

Odgovor:Položaj se je poslabšal, a tega ne bi smeli gledati le v obdobju dveh let. To je sindrom političnega 

monopola in neuspešnega upravljanja gospodarstva in družbe, ki se vlečeta od začetka naše države. Na 

srečo je tedanji minister Mencinger preprečil Sachsov model šok terapije pri lastninjenju. Že prva vlada je 

potolkla tiste ključne strateške firme, na kakršnih je sicer zahodna Evropa delala 30 ali 40 let, da jih je 
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Še mimo enega dejstva ne moremo brez komentarja: slovensko gospodarstvo je bilo v 

dvajsetih letih samostojne Slovenije uničeno dvakrat.  

 

Prvičob osamosvojitvi in izgubi jugoslovanskega trga, ko je nezrela slovenska država, ki 

jo je vodila narodnozavedno nezrela politika, dopustila uničenje gospodarstvazaradi višjih 

političnih ciljev in idealov. Zaradi hitre odprave samoupravnega in socialističnega ustroja 

gospodarstva, forsirane privatizacije brez pravega načrta in pospeševanega prehajanja v 

idealiziran model prostega trga in kapitalistične konkurence (kakor tudi v idealiziran 

model strankarske parlamentarne demokracije) je prišlo do velikega uničevanja skoraj 

celotnega gospodarskega tkiva. Država (državni organi in poklicni birokrati) in politika 

(politične stranke in njihovi voditelji) sta mirno in skoraj brez vmešavanja dopustili, da 

razpadejo veliki gospodarski in industrijski sistemi, da izgine produkcijska moč države,da 

se stopi in izgine ogromno družbeno bogastvo in da za vedno izgine na desettisoče 

delovnih mest
132

. 

                                                                                                                                                  

postavila pokonci – strateške družbe, ki so postajale vedno bolj evropske in vedno bolj globalne. Šlo je za 

uspešna podjetja, kot so bila Metalna, Hidromontaža, Litostroj, Elan, pa na žalost tudi SDK, ki je bil konec 

80. let najuspešnejša agencija v Evropi za spremljanje nelikvidnosti, imeli smo tudi razkosanje Ljubljanske 

banke, ki je bila sicer kasneje zelo slabo vodena itd. Ta prvi šok, ko je Slovenija kljub veliko opozorilom 

nasedla, kot so nasedle tudi naslednje vlade, je izviral iz podmene, da Evropa razvija srednja in majhna 

podjetja. A Evropa je razvijala ta podjetja, ker so bila kompatibilna z velikimi, strateškimi podjetji. Zraven 

smo v začetku 90. let postavili tudi koncept razvoja domačih kapitalistov in s pomočjo insiderstva je tedaj 

nastalo nekaj deset slovenskih bogatašev, ki so obogateli z delnicami, obveznicami in certifikati. Začelo se 

je izčrpavanje podjetij in celih panog in nato smo prišli do tajkunov in sedanje slabe banke, kjer naj bi se 

poslovna in politična odgovornost pometli pod preprogo. Skratka, ta sedanji nahrbtnik ima precej nesrečno 

zgodovino. Sploh če se primerjamo z Avstrijo, ki je danes med vodilnimi državami v svetu.  

Vprašanje: Še posebej, ker smo ji bili nekoč razvojno bolj blizu. 

Odgovor:Tako je. V začetku 90. let je bila Slovenija zelo visoko, tudi v odnosu tudi do Finske in Avstrije. 

Za Avstrijo je značilno, da če so bili »črni« na oblasti, so bili »rdeči« po agencijah in uradništvu na drugem 

mestu. Ko se je oblast zamenjala, se je tudi to obrnilo. A to je bil način sodelovanja med enimi in drugimi. 

Skandinavci so bili še naprednejši. Tam je veljalo, da mora vlada najprej projekte razčistiti pri sebi, nato pa 

še z opozicijo, gospodarstvom, sindikati, civilno družbo, glavni projekti pa gredo skozi parlament. Te 

države s severa Evrope, ki so danes globalni razvojni liderji, so šle skozi ta model sodelovanja. V Sloveniji 

pa si je vlada ravno skozi ta začetni pritisk, ko je morala narediti vse stvari – od osamosvojitve do 

mednarodne uveljavitve, priznanja, političnih in gospodarskih sporazumov – prilastila monopol odločanja 

in odrinila vse družbene partnerje. To je glavni vzrok za počasno razvojno potapljanje Slovenije. (Lojze 

Sočan, razvojni ekonomist: Bojim se, da je izgubljeno celo več kot desetletje. IntervjuDelo, Sobotna priloga, 

16.2.2013 (Jenko, 2013)) 

 
132 Kot danes ugotavljajo nekateri gospodarski in politični analitiki, je Slovenija ob osamosvojitvi 

gospodarsko izkrvavela zaradi idealiziranega koncepta bodočega gospodarskega razvoja, saj politiki na 

oblasti niso doumeli ekonomskih zakonitosti. Politiki (in z njimi država) so dopustili sesutje velikih 

gospodarskih in kompleksih industrijskih sistemov, privatiziranje premoženja, poslov in znanja podjetij (kar 

vse je bilo še najbolj podobno kraji in namernemu uničevanju), večinoma zato, ker tega področja niso 

razumeli in ker teh sistemov niso znali ali jim jih ni uspelo nadzorovati. (To je politična pozicija, izražena 

skozi fenomenalni »strah pred rdečimi direktorji«.) Obenem je politika, s podporo ekonomske stroke, na 

silo in neumno poskušala uvajati moden nemški koncept srednjih in malih podjetij, ki so bila v Nemčiji 

prav takrat hrbtenica gospodarske moči. Kar je bilo izvedeno polovično in nedosledno, pa tudi nespametno. 
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Drugič je bilo slovensko gospodarstvo uničeno v velikem finančnem krču zaradi finančne 

krize, nastale z razpadom balona hipotekarnih in izvedenih papirjev 2007(kriza 2008–

2012; še traja). Predhodna konjunktura in neskončna lahkost kreditiranja prevzemnih, 

privatizacijskih, tajkunskih in gradbenoinvesticijskih igric in »poslov« sta z nastopom 

krize sesuli bančni sistem
133

.Z upadom konjunkture se je večina podjetij soočila z 

upadom obsega poslovanja in številna so »čez noč« ugotovila, da so ne le brez lastnih 

rezerv, pač pa tudi brez lastnih obratnih sredstev, da so čezmerno zadolžena za vse 

mogoče namene, ki niso vezani na njihovo dejavnost ali produkte, in da novih kreditov ni 

več. S pokom balonov vrednosti podjetij (in delnic) pa so se razpočili tudi investicijski in 

holdinški skladi, prek katerih so potekale investicijske in prevzemne igrice. Posledice so 

znane– propadli so nekateri gospodarski sektorji, celotno gospodarstvo je nazadovalo za 

skoraj desetletje
134

. Ocene izgub še niso končane; nekateri objavljeni podatki kažejo 

katastrofalne razmere
135

. Stopnja nezaposlenostiin absolutno število nezaposlenih pa sta v 

letu 2012 višja, kot sta bilapo osamosvojitvi
136

. 

 

Analiza sociokulturnih dejavnikov razvojne uspešnosti v Sloveniji, ki jo je pred 

vstopanjem v EU izvedla skupina raziskovalcev (Adam in drugi, 2001), je izkazala visoko 

stopnjo vpeljanih reform med tranzicijo, a tudi njihovo počasno napredovanje. Vsota vseh 

analiziranih dejavnikovcivilizacijske kompetence, tj. socialnega kapitala, kakovostne 

                                                                                                                                                  

Podrobnejši študij nemškega primera je pozneje dokazal (česar v tistem poosamosvojitvenem trenutku 

nihče ni hotel slišati), da je Nemčija vrsto let vlagala v pospešen razvoj in povečevanje moči malih in 

srednjih podjetij predvsem zato, da je doma okrepila reprodukcijske in dobavne verige za svoje 

gospodarske gigante, s čimer jih je obdržala v Nemčiji. Danes je to dejstvo vsakomur jasno – slovenska 

izvozna industrija (kot kovinskopredelovalna, ki je največji in najbolj stabilen izvoznik) je vključena prav v 

te reprodukcijske in dobavne verige nemških gigantov. Od naših sta se ohranila le dva - Gorenje in Krka. 

 
133 Bančni sistem je v nekem trenutku ugotovil, da ima enormne plasmaje nekakovostno zavarovanih 

kreditov, torej da je v Evropi izposojeni denar »plasiral« neomejeno, »na odprto« in predvsem v 

negospodarske in špekulativne namene namesto v servisiranje produkcije. 

 
134 Pripomniti velja, da je država šele nato ugotovila, da večina njenih prihodkov temelji na obsegu in 

kakovosti delovnih mest v državi in na skupni potrošnji prebivalstva in gospodarstva. In da si v krizi, v 

kateri se je znašla skupaj s prebivalstvom in gospodarstvom, ne more več izposojati »à la carte«. Kar 

potrjuje prejšnje teze o neumnosti in nedoumevanju ekonomskih zakonitosti. 

 
135 Recimo za gradbeni sektor so znane ocene, da je dokončno izginilo več kot 35.000 delovnih mest, 

znatno prizadeti pa so praktično vsi gospodarski sektorji. 

 
136 Malokdo se še spomni, da se je število nezaposlenih po osamosvojitvi statistično nekoliko drugače 

merilo, kot se meri zdaj. Vmes, ob prilagajanju evropskemu redu in standardom, nam je uspelo samo s 

spremembo metodologije zajema (kdo šteje med brezposelne iskalce zaposlitve) v enem samem mesecu 

znižati število nezaposlenih (po evidencah, ki so se uporabljale za sporočanje) za več kot 20 %, kar pomeni, 

da so danes razmere glede nezaposlenosti dejansko težje, kot so bile po osamosvojitvi. 
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politike, podjetniškega duha, odprtosti, družbene kohezivnosti in kognitivne 

mobilizacije
137

, kaže na dobra izhodišča za razvojno dinamiko družbe, a vibrantna, 

duhovno sproščena in socialno ter tehnološko inovativna družba, temelječa na 

kakovostnem, trajnostnem in vzdržnem razvoju ter sodelovanju, je bila zgolj nakazana 

kot še neuresničena možnost in zmožnost. Priložnost, ki so se je usmerjevalci družbene 

politike (policy) takrat zavedali, in prihodnost, katere uresničitev je bila odvisna 

predvsem od odločenosti in usmerjenosti te družbene politike in njenih usmerjevalcev. 

Vendar si nekako niso upali odločno stopiti na to pot. 

Desetletje pozneje Ali Žerdin v svoji analizi vplivov politike na gospodarska omrežja 

ugotavlja, da so »položaji v upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb v popolni ali 

delni lasti države predmet koalicijskega trgovanja. Koalicijska trgovina, ki daje strankam 

ob zasedanju funkcij v državni administraciji proporcionalno moč glede na volilni 

rezultat, ima svoj odmev tudi v gospodarstvu.« In celo več: »Ne gre zgolj za to, da 

gospodarske družbe, ki so postale fevd strank, postanejo gostiteljice novih članov 

ekonomske elite. Tudi strukturna moč podjetij, izražena z njihovo središčnostjo v omrežju 

povezanih gospodarskih družb, je odvisna od tega, ali podjetje gosti kadre iz močnejše ali 

šibkejše koalicijske stranke« (Žerdin 2012, str. 226). Pomemben vzvod vplivanja politike 

na gospodarstvo je povezan z lastniškimi deleži države v gospodarskih družbah. Ker v 

imenu države te lastniške deleže upravlja vlada, torej vladajoča koalicija, lahko politične 

stranke na oblasti posegajo v upravljavsko in menedžersko strukturo družb, kjer ima 

država svoje deleže lastništva, ali pa jih šteje med strateška podjetja v strateških 

gospodarskih sektorjih. Tako, ugotavlja Žerdin, si je poskušala vsaka posamezna politična 

elita na oblasti zagotoviti ekonomske podlage za neodvisen obstoj, tudi ko ne bo v 

poziciji: »Vladajoča koalicija, ki je posle prevzela ob koncu leta 2004, je domnevala, da 

se v omrežju ekonomske elite skriva 'materialna baza' prejšnje vladajoče koalicije. Zato je 

posegla v personalno strukturo omrežja. S podobno domnevo je v ostanek omrežja 

posegla tudi koalicija, ki je oblast prevzela ob koncu leta 2008« (Žerdin 2012, str. 233). 

Vendar pa, kot pravi v nadaljevanju: »če je vladajoča stranka hkrati tudi najpomembnejši 

kadrovski bazen za funkcije v gospodarstvu, se s tem reproducira logika rekrutacije v 

ekonomsko elito, značilna za obdobje realnega socializma … Vzorce politične kulture, 

                                                 

137Kognitivna mobilizacija predvsem kot sposobnost aktiviranja spoznavnih in inovacijskih potencialov 

družbe in njihove vključitve v usmerjanje družbenega razvoja, skozi implementacijo tehnoloških in 

socialnih inovacij; vsestranska družbena tvorba in izraba znanja.  
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značilne za socializem, lahko v Sloveniji zasledimo tudi dve desetletji po padcu 

socializma« (prav tam, str. 234). 

 

Mogoče se prav tu skriva tudi vzrok za nezmožnost politične razrešitve trenutne 

gospodarske krize, ki postaja vse bolj kriza zaupanja in vrednot. V neposredni ali 

posredni državni lasti je četrtina slovenskega gospodarstva (Domadenik in drugi, 2011), 

slovenski tip kapitalizma se je v času tranzicije razvijal stran od liberalnotržnega modela, 

v katerem so načela svobodne konkurence izrazito poudarjena. Slovenija ima lastnosti 

države z državnim kapitalizmom, razen v delu gospodarstva, ki je izrazito povezan v 

mednarodno menjavo. Ob tem pa trčimo ob zanimiv paradoks, kot ugotovi Žerdin. 

Državni kapitalizem prevladuje v državah z avtoritarnimi političnimi ureditvami, v 

katerih je stopnja reprodukcije politične oblasti izrazito visoka. Slovenija pa ni država z 

avtoritarno ureditvijo; je delujoča parlamentarna demokracija, v kateri se vladajoča 

koalicija menjuje v rednih ciklih. V avtoritarnih državah, v katerih prevladuje državni 

kapitalizem, ekonomska elita sicer deluje v interesu politične oblasti. Vendar ima 

ekonomska elita možnost, da deluje dolgoročno, kar zagotavlja tudi relativno ekonomsko 

učinkovitost. Kjer se politična oblast menjuje v rednih ciklih, pa državni kapitalizem ne 

zagotavlja ekonomske učinkovitosti, saj ekonomska elita ne more delovati dolgoročno, 

ker se v velikem delu menja ob spremembi politične oblasti (Žerdin, 2012). Podjetja, ki 

so kontaminirana s političnimi kadri, so enostavno manj učinkovita (Domadenik in drugi, 

2011). Žal pa se tudi druga, na prvi pogled nevezana podjetja začnejo obnašati čudno, če 

niso neposredno ali v celoti vpeta v mednarodno menjavo. Poskušajo z iskanjem 

gospodarske rente v političnem sistemu namesto skozi trg (Šušteršič, 2003).  

 

Prilagajanje na trgu pomeni tudi iskanje novih rešitev, uvajanje neravnotežja na trg na 

področjih ponudbe in povpraševanja, odpiranje novih področij in povpraševanj – ker se 

edino tu in tako lahko pobere presežna renta, dobiček. Seveda je laže neravnovesje 

sprožiti z drugimi sredstvi kot pa s prebojem, inovacijo, odličnostjo, v tekmi na odprtem 

trgu. Enostavneje in manj naporno je delovati na zaprtem in rigidnem trgu, netržno, 

monopolno, koruptivno, kar je v bistvu neoliberalni pristop: privatizacija in 

monopolizacija javnih virov; izkoriščanje monopolnega položaja; umetna odtegnitev 

ponudbe ali umetno večanje povpraševanja. V naših razmerah, ko se povezujeta politika 

in gospodarstvo, tako nastane sistemska korupcija, na katero več let opozarja tudi 

Komisija za preprečevanje korupcije v svojih poročilih (KPK 2011, KPK 2013) in tudi 
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organizacija Transparency Internacional (Društvo Integriteta 2012). In da bo še huje, 

zaradi demokratičnega sistema imamo več tekmujočih političnih opcij, ki se menjujejo na 

poziciji, in s tem tudi več ekip političnih kadrov za transmisijsko delovanje v 

gospodarstvu pa tudi več klientelnih omrežij podjetij, ki so vezana na državne posle in 

naročila ter državno »regulacijo« trgov
138

. 

 

Drugi poskušajo preživeti, odkrito povezani v klientelna omrežja ali vodeč se po 

utilitarnih maksimah moderne menedžerske prakse in etike, ki jo Berlogar označuje kot 

svetost preživetja (Berlogar, 2000), kjer je edini cilj takega menedžerja preživeti, obstati. 

Če je mogoče, skupaj s podjetjem, če ne, pa s kroženjem na drugo pozicijo, ob pomoči 

mreže znancev v socialnem in socialnopolitičnem omrežju. Tudi politiki imajo svoja 

priljubljena podjetja. Analiza Komisije za preprečevanje korupcije (KPK 2011) je 

izkazala, da z državo sklepajo posle le nekatera podjetja, ko je na oblasti določena 

politična opcija. Če se po volitvah politična opcija menja, se zamenja tudi izbor podjetij, 

ki smejo poslovati z državo. Da je tu možnost sistemske korupcije akutna, ni treba 

posebej razlagati. Iz tega kroga tovarišijskih poslov lahko poskuša izstopiti le tisti, ki 

posluje s tujino in ni nikomur nič dolžan, je neodvisen od političnih botrov. Zato tudi ni 

čudno, da naši neodvisni poslovni možje, ki še koreninijo v slovenskem poslovnem 

okolju in poslujejo po vsem svetu, večinoma podpirajo vse strani v domačem političnem 

boju. Oportuno pač, tako kot to počno ameriški poslovni možje. In ne zaupajo nobeni 

strani. 

 

4.3.5. Iskanje nadomestne skupnosti 

 

Industrijska revolucija je raztrgala stare, predmoderne družbene skupnosti. Tudi v 

slovenskih deželah. Bolj ko se je uveljavljal industrijski način dela, bolj se je trgala 

                                                 

138 Mogoče na tem mestu lahko dodamo mnenje sicer zainteresiranega, a vsekakor poklicnega opazovalca o 

slovenski poštenosti in sistemski korupciji. Na vprašanje »Menite, da je Slovenija koruptivna država?« 

izjavi veleposlanik ZDA v Sloveniji, Joseph A. Mussomeli: »Slovenci imajo poštenost praktično v genih. S 

tega stališča je vprašanje korupcije zelo varljivo. Če v restavraciji pozabite denarnico, je 99-odstotna 

verjetnost, da jo boste dobili nazaj. Nekako je paradoksalno, da so ljudje zelo pošteni in da je med njimi 

zelo malo korupcije, medtem ko je na visokih položajih povsem nasprotno. Korupcija je sistematična. 

Mislim, da se ti ljudje niti ne zavedajo, da ravnajo koruptivno, ko poskrbijo za prijatelje in družino. 

Korupcije, kot smo je vajeni v državah tretjega sveta, pa v Sloveniji ni« (Jug David (2013) Slovenci 

odgovornosti praktično ne poznate. Žurnal  21/2013, 25. 5. 2013, str. 18–19; dosegljivo tudi na: www. 

Zurnal24.si/casopis). 
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kohezija vaške skupnosti, integrativna moč rodovne povezave, celo obrtno in 

manufakturno povezane produkcijske skupnosti so razpadle. Tudi v Sloveniji. Četudi je 

bila Slovenija ob koncu prve svetovne vojne pretežno kmetijska dežela, z močnim 

obrtništvom in sodobno izvozno industrijo, je razpadanje predmodernih oblik 

socialnoprodukcijske skupnosti
139

 zaostajalo za kapitalističnim razvojem. Socialno 

produkcijsko sodelovanje in povezovanje, ki se je prilagajalo industrijskemu razvoju, je 

dobilo zunanji izraz v zadružništvu; v industriji pa se je ta socialna kohezija obnavljala in 

gradila skozi sindikalno organiziranost. V obdobju do druge svetovne vojnesonove, z 

industrijskim razvojem pospešene oblike socialnoprodukcijskega povezovanja dozorele 

inpostale močne. 

 

Ljudje naravno težijo k življenju v skupnosti. Socialistični model razvoja po drugi 

svetovni vojni je poskušal graditi produkcijski sistem na utrjevanju socialnoprodukcijske 

skupnosti, locirane v industrijskem podjetju. Zato je industrializacija (kot političen 

projekt)
140

 namerno trgala stare vezi vaške in rodovne skupnosti in poskušala ustvarjati 

nadomestne skupnosti »novega družbenega reda«v industrijskih podjetjih in novih 

obindustrijskih naseljih. Pri tem ni bilo moč takoj prerasti starih organizacijskih oblik oz. 

industrijske organizacije, ki jo je definiral kapitalizem. 

 

Pozneje je politika poskušala uvajati drugačna socialnoprodukcijska razmerja v podjetja, 

kjer je poskušala graditi tudi drugačne medsebojne odnose, a ni mogla preseči 

kapitalistično definirane organiziranosti proizvodnje inprodukcijske logike. Še posebej, 

ker se ni niti mogla niti hotela odrečivodilno-kontrolni vlogi. Političnogospodarska 

tranzicija je razgalila razpad obojega, tako predsocialističnih skupnosti kot skupnosti 

socialističnega novega družbenega reda.  

 

Danes ljudje, izrazito tudi v Sloveniji, še kar iščejo nadomestno skupnost v podjetju, ki pa 

to ni in ne more biti. V postsocializmu podjetje ni in ne more biti nadomestna skupnost, 

                                                 

139 Socialnoprodukcijsko skupnost sami opredelimo kot skupnost, v kateri ljudje skupaj živijo, med seboj 

komunicirajo, so socialno povezani, skupaj proizvajajo in trošijo. Naj bo to stara samozadostna vaška 

skupnost, slovanska rodovna zadruga, družinska manufaktura … Nove socialnoprodukcijske skupnosti 

poskušamo ustvarjati v novih razmerjih produkcije in medsebojne komunikacije. Velik del napora v tem 

poskusu namenjamo poustvarjanju neke skupnosti tam, kjer delamo. Družinska obrt in družinsko podjetje 

sta najbližji posnetek stare socialnoprodukcijske skupnosti.  

 
140 V Sloveniji ga je največ in dosledno proučeval Zdravko Mlinar; njegov najbolj znani primer je 

spremljanje razvoja in industrializacije Nove Gorice. 
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saj pripada sodobnemu kapitalizmu. Ta pa težnje ljudi po ustvarjanju skupnosti tudi v 

podjetjuizrablja. Ne za ustvarjanje skupnosti, pač pa z gradnjo kvaziskupnosti, utrjevanja 

lažnih občutkov povezanosti inosebnega napredovanja v taki skupnosti za dviganje 

produktivnosti dela in urejanje produkcije. Torej tudi kot orodjesodobnega upravljanja.  

 

4.3.6. Nezapolnjena demokracija in politično-ekonomska predmodernost? 

 

Za Slovenijo nemara akuten problem se kaže vpogojno rečeno nezapolnjeni demokraciji 

oziroma tistem, kar politični filozofi imenujejo neliberalna demokracija. Gre za 

demokracijo, ki je bila vzpostavljena po formalnih merilih, ne zapolnjuje pa svojih 

vrednostnih predpostavk, ki bi jo, tako historično kot vsebinsko, naredile smiselno. V tem 

kontekstu, kot se zdi, počiva bistvo problema o Sloveniji kot državi in družbi, vpeti med 

predmodernostjo inpostmodernostjo (Markeš2001, str. 69).Modernost poudari naravne 

pravice, pravico do svobode. Poudarja posameznikovo samostojnost in samoodgovornost. 

V gospodarstvo uvede prosti trg in plačano delo, urbanizacijo inzasebno lastnino 

(Markeš2001, str. 82–83).  

 

Današnja predmodernost Slovenije se izkazuje tudi v fevdalnem odnosu politike do 

države in njenih organov– ministrstva in z njimi področja javnega in gospodarskega 

življenja se po volitvah delijo kot vojni plen, po zaslugah in moči članov zmagovite 

koalicije. V gabaritih osvojenega fevda, na katerem lahko zmagovalec računa na 

izkoriščanje resursov najmanj za en mandat, se delijo sinekure zvestim vazalom. 

Klientelno poslovanje ni omejeno samo na državna podjetja. Vrsta sodobnih politično 

nepripadnih poslovneževsi s finančnimi in drugačnimi »darili in posojili« pred naskokom 

na oblast in ob njem zagotovi »milost« in naklonjenost zmagovalca ali pa se »nenadno« 

politizira in pridruži politični opciji, ki ji dobro kaže. Vse le zato, da lahkoob novih 

»vladarjih« naprej opravlja svojo »manjvredno poslovno dejavnost« in vleče rento iz 

povezanosti z vladajočo opcijo. Tu ne moremo mimo ugotovitve, da se je praksa 

komunističnega ustroja politike, kot jo opiše tudi Bučar
141

, mimo vsega družbenega 

                                                 

141 »(Komunistična) oblast je bila tudi z vidika modernega prosvetljenstva v resnici neke vrste čuden 

zapozneli fevdalizem. Zgradba oblasti se je hierarhično od vrha neomejene oblasti v osebi vladarja (naziv 

monarh je postal 'sekretar partije') po stopnjah spuščala do sekretarja občine, krajevne skupnosti oz. do 

osnovne partijske celice, kjer je vsaka stopnja združevala brezprizivno poslušnost nasproti višji stopnji in 

absolutno oblast nasproti neposredno nižji stopnji. To svojstveno strukturo je naslanjala tudi na poseben, 
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napredka prenesla iz stare partijske prakse sedemdesetih let v novo, posttranzicijsko 

politično realnost slovenske politike. 

 

Posebno vprašanje je, s kakšnim kapitalizmom imamo opraviti v slovenskih razmerah. 

Čeprav večinsko prevladujejo normalni gospodarski odnosi, taki, kot delujejo povsod v 

normalnem poslovnem svetu, se splošna zaznava razmer in sistema močno spremeni 

zaradi otipljive prisotnosti političnega rentništva, koruptivnosti in vsega, čemur rečemo 

tovarišijski kapitalizem, mafijstvo ali politični fevdi. Utrjevati se začne vtis, ki počasi 

preraste v večinsko prepričanje, da celotno gospodarstvo posluje v gospodarsko in 

moralno nenormalnih razmerah. Postavljanje teoretske definicije in tipizacije slovenskega 

kapitalizma presega zmožnosti te doktorske disertacije. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da 

kapitalizem, kot se ga gremo Slovenci zdaj, škodi tako družbi, narodu, državi kot tudi 

podjetjem.Z zanimanjem čakamona ugotovitve, ali in komu ta sistem dejansko koristi in 

kolikšen je dejanski račun, ki ga izstavlja družbi. 

 

  

                                                                                                                                                  

izrazito konzervativen vrednostni sistem, precej podoben fevdalnemu. Kakor je za fevdalno gospodo 

veljalo, da jo od navadnega plebsa loči že njena modra kri, tako je veljalo, da za partijsko gospodo velja 

poseben vrednostni sistem, zavest o pripadnosti partiji, t. i. 'partijnost', kot absolutna poštenost do članov 

partije, najstrožja disciplina, zavezanost dani besedi, skromnost, solidarnost in pripravljenost žrtvovati 

lastne interese za dobrobit skupnosti, spoštovanje avtoritete višjih partijskih oblasti - vse usmerjeno v 

končni vzvišeni cilj brezrazredne družbe, 'raj na zemlji'. V resnici je to morala mafije,ki se v ilegali obdrži 

samo ob najstrožjem spoštovanju svojega vrednostnega kodeksa. Kršitev ne pozna in ne more poznati 

milosti« (Bučar 2011, str. 49).  
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5. RAZISKAVA 

5.1. Cilji, metoda, način dela 

 

Raziskovalno vprašanje smo zastavili takole: iščemo profitno gospodarsko organizacijo 

(v nadaljevanju večkrat zanjo uporabimo krajše poimenovanje podjetje), ki deluje v 

skladu z želenodružbenomoralo, torej se vede na vseh področjih udejstvovanja vsaj 

moralno primerno, da je najmanj poravnano z družbeno moralo.Zaželeno je, da seže tudi 

čez to.Predvidevamo, da bi tako podjetje moralo večstransko uspevati v družbi, katere 

sestavni del je, in biti za svoja ravnanja tudi večstransko nagrajeno – z ugledom, z 

vraščenostjo v družbo, prepletenostjo medsebojnih izmenjav pri izpolnjevanju družbeno 

pomembnih vlog in nalog in tako naprej. Predvidevamo hkrati, da bi podjetje ob takem 

vedenju moralo biti tudi poslovno uspešno najmanj kot drugi poslovni subjekti, s katerimi 

tekmuje na trgu, ki takega vedenja ne prakticirajo ali manj kot to podjetje. Predvidevamo 

torej, da bi morala biti najboljša podjetja v danem okolju tudi najbolj moralna v svojem 

delovanju. Z drugimi besedami, preverjanje bi moralo potrditinašo vodilno hipotezo, po 

kateri se etičnostv poslu splača. 

 

Še posebej pomembno je, da potrditve ne iščemo med nekimi po družbenem vplivu in po 

gospodarskem pomenu marginalnimipodjetji; povezanost širšedružbenega moralnega 

odobravanja vedenja podjetja in njegove uspešnosti bi se morala po vrsti izkazovati pri 

opazovanju podjetij, ki so gospodarsko in družbeno zelo pomembna, torej z velikim 

dejanskim vplivom v svojem družbenem in gospodarskem okolju.Torej moramo potrditev 

iskati med najboljšimi in med največjimi podjetji dežele.Če je naše predvidevanje 

pravilno, bi morali najti potrditev povezanosti moralnega odobravanja podjetja in njegove 

uspešnostiže z opazovanjem in analizo vedenja gospodarskih družb, na podlagi javno 

dostopnih dejstev. 

 

5.1.1. Preizkus raziskovalnega modela 

 

Uporabili in preizkusili bomo raziskovalni model, ki smo ga zastavili v 

modeliranjumoralnega podjetja. Raziskovali bomo največja in najboljša podjetja v 

Sloveniji. 
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Preizkus bomo opravili tako: 

1. Izbor opazovanih enot je namenski, zato naključni vzorec ni primeren. Prevzeli bomo 

nabor opazovanih enot iz obstoječega izbora ali skupka po definiranih kriterijih. Vsekakor 

bo pomembna analiza sestave izbora, ki nam lahko mnogo pove o opazovanih enotah. 

2. Ogledalisi bomodostopna poročila in zapiseo dejanjih opazovanih enot v medijih in jih 

ovrednotili. Zato bomo uporabili javno dostopen arhiv ali zbirko medijskih zapisov.Pri 

tem bomo uporabili daljšo časovno vrsto, to je obdobje nekaj zaporednih let. 

3. Ogledali si bomotudiformalno deklariraneizjave o upoštevanju in izvajanju procesnih 

standardov in kodeksov ravnanj, kot jih navajajo opazovane enote. 

4. Opazovane enote bomo združevali v po lastnostih sorodne skupine in jih med seboj 

poskušali primerjati. 

 

Pri izboru enot velja poudariti: 

- omejujemo se na profitne gospodarske družbe kot predmetraziskave; 

- omejujemo se nadružbe s sedežem v Sloveniji; 

- podatki o družbah, ki jih zbiramo in obdelujemo,so javno in prosto dostopni in so bili 

tudi tako objavljeni; med podatke štejejo pojavitve v medijih, objave dejstev o družbah, 

zapisi, izjave, njihove spletne strani...; 

- za izbor enotuporabljamo javno in uveljavljeno izbiro največjihin najboljših profitnih 

gospodarskih družb; ne poskušamo jih poiskati po nekih svojih kriterijih. S tem so že 

družbeno priznano presejane in zbrane po kriterijih ekonomske in poslovne uspešnosti, ki 

štejejo v okolju.  

Če so tako izbrane družbe hkrati tudi tiste, ki so po velikosti, uspešnosti, obsegu prometa 

in podobno med največjimi, štejemo, da so tudi v svoji dejavnosti pomembne in da imajo 

v gospodarskem in družbenem okoljudežele tudi velik delež, torej veliko težo. Ta podjetja 

pomembno vplivajo na gospodarsko sliko dežele. S tem zadovoljimo tudi zahtevo po 

izbiri družb, ki so v okolju pomembne
142

. 

 

                                                 

142S temi omejitvami dosežemo tudi, da lahko poljuben raziskovalec kadar koli ponovi ta ali podobno 

zastavljen izbor primerov profitnih gospodarskih družb na tem ali drugem geografsko in vsebinsko 

zamejenem območju in ga primerljivo obdela. Dodatna prednost je, da pridobivanje, razumevanje in 

tolmačenje podatkov ne zahtevajo posebnih in specializiranih znanj; torej da sodi (bolj ali manj) v okvire 

splošne pismenosti normalno izobraženega pripadnika družbe, v kateri raziskava poteka. 

 



 

138 

 

Zavedati se moramo tudi drugih okoliščin naše empirične raziskave,ki so pomembne in jo 

dodatno definirajo: 

- predmet opazovanjaje najboljša profitnagospodarska družba v okolju– zaželeno taka, ki 

naj bi delovala kot moralno podjetje, saj prav take znake moralnega in etičnega 

delovanjaiščemo; 

- okolje, v katerem opazujemo, je del naše slike sveta; v svetu trenutno prevladuje en 

ekonomski, obenem tudi politični in vrednostni sistem – kapitalistični svetovni sistem. 

Njegova zadnja pojavitev je prepoznana kot ekonomski sistem neoliberalnega 

kapitalizma. Posebno, ožjeokolje, v katerem pojave opazujemo, je naša domača dežela z 

vsemi svojimi posebnostmi in značilnostmi, ki jo ločujejo, in podobnostmi, ki jo 

združujejo s širšim okoljem. Tu se tvorijo naše konstrukcije realnosti in vrednostni 

sistemi, naša izkustva (Luckmann, 2012); 

- merila in mere opazovanja izhajajo, ne glede na to, kako se temu izmikamo, iz našega 

vrednostnega sistema. Tudi če bi poskušali biti še bolj objektivni, ne bomo 

moglimimomoralnih norm,ki odražajo prevladujočo zavest v družbi. Te so običajne, 

vsakdanje, vsesplošne, splošno sprejete. Zato tudi pri presoji moralnega vedenja podjetij 

ustrezajo in obenem odražajo moralne vrednote družbe, v kateri se raziskava dogaja. 

Mera ustreznosti moralnega vedenja naj bo zato sprejemanje, ravnodušnost ali 

odklanjanje posamičnega vedenja alicelotnega moralnega vtisa o predmetu opazovanja s 

stališča prevladujočega vrednostnega sistema v družbi. S stališča raziskovalca, še posebno 

če prihaja iz druge »kulture«, je lahko ustreznost vedenja opazovanega primera tudi 

drugače ocenjena. Zato jeprav, da se raziskovalec zaveda relativne objektivnosti svojega 

pojmovnega sveta in da to dejstvo tudi priznava; 

- orodje, s katerim opazujemo in raziskujemo, je predvsem tisto, ki je vedno pri roki–

znanje in presoja raziskovalca, njegov socializiran um in instinkt. Ne glede na to, kako 

objektivni bomo poskušali biti pri svojem delu, bomo na koncu le presojali dejstva na 

podlagi tistega, kar smo in kar vemo– skozi svoj pogled na svet (Luckmann, 2012). Temu 

ni moč ubežati in tudi ni prav, da bi se izmikali priznanju o uporabi in izrabi tega orodja 

 

Zavedamo se, da so naše ocene lahkopristranske. Izhajajo iz vedenja, nravi in miselnega 

okvira bralcaocenjevalca. Drugače tudi ne more biti. In prav zato smo v prvem delu 

pričujoče doktorske disertacije posvetili tolikšno pozornost poglavitnim okvirom 

osebnosti in družbe, ki formirajo in usposobijo raziskovalcaopazovalca za presojo tega, 

kar proučuje in opazuje. Nedvomno je kvalificiran za to opravilo. Nedvomno je tudi, da 
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vsi opazovalci ne bodo enako razumeli in enako presodili opazovanih pojavov in dejanj. 

Vendar smemo upravičeno pričakovati, da bo velika večina raziskovalcev opazovalcev 

presojevalcev na zaokroženem območju inv mejah opravičljive in dopustne tolerance 

dojemala in presojala dejanja razmeroma enako in s precej enakim izidom– s 

pričakovanimi odstopanji v bolj ali manj, v plus ali minus
143

. Pričakujemo torej pretežno 

normalno razporeditev dojemanj in presoj: takšno razporeditev, ki sledi statistični 

razporeditvi Gaussove krivulje normalne razporeditve. Gre za prevladujoč vrednostni 

sistem v določeni družbi (družbeni skupnosti) in za večinsko, sredinsko ali osrednje 

stališče, ki ga lahko brez težave podpre kakih 68%, s pogojem ali pridržkom v plus ali 

minus pa še nadaljnjih 27% populacije
144

. 

 

Enodimenzionalno razločevanje med kvantitativnimi in kvalitativnimi pristopi se v 

končni stopnji nanaša le na to, ali so podatki kodirani v številkah ali v besedilu. Na mestu 

je razlikovanje med statistično analizo številčno kodiranih podatkovininterpretativno 

analizo tekstovno kodiranih podatkov. Vendar so izsledki obeh analitičnih pristopov 

odvisni od raziskovalčevega vpogleda ob obdelavi podatkov. Prej lahko trdimo, da lahko 

vsak raziskovalni projekt ali pristop k raziskovanju zadanega problema prehaja skozi 

številne različne dimenzije v paletipristopov k raziskovanju na načine, ki ne morejo biti 

vedno povzeti v poenostavljeni kvantitativno-kvalitativni dvojnosti (Axinn inPearce 

2006, str. 21). Zagovarjamopogled, da je možno uporabljati poljubno kombinacijo ali 

zaporedje pristopov in metod, če jih opravičujenamen raziskave in če so njihove 

komponente ustrezno artikulirane in integrirane. Ob tem se moramo zavedati tudi, kaj 

lahko izbrani pristop doprinese v raziskavo, in tudi, katere omejitve ima (Darlington in 

Scott 2002, str. 120). 

 

Posebni računalniški programi za obdelavo podatkov sicer res obdelajomnožice podatkov 

in nakažejo elemente, zanimive za nadaljnjo obdelavo. Vendar obstaja nevarnost, da 

zaradi njihovih zmogljivosti, ki so na voljo, raziskovalec kodira vse po vrsti, brez presoje, 

in zastavi kodiranje tako na široko, da ga ne pripelje bliže razumevanju pravega pomena 

                                                 

143 Pričakovanje je precej enako tistemu, ki je v podmeni panelnega pristopa ali delovanja diskusijske 

skupine v tehnikah za pridobivanje mnenj v raziskavi. 
144 Naj pojasnimo s primerom: v Sloveniji se s trditvijo, da kraja ni častno dejanje, verjetno strinja 95 % 

prebivalcev. Da pa ni lepo, če kradeš lastnemu podjetju in sodelavcem, se bo brez pridržka strinjalo le kakih 

68 % ljudi. Dalje, ena margina prebivalcev bo za tako dejanje zahtevala drakonske kazni, nasprotna se bo 

ob tem vprašanju sladko nasmejala. 
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obdelanih podatkov (Darlington in Scott 2002, str. 147).Tej nevarnosti se lahko 

izognemože zuporabo vzorca, ki je določen na znani,omejeni množici primerov, in s 

toliko kvantitativne obdelave, kolikor je je potrebno za iskanje značilnosti,ter z 

računalniškim orodjem, ki to omogoča brez posebnih priprav. Naprej bomo večinoma 

delali po primerjalni metodi, iščoč podobnosti in razlike (Ragin 2007, str. 125–133) ter s 

povezovanjem v skupine primerov s skupnimi značilnostmi, ki lahko pojasnijo poslovno 

uspešnost in odličnost, ki je primere privedla v vzorčni izbor. Analitični 

okvirzamejipostavke, kivplivajo na uspešnost.  

 

Posamezne primere v vzorcu bomo opazovali posamezno in tudi v konfiguraciji podobnih 

primerov, precej na način, kot ga predlaga Ragin. Namreč, videti primere kot del 

konfiguracije je na sredimed predvidevanjem, da so dovolj homogeni za poenotenje 

njihovih podobnosti, na eni strani in prizadevanjem po posebni obravnavi vsakega 

primera posebej na drugi. Tako se lahko izognemo mnogim homogenizirajočim 

predvidevanjem na spremenljivke orientiranega pristopa, ne da bi privzeli lasersko tanek 

fokus pristopa, naravnanega na študij primerov (Ragin 2000,str. 87). 

 

Ker je v naši obdelavi verjetno teže zaporedno prezentirati rezultate raziskave in nato 

komentirati zanimive izsledke, menimo, da bo bolje razdeliti obdelovanje na več 

tematskih faz in vanje vključevatipodatke in komentarje, kar je bolj podobno načinu dela 

kvalitativne raziskave (Darlington in Scott 2002, str. 163).Zato bo najboljeuporabitinačrt, 

kije podoben pojasnjevalnemu raziskovalnemu načrtu v dveh fazah, kot predvideva 

literatura (Adam in drugi 2012,str. 65–80). Po eni stranibomo poskušali že na zadanem 

izboru kvantificirati zanimive podatke in iz njih ugotoviti čim več zaključkov. Če bo 

treba, bomoobdelavo nadaljevaliz raziskovanjemnepojasnjenih dejstev. 

 

Ker imamo tudi to posebno možnost, ki ni vedno na voljo, bomo primerjali skupine 

primerov med seboj v dveh časovnih obdobjih, tj. v času gospodarske rasti in v času 

gospodarske recesije. 

5.1.2.Faze raziskovanja 

 

Naša empirična študija je razdeljena v naslednje sklope: 

1. Določitev uporabnih virov podatkov 
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2. Izbira izbora podjetij in ugotavljanje značilnosti 

3. Pregled odsevov dejanj opazovanih podjetij v javnosti– zapisi o podjetjih v osrednjem 

tisku so uporabni kot vir za analizo odsevanja dejanj v javnosti skozi opazovano obdobje 

4. Ugotavljanje lastnosti, ki najbolj vplivajo namoralnost njihovih dejanj 

5. Iskanje formalnih znakov za možno etično vedenje podjetij v izboru– to je prisotnost 

priznanih standardov pri opazovanih podjetjih 

6. Zaključki 

 

5.2. Izbira in analiza vzorca 

 

Za izbor uporabljamo javno in uveljavljeno izbiro najboljših profitnih gospodarskih 

družb. To je namenski vzorec določene populacije. V našem primerusi vzamemo izbor 

gospodarskih družb, ki jih javnost priznava kot najboljše v slovenskem okolju oz. v 

državi. Javnost se v tem primeru reprezentira skozispecializiran medij (časopis, 

televizijski kanal, spletni portal…), javno ustanovo ali borzo, ki pripravlja in objavlja tak 

izbor po vnaprej znanih kriterijih. Pomembno je, da v isti set vključi približno podobne ali 

enake primere. Za naše potrebe torej sorodno velika, sorodno pomembna podjetja, s 

sedežem vSloveniji, ki po spletu ekonomskih kazalnikov in kriterijev sodijo v isto 

skupino. 

 

Če bi, recimo, hoteli uporabiti izbor največjih ali najboljših nadnacionalnih korporacij v 

mednarodnem merilu, bi lahko vzeli mednarodno priznaniindeks 500 največjih podjetij 

po skupnih prihodkihrevije Fortune(The Fortune Global 500) ali pa referenčen izbor 

največjih podjetij po tržni kapitalizaciji, katerih delnice so na borzah bonitetne agencije 

Standard&Poor's (The Standard & Poor's 500).V obeh primerih bi izbor popolnoma 

ustrezaltako referenčno kot po slovesu in strokovni nepristranskosti.  

 

5.2.1. Uporabimo nabor največjih in najboljših podjetij TOP101 časopisa Finance 

 

V Sloveniji je bilo več poskusov sestavljanja lestvic, a se je obdržalale ena, in sicerTOP 

101 najboljših podjetij časopisa Finance. Kot vsak ima tudi ta izbor svoje pomanjkljivosti 

in prednosti.  
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Prva pomanjkljivost je, da je to danes edina prosto dostopna in objavljenalestvica 

najboljših podjetij v Sloveniji, narejena po spletu ekonomskih kazalnikov. Da se podjetje 

uvrsti med najboljša po kriterijih časopisa Finance, mora imeti primerno mešanico 

kazalnikov in kriterijev. Prvi kriterij te lestvice, ki kvalificira podjetje, da ga vzamejo v 

ozir, je promet (prihodek). Sestavljavci lestvice zahtevajo 50.000.000 EUR ali več letnega 

prihodka. Za uvrstitev med največja podjetja nato upoštevajokazalnike, ki odražajo 

uspešnost poslovanja: »Dva od njih sta merila relativne spremembe v prihodkih in 

dobičku iz poslovanja, povečanem za odpise vrednosti (kosmati denarni tok iz poslovanja 

oziroma EBITDA), preostali štirje – dobičkonosnost sredstev, kapitala in delež EBIT 

(dobiček iz poslovanja) v poslovnih prihodkih ter dodana vrednost na zaposlenega – pa so 

merili doseženo raven uspešnosti. Omenjenim šestim kazalnikom smo dodali še uvrstitev 

po velikosti…« (Finance, 31.5.2010) z utežnimi, srednjimi vrednostmi in vsem drugim, 

kar sodi v umerjanje lestvice. 

 

Druga pomanjkljivost je, da izhaja popolnoma z lestvice TOP 101 največjih slovenskih 

podjetij (to je podjetij s sedežem v Sloveniji), ki jo prav tako pripravlja časnik Finance. 

Torej v resnici na tej lestvici ne izvemo za najboljša podjetja v panogi, pač pa za najboljša 

podjetja med največjimi.Med uvrščenimi bi zaman iskali manjša podjetja, ki bi bila sicer 

v svoji panogi lahko med najboljšimi po kakovostiposlovanja alipo drugih elementih 

kakovosti in uspešnosti, pa enostavno niso dovolj velika ali pa nimajo dovolj velikih 

obsegov po kriterijih te lestvice, da bi senanjo lahko uvrstila. Tako na lestvici ni gazel, ni 

visokotehnoloških,nišnih,storitvenihin podobnih podjetij, ki so praviloma manjšain 

majhnega narodnogospodarskega pomena. Torej ni prav tistega segmenta podjetij, kjer je 

že vnaprej pričakovati večji vpliv bolj moralnega vedenja v poslovanju in večjo 

občutljivost menedžerjev in lastnikov do teh tem
145

. 

                                                 

145Tudi v Sloveniji je bilo opravljenih kar nekaj študij in raziskav, ki so prav pri takih podjetjih in 

podjetnikih proučevale odnos do poslovne in družbene morale in moralno samopercepcijo do moralnih 

stališč med menedžerji. Omeniti velja predvsem delovanje profesorja D. Jelovca in njegovo usmerjanje 

mlajših raziskovalcev v empirične študije na tem področju (recimo: Jelovac, Dejan (2012) The impact of 

corporate social responsibility in the context of small and medium enterprise. Innovative issues and 

approaches in social sciences, May 2012, vol. 5, no. 2.; Jelovac, Dejan (2012) Poslovna etika kot nujni 

pogoj odličnosti. V: Bukovec, Boris (ur.). Etičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavljanju strategije 

univerzalne odličnosti in mojstrstva. Fakulteta za organizacijske študije; Jelovac, Dejan, Van der Wal, 

Zeger in Jelovac, Ana (2011) Business and government ethics in the new and old EU: an empirical account 

of public-private value congruence in Slovenia and the Netherlands. Journal of Business Ethics, vol. 103, 

no. 1; Kralj, Anita, Jelovac, Dejan in Mate, Vasilij (2013) Organizational values and moral virtues of 

entrepreneur: an empirical study of Slovenian entrepreneurs. Innovative issues and approaches in social 
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Lestvica je namenjena profitnim gospodarskim družbam, zato na njej ni bank niti agencij 

inzavodov ter ustanov in tudi ne proračunskih porabnikov.S tem umanjkajo celotni 

sektorji, kot so kultura, zdravstvo (razen trgovine zzdravstvenimipreparati, a brez lekarn), 

šolstvo, bančništvo in podobno. Lestvica obravnava največja slovenska gospodarska 

podjetja, to so profitnonaravnane gospodarske organizacije klasičnih gospodarskih 

sektorjev. 

 

Prednost lestvice TOP 101 najboljših podjetij(med največjimi v Sloveniji) je, da jo časnik 

Finance redno sestavlja vrsto let po isti metodi in s kazalniki, med katerimi so le nekateri, 

ki so se le malenkostno spremenili skozi čas, večina pa je enaka. Tako dobimo set 

največjih najboljših 100 podjetij v časovnem zaporedju sedmih let, in sicerod 2005 do 

2011 (glej prilogo: Lestvice TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH2005–2011 (objave včasniku 

Finance, TOP 101 najboljših,29.5.2006; 28.5.2007; 29.5.2009; 31.5.2010;30.5.2011; 

30.5.2012)). Drugi, ki jeposkušal sestaviti podobne lestvice, časnik Delo s svojimi 

lestvicami 300 naj podjetij, je v nekaj poskusih vsakič drugače opredelil izbor, spreminjal 

metodologijo razvrščanja, nato pa zaradi različnih vzrokov zadevo opustil. 

 

5.2.2. Značilnosti opazovanega obdobja: čas gospodarske rasti in čas recesije 

Opazovano obdobje sega od začetka leta 2005 do konca leta 2011 in zajema čas 

gospodarske rasti in čas gospodarske krize. Tako nam je omogočeno zajeti dve med seboj 

popolnoma različni obdobji s popolnoma različnimi gospodarskimi razmerami. V 

Sloveniji je leta 2005 že vidna visoka gospodarska rast, nato »pregrevanje gospodarstva« 

do konca leta 2008. V času rasti je poslovanje propulzivno, dinamično. Prav to obdobje 

rasti zaznamuje celo do zdaj nepresežena ponudba poceni denarja za financiranje potreb 

podjetij, pa tudi za financiranje vsega drugega. Ko se je leta 2007 razpočil balon 

derivatnih finančnih papirjev in so se sesule investicijske banke v ZDA, se je govorilo le 

o finančni krizi.V realnem sektorju gospodarstev se je kriza izkazala v letu 2008, v 

Sloveniji šele konec leta 2008 in v letu 2009, ko je tudi tu uradno nastopila recesija. 

Gospodarska kriza izkazuje polne posledice v letu 2010 in naprej. V času krize se 

poslovanje upočasni, denarni viri se skrčijo. Prav v času te krize je v Sloveniji zaznan 

                                                                                                                                                  

sciences, vol. 6, no. 2; Jelovac, Dejan in Juričan, Dobran (2007) Kodeks podjetniške kulture za skladen 

regionalni razvoj. V: Nared, Janez (ur.),Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj, (Regionalni 

razvoj, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 311–318). 
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velik upad povpraševanja po produktih in enormno krčenje in dražitev denarnih virov za 

financiranje potreb podjetij. 

 

V poslovnih rezultatih in poročilih slovenskih podjetij se vstop v gospodarsko krizo v letu 

2008 še ne kaže; kazalniki so še vedno ugodni, kot že od poslovnega leta 2005. Na 

lestvici TOP 101 imamo tako štiri zaporedna leta gospodarske rasti, od 2005 do 2008. 

Poslovni rezultati in kazalniki poslovanja v letu 2009 kažejo sliko gospodarstva v 

razmerah krize in recesije. V tem letu je največ umikov podjetij iz kluba največjih, 

krčenje poslovanja, iskanje izhodov. Krizne razmere se nadaljujejo v letih 2010 in 2011, 

tako da imamo na lestvici TOP 101 tri zaporedna leta recesije, od 2009 do 2011.  

 

Analizo podjetij izvajamo v letu 2012. Pomembno je upoštevati, da so poslovna poročila 

in izkazi poslovanja izdelani za poslovno leto, ki je minilo, in za računovodske dogodke, 

ki so dokončni. Tako lahko podjetje ob prelomu razmer izkazuje odlične rezultate 

poslovanja v predhodnem obdobju, se praviv prejšnjem letu; tekoče poslovanje– že v 

prvem ali drugem četrtletju–pa kaže na rob bankrota ali celo stečaj. Večkrat pa si že 

denarni tok in računovodski izkaz stojita navzkriž. Bilanca in poslovni uspeh sta v redu, 

podjetje pa je insolventno. In tako naprej. V primerih, ko opazovana enota posluje ves čas 

uvrščanja na lestvico, preneha pa poslovati tik zatem, v letu 2012, ne moremo storiti 

drugega, kot da jo naknadno izločimo. Če vztrajamo na javno dostopnih podatkih v 

trenutku obdelave, namreč ugotovimo, da je tak gospodarski subjekt »izginil z obzorja«.O 

njem imamo nekaj zapisov (zgodovinskih sledi), vendar ga v sedanjosti ni več. Podobno 

se nam lahko pripeti pri iskanju podatkov o podjetjih, ki so prenehala poslovati med 

opazovanim obdobjem
146

. 

 

Vprašanje, ki zahteva svojo oceno pomembnosti,je, ali ima prelom poslovnih razmer v 

okolju, kot je prehod iz pregrete gospodarske rasti v recesijo,kakšen dejanski vpliv na 

poslovno uspešnost profitne gospodarske organizacije. Gotovo ga ima. Če v času 

gospodarske rasti in pregrevanja gospodarstva »evforija« poganja vse samo navzgor 

                                                 

146 Pozneje bomo naleteli na nekaj primerov takih izginotij, bodisi v stečaj, skozi preselitev podjetja iz 

države bodisi v pripojitev. Vsekakor ne moremo več opazovati značilnosti podjetja v trenutku analize. 

Običajno tudi ni več najbolj elementarnih tekočih podatkov, začenši s podatki na spletnih straneh. Pri tem si 

nismo mogli pomagati niti s serverji Aleksandrijske knjižnice, WaybackMachine 

(http://archive.org/web/web.php), ki periodično pregledujejo celoten splet in shranjujejo spremembe 

spletnih strani. Če ukinjene spletne strani v njihovih arhivih niso zajete, jih v virtualnem svetu interneta niti 

v arhivihni več.  
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inlahko dobro posluje skoraj vsakdo, se v krizi razmere naglo in temeljito spremenijo. Po 

drugi strani lahko pričakujemo, da bo gospodarska organizacija, če je uspešna iz lastnih, 

notranjih razlogov in nele zaradi zunanjih ugodnih okoliščin, zelo verjetno uspešna tako v 

ekspanziji kot v recesiji poslovnega okolja:v dobrih in slabih zunanjih razmerah 

poslovanja. Še zlasti, če je njena moralnost, njen etos, tudi njena notranja moč. Če jo 

sprememba gospodarskih razmer preseneti, pričakujemo, da se bo verjetno znašla, 

reorganizirala in znova uspešno poslovala. Lahko izgubi visoke prihodke, zmanjša obseg 

poslovanja, izgubi dele trgain podobno. A se bo verjetno znala ustrezno odzvati in krizo 

preživeti ali celo obrniti v svoj prid. Taki dogodki bi morali le potrditi, da so najboljši 

resnično najboljši. Nas še posebno zanima, ali je moč potrditi, da k temu izidu prispeva 

njihovo moralno vedenje in drža. Zato bomo pozornost v analizi namenili tudi prelomu 

razmer poslovanja in odrazu na sestavi lestvice in v vedenju podjetij. 

 

5.2.3. Presejanje vzorca 

 

Na lestvicoTOP 101 časopisa Financese je obdobju 2005–2011 uvrstilo skupno 168 

podjetij.Med njimi je 45 takih, ki so se na lestvico uvrstila le enkrat v sedmih letih, od teh 

17 v zadnjem letu, v 2011.Skupajsmo našteli 67 podjetij, ki so se na lestvici pojavila s 

frekvenco pojavitev, manjšo od polovice. Našteli smo 101 podjetje, ki seje na lestvici 

pojavilo s frekvenco, večjo od polovice,med njimi 18 podjetij, ki so uvrščena šestkrat (so 

umanjkala samo eno leto), in 52 podjetij, ki so na lestvici najboljših med največjimi ves 

opazovani čas. Razporeditev podjetij po številu uvrstitev prikazuje tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Podjetja, uvrščena na lestvico TOP 101 najboljših 2005–2011 po številu 

uvrstitev 

Število uvrstitev 

na lestvico  

Številouvrščenih 

podjetij 

1 45 

2 12 

3 10 

4 20 

5 11 

6 18 

7 52 

Skupaj:  168 

Vir:priloga Lestvice TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH 2005–2011 
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Pahljača industrijskih panog, ki jih zastopajo uvrščena podjetja, je raznovrstna in široka, 

podobno kot je pestra tudi sestava velikega gospodarstva v Sloveniji. Sestavo podjetij na 

lestvici po industrijskih panogah in frekvencah uvrstitve na lestvicoprikazuje tabela 2. 

 

V vsem času rasti je bilo zelo malo sprememb na lestvici. V obdobju od 2005 do 2008 je 

kar 78 stalnih članov, podjetij, ki so se pojavljala ves čas. Pridružilo se jim je še sedem 

podjetij, ki so se uvrstila v letu 2006 in naprej, to je kar 85 stalnih članic od 101. Izpadi iz 

kluba najboljših med največjimi so bili minimalni. To kaže na stabilne razmere 

enakomerne rasti v okolju, kjer je velika večina napredovala v rasti in kazalnikih precej 

skupaj in enakomerno. 

 

Z nastopom krize, ki se izkaže v poslovnih rezultatih za leto 2009, je število stalno 

prisotnih podjetij padlo.V letih 2009 in 2010 je umanjkalo 15 podjetij; poleg Preventa, ki 

je šel v stečaj, in Viator-Vektorja, ki mu je sledil, so iz vrha izpadli še trgovci z 

avtomobili, gradbenim materialom, kovinarji, ki so delali za avtomobilsko industrijo (ti so 

se v 2010 spet uvrstili), ter metalurgaAcroni in Metal Ravne. Ostalo je 70 podjetij,63 med 

njimi so bila na lestvici stalno med letoma 2006 in 2010, 52 tudi v letu 2011.Na lestvici 

so se pojavila nova podjetja, v obdobju 2009–2011 je bilo 30 novih podjetij uvrščenih 

enkrat, 16 se jih je uvrstilo dvakrat ali trikrat, skupno je to 46 novihpodjetij.Številninovi 

akterji so se na lestvico prebili v 2009 in 2010 zato, ker so bili tik za največjimi in so bili 

tudi precej dobro vodeni oz.so poslovanje prilagodili krizi in obdržali ali povečali njegov 

obseg. V letu 2011 se je na lestvico prvič uvrstilo 17 podjetij, večina med njimi zveliko 

manjšim obsegom poslovanja, kot smo ga bili navajeni prej. Prvič so se na lestvici 

pojavila turistična in medijska podjetja, celo podjetji iz panoge čiščenja in varovanja. Že 

samo ti podatki nakazujejo na velik upad obsega poslovanja v recesiji. 
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Tabela 5.2: Uvrstitve podjetij na lestvico TOP 101 najboljših2005–2011 po industrijskih 

panogah 

 

Razlika med razmerami v času rasti in v času recesije se izkazuje tudi v tabeli 5.3, ki 

prikazuje razlike v uvrščanju nestalnih članic lestvice, »fluktuacijo« v času rasti in v času 
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recesije. Lepo je vidna razlika med možnostmi za uvrstitev med prvo 101 podjetje v 

stabilnih razmerah rasti in nestabilnih razmerah krize. Ta je z lestvice izločila veliko od 

prej usidranih podjetij in omogočila vstopanje novih v še enkrat večjem obsegu, kot je bil 

možen v času stabilne rasti. 

 

Tabela 5.3: Uvrstitve podjetij, ki so se na lestvico uvrstila trikrat in manj v času rasti in 

recesije 

Uvrstitve na lestvico Število podjetij 

uvrščena podjetja 2- in 3-krat do 2009 6 

uvrščena podjetja 1-krat do 2009 15 

Skupaj v času rasti: 21 

uvrščena podjetja 2- in 3-kratv 2009 in naprej 16 

uvrščena podjetja 1-krat v 2009 in naprej 30 

Skupaj v času recesije: 46 

Vir:Priloga Lestvice TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH 2005–2011 

 

Tabela 3 podpira tezo, da se čas rasti in čas recesije glede stabilnih in nestabilnih razmer 

poslovanja in drugih razmer ter dinamike sprememb močno razlikujeta in da je ta razlika 

zanimiva tudi za naše proučevanje. 

 

5.2.4. Izbira podjetijza obravnavo: dve skupini podjetij – stalna in izpadla 

 

Iz nabora 168 podjetij na omenjeni lestvici TOP 101 v obdobju 2005–2011 bomo za 

obravnavoizbrali dve skupini podjetij, in sicer: 

1) V prvo skupinouvrstimo podjetja, ki so se v opazovanem obdobjuuvrščala na 

lestvicoskoraj ves čas, šestkrat in sedemkrat v sedmih letih, torej so konstantno 

med poslovno najboljšimi in največjimi obenem, izločimo le dve podjetji zaradi 

neustreznosti (Mobitel, hčerinska družba Telekoma, je združena nazaj v Telekom; 

Danfoss Compressors so lastniki zaprli in proizvodnjo preselili v tujino). Skupina 

šteje 68 podjetij. Sestavo prikazuje tabela 5.4. To bo skupina stalnih. 

2) V drugo skupinouvrstimo podjetja, ki so bila v času rasti stalno uvrščena na 

lestvici, po nastopu krizeso v enem letu iz nje izpadla in se nanjo niso več uvrstila 
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do konca opazovanega obdobja. Skupina šteje 17 podjetij. Sestavo prikazuje 

tabela 5.5. To bo skupina izpadlih. 

Tvorjenje dveh tako definiranih skupin nam bo omogočilo medsebojno primerjanje in 

ugotavljanje podobnosti in razlik. 

 

Tabela 5.4: Skupina stalnih–podjetja, ki so stalno uvrščena na lestvico TOP 101 

najboljših2005–2011 (šestkrat in sedemkrat v sedmih letih, dosledno vsakič od leta 2006 

do leta 2011) 

Podjetje Dejavnost 

Mono-, 

oligopol/

koncesij

a/državn

a 

dotacija 

Tip 

kapital

a/ 

lastnin

e(večin

o 

obdobj

a) 

Večino 

proda 

doma/

na tuje 

Upad 

posla 

zaradi 

upada 

trga 

Upad 

posla 

zaradi 

načina 

dela 

Po vplivu 

prevladuje 

državno 

lastninsko 

upravljanj

e 

Skupina 

sorodnih 

dejavnosti 

Hella Saturnus Slovenija, d. o. 

o. 
avtomobilska N T T D N N predelava 

Iskra Avtoelektrika, d. d. avtomobilska N D T D N N predelava 

Johnson Controls-NTU, d. o. o. avtomobilska N T T D N N predelava 

Revoz, d. d. avtomobilska D T T D N N predelava 

BSH Hišni aparati, d. o. o. elektropred. N T T N N N predelava 

Domel, d. d. elektropred. N D T D N N predelava 

Gorenje, d. d. elektropred. N D T N N N predelava 

Iskraemeco, d. d. elektropred. N T T N N N predelava 

TAB, d. d. elektropred. N D T N N N predelava 

Štore Steel, d. o. o. kovinskopred. N D T N N N predelava 

Impol, d. o. o. kovinskopred. N D T N N N predelava 

Kovinoplastika Lož, d. d. kovinskopred. N D T N N N predelava 

LTH Ulitki, d. o. o. kovinskopred. N D T N N N predelava 

MLM,d.d. kovinskopred. N D T N N N predelava 

Trimo, d. d. kovinskopred. N D T N N N predelava 

Boxmark Leather, d. o. o. usnjarska N T T N N N predelava 

Energetika Ljubljana, d. o. o. energetika D D D N N N energija 

CGP, d. d. gradbeništvo N D D D N N gradbeništvo 

Primorje, d. d. (V STEČAJU) gradbeništvo N D D D D N gradbeništvo 

Ljubljanske mlekarne, d. d. živilska N D D N N N živila 

Perutnina Ptuj, d. d. živilska N D T N N N živila 

Pivovarna Laško, d. d. živilska N D D N N N živila 

Pivovarna Union, d. d. živilska N D D N N N živila 

Žito, d. d. živilska N D D N N N živila 

Big Bang, d. o. o. trgovina D D D N N N trgovina 

Engrotuš, d. d. trgovina D D D N N N trgovina 

Kemofarmacija, d.d. trgovina D D D N N N trgovina 

Kovintrade, d. d. trgovina N D T N N N trgovina 

Mercator, d. d. trgovina N D D N N N trgovina 

Merkur, d. d. trgovina N D D N D N trgovina 
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OMV Slovenija, d. o. o. trgovina D T D N N N trgovina 

Renault Nissan Slovenija, d. o. 

o. 
trgovina D T D D N N trgovina 

Salus, d. d. trgovina D D D N N N trgovina 

Tobačna grosist, d. o. o. trgovina D T D N N N trgovina 

Helios, d. o. o. kemijska N D T N N N kemija 

Cinkarna Celje, d. d. kemijska N D T N N N kemija 

Količevo Karton, d. o. o. papirna N T T N N N kemija 

Papirnica Vevče, d. o. o. papirna N T T N N N kemija 

Vipap Videm Krško, d. d. papirna N T T N N N kemija 

Simobil, d. d. 
telekomunikacij

e 
D T D N N N telekomun. 

Lek, d. d. farmacija N T T N N N farmacija 

Unior, d. d. kovinskopred. N D T N N D predelava 

Talum, d. d. metalurgija D D T N N D predelava 

Dravske elektrarne Maribor, d. 

o. o. 
elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Celje, d. d. elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Gorenjska, d. d. elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Ljubljana, d. d. elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Maribor, d. d. elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Primorska, d. d. elektroenerg. D D D N N D energija 

Elektro Slovenija, d. o. o. elektroenerg. D D D N N D energija 

HSE, d. o. o. elektroenerg. D D D N N D energija 

Nuklearna elektrarna Krško, d. 

o. o. 
elektroenerg. D D D N N D energija 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. 

o. 
elektroenerg. D D D N N D energija 

Geoplin, d. o. o. energetika D D D N N D energija 

Premogovnik Velenje, d. d. rudarstvo D D D N N D energija 

GEN-I, d. o. o. trgovina D D D N N D trgovina 

Petrol, d. d. trgovina D D D N N D trgovina 

Adria Airways, d. d. promet D D D N D D promet 

Dars, d. d. promet D D D N N D promet 

Intereuropa, d. d. promet N D T N D D promet 

Luka Koper, d. d. promet D D T N D D promet 

Sava Tires, d. o. o. gumarstvo N T T N N D kemija 

Savatech, d. o. o. gumarstvo N D T N N D kemija 

Paloma, d. d. papirna N D T N N D kemija 

Pošta Slovenije, d. o. o. poštne storitve D D D N N D telekomun. 

Telekom Slovenije, d. d. 
telekomunikacij

e 
D D D N N D telekomun. 

Krka, d. d. farmacija N D T N N D farmacija 

Hit, d. d. igralništvo D D D N N D drugo 

Vir: Finance, TOP 101 najboljših, 29.5.2006; 28.5.2007; 27.5.2008; 29.5.2009; 31.5.2010;30.5.2011; 

30.5.2012 

 

Legenda: 
Mono-, oligopol/koncesija/državna dotacija: D=DA, N=NE 

Tip kapitala/lastnine(večino obdobja): D=domač, T= tuji 

Večino proda doma/na tuje:D=doma, T= tujina 

Upad posla zaradi upada trga: D=DA, N=NE 
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Upad posla zaradi načina dela: D=DA, N=NE 

Po vplivu prevladujoče državno lastninsko upravljanje: D=DA, N=NE 

 

Tabela 5.5: Skupina izpadlih– podjetja, ki so bila v času rasti 2005–2008 stalno uvrščena 

na lestvici, po nastopu krize so v enem letu z nje izpadla in se nanjo niso več uvrstila 

Podjetje Dejavnost 

Mono-, 

oligopol/

koncesij

a/državn

a 

dotacija 

Tip 

kapitala/la

stnine(veči

no 

obdobja) 

Večino 

proda 

doma/na 

tuje 

Upad 

posla 

zaradi 

upada 

trga 

Upad 

posla 

zaradi 

načina 

dela 

Po 

vplivu 

prevladu

joče 

državno 

lastninsk

o 

upravlja

nje 

Skupina 

sorodnih 

dejavnosti 

Kompas turizem N D D N N N drugo 

CPM, d.d. (stečaj) gradbeništvo N D D N D N gradbeništvo 

Kraški zidar (stečaj) gradbeništvo N D D D D N gradbeništvo 

SCT, d.d. gradbeništvo N D D D D N gradbeništvo 

Vegrad (stečaj) gradbeništvo N D D D D N gradbeništvo 

Cimos, d.d. 
avtomobilsk

a 
N D T D N N predelava 

Prevent Global 

(stečaj) 

avtomobilsk

a 
N M T D N N predelava 

Skupina Viator & 

Vektor (stečaj) 
promet N D D D N N promet 

ACIntercar (v 2010 

združen z 

Autocommerce) 

trgovina N D D D N N trgovina 

Agip Slovenija trgovina N T D N N N trgovina 

Autocommerce (v 

2010 združen z 

ACIntercar) 

trgovina N D D D N N trgovina 

Avtera trgovina N D D N N N trgovina 

Avto Triglav trgovina N D D D N N trgovina 

Citroen Slovenija trgovina N T D D N N trgovina 

Lesnina trgovina N D D N N N trgovina 

TopDom trgovina N D D D N N trgovina 

Toyota Adria trgovina N T D D N N trgovina 

Vir: Finance, TOP 101 najboljših,29.5.2006; 28.5.2007; 27.5.2008; 29.5.2009; 31.5.2010;30.5.2011; 

30.5.2012 

 

Legenda: 
Mono-, oligopol/koncesija/državna dotacija: D=DA, N= NE 

Tip kapitala/lastnine(večino obdobja): D=domač, T= tuji 

Večino proda doma/na tuje:D=doma, T= tujina 

Upad posla zaradi upada trga: D=DA, N=NE 

Upad posla zaradi načina dela: D=DA, N=NE 

Po vplivu prevladujoče državno lastninsko upravljanje: D=DA, N=NE 

 

5.2.5. Značilnosti podjetij na lestvici najboljših 

 

Prvi pogoj, da se podjetje uvrsti na lestvico,je, da je med največjimi podjetji v državi po 

prihodkih. Podjetja z manj kot 50.000.000 EUR ne morejo priti v izbor.Da se uvrsti med 
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najboljše med največjimi, mora izkazovati tudi poslovni uspeh in se prebiti skozi sito 

kombiniranih kazalnikov poslovne uspešnosti. Kazalnike je sestavljavec lestvice večkrat 

v opazovanem obdobju navedel in obrazložil (glej priloga: LESTVICE TOP 101 –

FINANCE 2005–2011). To tudi pomeni, da ima podjetje med največjimi 100 primerno 

velik vpliv (težo, pomen…) v celotni gospodarski sliki države. To je prva skupna 

značilnost. 

 

Katere so druge značilnosti, ki po našem mnenju lahko pojasnijo del poslovnega uspeha 

najboljših med največjimi podjetji v Sloveniji?Menimo, da so v Sloveniji te značilnosti 

lahko pomembne, mogoče tudi posebne. Ni nujno, da bi se pokazale na podobni lestvici v 

drugačnem okolju. Zanima nas, ali in kako vplivajo na moralno vedenje in postopanje 

podjetja in ali prispevajo k njegovemu poslovnemu uspehu: 

1. Ena od značilnosti je lahko gospodarska panoga, v kateri podjetja delujejo. V 

recesiji vse panoge niso enako prizadete. V Sloveniji so največji upad obsega poslovanja 

med recesijo zaznali gradbeništvo, avtomobilska industrija, trgovina (razen z živiliin 

farmacevtskimi proizvodi). Nekatere panoge, kot je energetika,niso prizadete. 

2. Druga značilnost je lahkoposlovanje z elementi monopola, oligopola, državne 

koncesije ali različnih oblik državne dotacije. Pri teh podjetjih lahko utemeljeno 

pričakujemo, da so na trgu v položaju, ko je za njihovo uspešnost bolj pomembna 

odsotnost konkurence kot pa prizadevanje na trgu.Delno lahko ta kriterij določimoiz 

panoge, v kateri je podjetje, delno iz položaja podjetja na trgu. 

3. Tretjaznačilnost bi bila lahko izvor vloženega kapitala oz. lastništvo podjetja. 

Vsaj med slovenskimi ekonomisti je potekala živahna razprava o tem, ali tuje lastništvo 

podjetja v Sloveniji že povleče za seboj njegovo gospodarsko uspešnost in rast. Za 

številne bi tako morala biti pomembna podjetja vsaj v mešani,če že ne v celoti v tuji lasti. 

Na portalu AJPES smo tako preverili vsako podjetje glede na uradno vpisan izvor 

vloženega kapitala v večini opazovanega obdobja (AJPES 2012). Pri tem smo 

privpisihskozi zapise vložkov v registru preverjali, ali velja tip lastnine za pretežno 

večino opazovanega obdobja. AJPES uporablja tri kategorije za opis kapitala podjetja: 

domači, mešani in tuji.  

4. Četrta značilnostbi lahko bilavpetost v mednarodne poslovne tokove. Če 

podjetje večino svojih izdelkov proda v tujini, na mednarodnih trgih in večinoma na njih 

posluje ali pa je vpeto v poslovanje mednarodnega koncerna, se zelo verjetnovede 

drugače, kot če večino proda na domačem trgu. Navade, poslovni običaji in zahteve so 
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različni, načini poslovanja tudi. Ta os razlikovanja med najboljšimi in manj dobrimi 

poteka na ločnici med tako imenovanim nemenjalnim sektorjem gospodarstva in 

menjalnim (Domadenik, Grobelnik, Pataky in Prašnikar 2011;Domadenik inPrašnikar 

2012).Nemenjalni sektor je tisti, ki je vezan na produkcijo in porabo dobrin doma, in je 

zanj bolj verjetno (kot ugotavlja tudi ekonomska stroka), da je bolj podvržen domači 

politični okužbi poslovanja, manj izpostavljen globalnim pritiskom, bolj rentno usidran na 

domačem, zaščitenem trgu. Menjalni sektor gospodarstva je tisti, ki je vpet v mednarodni 

trg in mednarodno menjavo (podjetja izvozniki).  

5. Del sprememb na lestvici bi mogoče lahko pojasnili tudi s spremembami na 

trgu. Če obseg posla v celotni panogi na trgu drastično pade, je to verjetno pametno kje 

upoštevati. Mogoče nam ta dejstva razložijo kak pojav. To smo povzeli v dejavniku upad 

posla zaradi upada trga. Povezuje se s posebnostmi gospodarskih panog in njihovo 

prizadetostjo v tej recesiji. 

6. Čeprav se čudno sliši, bi del sprememb mogoče lahko pojasnili tudi z upadom 

poslovne moči podjetja v spremenjenih razmerahzaradi posebnega načina delovanja in 

poslovanja.Če je način delovanja in poslovanja recimo v času stalne rastiprimeren, lahko 

v drugačnih razmerah, recimov recesiji,povzroči težave, ne glede na to, ali to izhaja iz 

načina vodenja poslov, sestave denarnih tokov, strukture virov sredstev ali česa drugega. 

7. V nadaljnji analizi je ob pregledu dokumentarnega gradiva izstopila še ena 

pogosta značilnost podjetij v skupini stalnih. To je politično vplivanje na poslovno 

delovanje podjetja z lastninskim upravljanjem podjetij, katerihlastnik je država ali lahko 

na lastnike efektno vpliva z lastniškimi vzvodi. Čeprav je formalno videti, da gre za 

lastniško vplivanje države po svojih organih (ministrstvih, agencijah, skladih) aliz 

lastniškimi vzvodi (prekrivnimi mrežami in križnimi povezavami podjetij, nadzornikov, 

menedžerjev in predstavnikov države), to večinoma ni tako. Žerdin v svoji analizi mrež v 

gospodarstvu in politiki (Žerdin, 2012) pokaže, da gre za vplivanje političnih struj in 

politično združevanih interesnih omrežij skozi formalne institucije države, skozi njene 

lastniške pravice in povezave. Državo se izrablja za doseganje zelo nedržavnih učinkov– 

za pridobivanje moči, koristi, vpliva, uveljavljanje partikularnih političnihin tudi čisto 

zasebnih interesov ter črpanje profitov v dobro zasebnikov blizu trenutni vladajoči 

politični opciji in garnituri. Tabela 6 prikazuje razporeditev značilnosti v obeh skupinah, 

med stalnimi in med izpadlimi. 
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Tabela 5.6, v povezavi s podatki tabele 5.4 in tabele 5.5, izkazuje možno večjo 

pomembnost naslednjih značilnosti: poslovanje z elementi monopola, oligopola, državne 

koncesije ali različnih oblik državne dotacije; vpetost v mednarodne poslovne tokove; 

politično vplivanje z državnim lastninskim upravljanjem podjetij. Zato tem značilnostim 

v nadaljevanju namenjamo potrebno pozornost, druge pa zanemarimo kot nebistvene. 

 

Tabela 5.6: Primerjava značilnosti skupine stalnih in skupine izpadlih 

  Skupina stalnih Skupina izpadlih 

Značilnost DA % NE % DA % NE % 

Mono-, oligopol/koncesija/državna 

dotacija 
31 45,59 37 54,41 0 0,00 17 

100,0

0 

Večino proda doma 36 52,94 32 47,06 15 88,24 2 11,76 

Po vplivu prevladujoče državno 

lastninsko upravljanje 
27 39,71 41 60,29 0 0,00 17 

100,0

0 

Tip kapitala/lastnine(večino 

obdobja): domači 
53 77,94 15 22,06 13 76,47 4 23,53 

Upad posla zaradi upada trga 6 
8,82 

62 91,18 12 70,59 5 29,40  

Upad posla zaradi načina dela 5 7,35 63 92,65 4 23,53 13 76,47 

Vir: Jugovič, lastna raziskava (2013) 

 

5.2.6. Identificiranje podskupin nasprotnih lastnosti 

 

V skupini stalnihimamo močno podskupino, ki deluje z elementi monopola in dosledno 

na domačem trgu (razen dveh ali treh primerov). Pri večini so značilni visok vložek 

kapitala v razmerju sredstev in državna regulacija ali tržni monopol/oligopol, pa tudi 

neposredno (strateško?) državno lastništvo. Monopolu ali državni zaščiti v različnih 

oblikahpopolnoma podlegajo dejavnosti elektrogospodarstva, energetike, rudarstva, 

igralništva, poštnih storitev, telekomunikacij. Tu so tudi velika podjetja nacionalnega 

pomena s koncesijami države. V tej skupini so tudi veliki trgovci, ki so praktično 

oligopolizirali trg živil in široke potrošnje infarmacevtsko-sanitetnih proizvodov za 

domači trg,
147

ter velika podjetja s posebnim statusom in dotacijami. Vplivanje politike 

                                                 

147
 V Sloveniji je bila oligopolizacija trgovine z živili približno od 1996 do 2006; na eni strani je Mecator s 

prevzemi koncentriral manjša trgovska podjetja in mreže po Sloveniji in večino trgovske mreže razpadle 

skupine Emona. Istočasno je na obrobje in v zelo minoren položaj stisnil male samostojne živilske trgovce. 

Po drugi strani sta na trg vstopila Engrotuš in Spar, oba z močnim finančnim zaledjem in agresivno 

investicijsko naravnanostjo. Preostanek živilskega trga so si razdelili diskontni trgovci Hofer, Eurospin in 

Lidl. Zunaj teh skupin na živilskem trgu ne obstaja nič razen branjevcev in vaških franšiz. Tehnično 

trgovino za široko potrošnjo je po osamosvojitvi obvladoval Merkur, ki je dobil nekaj tekmecev v Bauhausu 
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prek države, po vplivu prevladujoče državno lastninsko upravljanje, je tam, kjer 

jevečinsko navzočtudi monopol in (skoraj izključno) le domača lastnina(en sam primer 

tujega solastništva). Ta skupina podjetij ni imela posebnih težav z upadanjem (domačega) 

trga. 

 

Nasprotno pa tisti, ki nimajo monopolnegapoložaja, v veliki večini delujejo v menjalnem 

delu gospodarstva, življenjsko vpeti v tokove mednarodne menjave. Pomembna je 

povezanost z mednarodnimi koncerni in konglomerati v proizvodnih in dobavnih 

verigah.Lastništvo je pomembno, a ni bistveno. Skupno jim je, da o njih ni dosti slišati, 

pozornost javnosti je nanjebolj redko usmerjena. Podjetjaso konstantno uspešna in 

povezana v velike sisteme, kamor oddajo ves produkt
148

.Ta podjetja smo v nadaljevanju 

analize združili v podskupino vmednarodni menjavi.Med njimi so tudi izvozno naravnana 

podjetja, na katere politika vpliva z vzvodi državnega lastništva (takihje osem v skupini 

27 podjetij ali slaba tretjina). 

 

Presečno množico iz podjetij v obravnavi, ki bi združevala nasprotne lastnosti 

(prekrivanje med različnimi kategorijami kot monopolom, izvozom in državnim 

vplivom), je moč zaslediti, a je minimalna (samo 2,94% podjetij). Močnejše so presečne 

množice s povezanimi značilnostmi,kot sosovpadanje kategorij monopol, domači trg, 

državni vpliv (27,94% podjetij)in na drugi strani nasprotje: sovpadanjevpetosti v 

mednarodno menjavo, brez monopolnih elementov in brez državnega lastninskega vpliva 

(33,82% podjetij). Presečne množice podjetij v obravnavi prikazuje tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Presečne množice uspešnih podjetij v obravnavi 

Akumuliranje 

lastnosti Dve presečnimnožici nasprotnih lastnosti Skupina uspešnih 

1 Mono-, oligopol/koncesija/državna dotacija DA % NE % 

1 + 2 + Večino proda doma 28 41,18 29 42,65 

                                                                                                                                                  

in Baumaxu ter Obiju. Njegov je tudi Big Bang Kemofarmacija in Salus obvladujeta domači trg 

farmacevtskih in sanitetnih proizvodov še od časov pred osamosvojitvijo. Ob njih obstajajo samo še majhni, 

zelo specializirani tehnični trgovci in zastopniki. 
148V tem trenutku so to vzorna podjetja za našo državo. Razmeroma zahtevna proizvodnja, nenehna 

poslovna uspešnost, veliko zaposlenih, redno poravnavanje prispevkov in obveznosti – idealen model 

»strateškega partnerstva«, kot ga razume aktualna politika. Žal ima vgrajeno tudi strateško nevarnost. 

Najprej jo je prikazalo nenadno zaprtje Tobačne tovarne pred leti;nato stečaj Preventa in nazadnje ukinitev 

popolnoma zdravega, vzornegapodjetja Danfoss Compressors: lastnik si kje daleč od nas izračuna, da mu 

nekaj več vrže, če tovarno preselidrugam – in država ostane s strateško in zaprto tovarno že pred koncem 

naslednjega četrtletja. 
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 1+ 2+ 3 

+ Po vplivu prevladujoče državno lastninsko 

upravljanje 19 27,94 23 33,82 

Akumuliranje 

lastnosti 
Ena presečnamnožica antagonističnih lastnosti 

Skupina uspešnih 

1 Večino proda v mednarodni menjavi DA % 

1 + 2 

+ Po vplivu prevladujoče državno lastninsko 

upravljanje 8 11,76 

 1+ 2+ 3 + Mono-, oligopol/koncesija/državna dotacija 2 2,94 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

V skupinistalno prisotnih (uspešnih) podjetij identificiramo tri skupine podjetij: 1. 

skupina podjetij, ki poslujejo s sovpadanjem značilnosti monopolnega (pooblaščenega) 

položaja, na domačem trgu in pod državnim (političnim) lastninskim vplivom (27,94% 

podjetij); 2. skupina podjetij z nasprotnimi lastnostmi– brez pooblaščenega položaja, na 

svetovnem trgu, brez lastninskega vpliva države in povezane politike (33,82% podjetij); 

3. vmesna skupinaz mešanimi lastnostmi. Ta skupina verjetno ne bo posebej zanimiva za 

nadaljnjo obravnavo. Zanjo lahko pričakujemo, da z lastnostmi ne izstopa v eno ali 

drugosmer, pač pa ostaja v sredini. 

 

V skupini podjetij, izpadlihz lestvice (neuspešnih), je slika drugačna. Podjetij z 

značilnostmi monopola ni, prav tako tu ni državnega lastninskega vpliva. Močno 

prevladuje prodaja na zaprtem domačem trgu, ki jo nenadni upad povpraševanja tudi zelo 

prizadene. Po sorodnih dejavnostihlahko prepoznamo močno enovito podskupino – 

trgovska podjetja. To podskupino smo označili kot podskupino izpadlih– 

poslujejonaprej.Posebej izstopa podskupina podjetij, ki so jih upad povpraševanja in 

posledice načina dela tako poslovno prizadeli, da so propadla. To podskupino, 

podskupino izpadlih v stečaju,prevladujoče sestavljajo (velika) gradbena podjetja.Njihov 

konec v stečaju, pred tem so v črno zavili celotno panogo in svoje podizvajalce, je 

povzročila kombinacija načina dela (poslovanje s krediti in avansi, pod mizo, na račun 

tujih mezdnih delavcev in neplačevanja podizvajalcev) z naglim prenehanjem državnih 

investicijskih projektov. V njej sta tudi dve podjetji, ki ju je upad poslov prizadel, vendar 

sta v stečaju končali zaradi drugih razlogov. Primerjavo značilnosti med izpadlimi 

podjetji prikazuje tabela 5.8. 
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Tabela 5.8: Primerjava značilnosti med izpadlimi podjetji v podskupini izpadlih – 

poslujejo naprej in podskupini izpadlih – v stečaju 

  Poslujejo naprej V stečaju 

Značilnost DA % NE % DA % NE % 

Mono-, oligopol/koncesija/državna dotacija 0 0,00 11 100,00 0 0,00 6 100,00 

Večino proda doma 10 90,91 1 9,09 5 83,33 1 16,67 

Po vplivu prevladujoče državno lastninsko 

upravljanje 
0 0,00 11 100,00 0 0,00 6 100,00 

Tip kapitala/lastnine(večino obdobja): domači 8 72,73 3 27,27 5 83,33 1 16,67 

Upad posla zaradi upada trga 7 63,64 4 36,36 5 83,33 1 16,67 

Upad posla zaradi načina dela 0 0,00 11 100,00 4 66,67 2 33,33 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Presečnih množic tu nima smisla iskati, saj sta poslovanje z elementi monopolain vpliv 

državnega upravljanja popolnoma odsotna, večinsko je poslovanje na domačem trgu. 

Identificiramo dve skupini podjetij: 1. izpadla podjetja, ki poslujejo naprej, in 2. izpadla 

podjetja, ki so v stečaju.Obe podskupini izpadlih podjetij sta po sestavi zelo kompaktni. V 

skupini, ki posluje naprej, prevladujejo trgovska podjetja (pretežno trgovina z 

avtomobili), v skupini, ki je končala v stečaju,pa gradbena. Pretežno istorodna dejavnost 

obeh skupin nakazuje na tista gospodarska področja, ki so bila ob hitrem koncu 

konjunkture in nenadnem nastopu krize najhitreje in najbolj prizadeta. 

 

5.2.7. Ugotovitve onaboru podjetij v obravnavi 

 

1. Izkaže se primernost spremljanjaizboraobjektov v daljšem časovnem obdobju. 

Ne le da so izstopili primeri, ki se trajno pojavljajo, pač pa smo lahko zaznali tudi 

pomembno prelomnico zunanjih okoliščin in kohorto primerov, ki so ob njej spremenili 

vedenje. Razlika med razmerami poslovanja v času rasti in v času recesije se izkazuje tudi 

v razliki med možnostmi za uvrstitev med prvih sto največjih podjetij v stabilnih 

razmerah rasti in nestabilnih razmerah krize. Ta je z lestvice izločila veliko od prej 

usidranih podjetij in omogočila vstopanje novih v povečanem obsegu. 

2. Med podjetjiv skupini stalnih, ki se ves čas uvrščajo med sto najboljših in 

največjih v Sloveniji, prevladujeta dve značilnosti, ki se med seboj ne mešata: a) 

poslovanje z elementi monopola, oligopola, državne koncesije ali različnih oblik državne 

dotacijeinb) vpetost v mednarodne poslovne tokove.Kjer je en dejavnik, je drugi odsoten 

in nasprotno. Le v manj kot 5% primerov sta prisotni obe značilnosti skupaj.(Tako sta 
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med 32 izvozniki le dve delno državno subvencionirani podjetji, obe posebnega pomena 

za državo –Revoz in Talum. Med 36 podjetji, ki poslujejo pretežno doma, v domači 

menjavi, jih je 28 ali 78%takih, ki poslujejoz vidnimi elementi monopola, oligopola, 

državne koncesije ali različnih oblik državne dotacije.)Izvor vloženega kapitala oz. 

lastništvo podjetja dopolnjuje vpetost v mednarodne poslovne tokove, a ni odločilen. Pač 

pa se politično vplivanje skozi državno lastninsko upravljanje podjetij pomembno 

prekriva s poslovanjem z elementi monopola. 

3. Gospodarska panoga, v kateri deluje podjetje, pomembno definira še eno 

značilnost. Vpliva krize praktično niso čutili (ali pa zelo malo) farmacevti in vsa podjetja, 

ki poslujejo z elementi monopola, oligopola, državne koncesije ali različnih oblik državne 

dotacije. Domača poraba se na teh segmentih krči neelastično. Gospodinjstva poskušajo 

porabiti manj elektrike, hrane, toplote, zdravil, a porabiti jih vseeno morajo. Zmanjšan 

obseg porabe se v bilanci teh podjetij pokaže šele čez čas. Ker pa delujejo na 

privilegiranih pozicijah monopola, koncesije in dotacije,izpad obsega praviloma 

nadomestijo s »kreacijo potrebnega obsega cen«. Vpliv naglega krčenja trga–nagli upad 

obsega poslovanja zaradi upada obsega naročil– je prizadel izvozno usmerjena podjetja, 

torej tista, ki večino produkcije prodajo na tuje. Gospodarska kriza je naročila presekala 

pri končni porabi in nato po dobavni verigi navzdol. Tako so upad naročil najprej začutili 

prodajalci in nato proizvajalci avtomobilov, nato pa njihovi dobavitelji delov za prvo 

vgradnjo in nato poddobavitelji komponent za dobavitelje delov. Enako je bilo pri beli 

tehniki. Pri nas je ta del kovinskopredelovalne industrije močan. Proizvajalci so se 

izkazali s prilagodljivostjo in hitrim ukrepanjem, država je priskočilana pomoč z 

začasnimi ukrepi sofinanciranja delovnih mestpri zmanjšanem obsegu dela.Podjetja so se 

poslovno izognila zlomu in po zaslugi drugih velikih držav v EU, ki so poskušale zagnati 

svojo široko potrošnjo, pričakala stabiliziranje trgov in rahel dvig naročil.Ali jim je 

uspelo tudi na področju poslovne morale prebroditi krizo, bomo ugotavljali v 

nadaljevanju. Velik upad trga (stagnacija in krčenje trga)vpliva na obseg poslovanja; 

vendar ni usoden, dokler se zmore podjetje na tržne razmere odzvati elastično.V 

kombinaciji z neprimernimnačinom dela pa lahko postane usoden za posamezne 

dejavnosti, kot je v našem primeru za gradbeništvo
149

.Vpliv načina poslovanja izkaže, da 

                                                 

149 Gradbeništvo je pri nas v krizi doživelo posebno usodo: posle so na domačem trgu vodila velika 

gradbena podjetja, ki so imela dostop do bančnih virov sredstev. Ta so v času ekspanzije trga utemeljila 

poslovanje na kreditiranju prihodnjih poslov in lastnih projektov ter poplačevanju zaostalih obvez do 

podizvajalcev in dobaviteljev iz tekočih prilivov in kreditov za prihodnje posle. Kakor hitro se je ritem 
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so podjetja, ki so svojo tekočo dejavnost in zapadle obveznosti financirala s krediti za 

prihodnje posle, v času krize in krčenja trga, to je ob izpadu novih naročil, zašla v hudo 

insolventnost in nato v stečaj. 

4. V obravnavi značilnosti nabora podjetij lahkopri skupini stalnihizločimo način 

poslovanja in vpliv (krčenje/širjenje) trga.Značilnosti ne vplivata na obstoj med 

največjimi, pač pa na izločitev iz sestava; sta značilnosti skupine izpadlih. Tretja 

značilnostskupine izpadlihje tudi poslovanje brez elementov monopola inbrez političnega 

vplivanja z državnim lastninskim upravljanjem podjetij. 

 

Sklep: 

Očitno je, da potrditve ali zavrnitve naše teze ne bo moč dokazovati na enotnem ali 

celotnem agregatu podjetij, ki jih imamo v izbranem vzorcu. Z identifikacijo po 

značilnostihrazličnih skupin med podjetji v vzorcu se izkaže, da moramo upoštevati več 

lastnosti, ki vplivajo na poslovno uspešnost, in da moralnost podjetja pri uspešnosti 

poslovanja verjetno ni prevladujoča lastnost. 

V nadaljevanju obravnave je smiselno usmeriti pozornost na povezavo moralnega vedenja 

na lestvici stalno prisotnih uspešnih podjetij in prisotnost ali odsotnost značilnosti 

poslovanja z elementi monopola, vpetosti v mednarodno menjavo in državnega vpliva na 

upravljanje. V skupini podjetij, ki so z lestvice izpadla ob krizi, je smiselno ločiti ta, ki 

poslujejo naprej, odonih, ki so v času obdelave končala v stečaju. Obe skupini podjetij 

lahko primerjamo. Pri tem si lahko pomagamo tudi s presečnimi množicami uspešnihpo 

skupnih značilnostih in zdvema obdobjema v času opazovanja s konjunkturo in krizo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

upočasnil, tako da je nastal premor med načrtovanimi in tekočimi posli, so vsa velika podjetja v 

gradbeništvu postala nelikvidna, saj so bila brez lastnih prostih sredstev. Ustavili so se tudi posli v tujini, ki 

so temeljili na podobnem poslovnem modelu. Ker ni bilo prihodnjih poslov, ni bilo podlage za najemanje 

kreditov. Njihovi podizvajalci, manjša gradbena in specializirana podjetja, so ostali nepoplačani. Ko so 

izčrpali svoje zaloge likvidnih sredstev, so postali nelikvidni tudi sami. Nekaterim se je uspelo preusmeriti 

na druge posle, večina pa je shirala in počasi propadla. Mehanizem je lepo viden v prispevku The rise and 

fall of construction in Slovenia (Cirman in drugi v Prašnikar 2011: Slovenian economy stranded in 

recovery).  
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5.3. Odsevi dejanjpodjetij v javnosti 

 

5.3.1. Določitev in uporaba kazalnika moralnega vedenja podjetij glede na odseve v 

javnosti 

 

Na način, ki je predlagan v poglavju Modeliranje moralnega podjetja, določimo kazalnik 

vtisa moralnega vedenja in njegove parametre, in sicer: 

-določimo opazovano obdobje in dokumentarni vir, iz katerega zajemamo dokumente; 

- določimo kategorije dejanj za opazovanje odsevov opazovane enote (podjetja) v 

javnosti; 

- določimo ocene, s katerimi bomo ocenjevali vsebino dejanj. Ocene so enake za 

ocenjevanje rejektivnih in afirmativnih dejanj; 

- določimo matrico kazalnikov.  

 

5.3.2. Vir in izbor gradiva za proučevanje 

 

Zapise v osrednjem slovenskem tisku o izbranih podjetjih, ki so v opazovanem obdobju 

stalno uvrščena med najboljša med največjimi, lahko uporabimo kot vir za kvantitativno 

analizo odseva dejanj podjetij v javnosti skozi opazovano obdobje in za ogled etičnih tem, 

na katere je bila javnost pozorna. 

Uporabili smo vire novinarske dokumentacije časopisne hiše Delo, to je digitalizirana 

gradiva v elektronskih dosjejih.  

Dokumentacija časopisne hiše Delo je najbolj obširna novinarska dokumentacija v 

Sloveniji, dostopna tudi za javno uporabo. Dokumentalisti osrednjega slovenskega 

dnevnika kontinuirano zbirajo in z oznakami razvrščajo članke lastne hiše in drugih 

časopisov, kot so Dnevnik, Večer, Gorenjski glas in drugi, ter revij, kot so Mag, Reporter, 

Demokracija in Mladina, ki so jih zaznali kot vire podatkov. Tako lahko izluščijo iz vsega 

digitaliziranega gradiva zbir vseh člankov, ki jih hranijo pod zadano oznako, ki zanima 

naročnika, ter s to oznako povezana poročila, komentarje, dogajanja ali povezane ljudi, 

vse tudi v zadanem obdobju. Tak zbir člankov tvori dosje digitaliziranih javnih objav, 

shranjenih v novinarski dokumentaciji,po merilih naročnikain ga tudi dostavijo 
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naročniku. V bistvu je to isto dokumentacijsko gradivo, kot ga uporabljajo novinarji pri 

raziskovalnem poročanju. Storitev je javna in dostopna za minimalno nadomestilo.  

V našem primeru smo hoteli zajeti organizacije z lestvice, ki jih proučujemopod 

povezano oznako ime podjetja in v zadani časovni meji opazovanega obdobja 1. 1.2005–

31.12.2011, zbrano v dosjeje po podjetjih. V prilogi 2je podana količinska razporeditev 

gradiv Delove dokumentacije po opazovanih podjetjih. 

 

5.3.3.Pet kategorij dejanj, ki jih spremljamo 

 

Vsebinsko smo opredelili primere dejanj, ki so se pojavljala v objavljenih člankih v 

zadanem obdobju pri posameznem podjetju, in jih vrednostno opredelili afirmativno ali 

rejektivno ter po intenzivnosti oziroma ponavljanju. 

Običajnih poslovnih dejanj, ki se pojavljajo kot vesti o poslovanju (poslovni uspeh, 

odnosi z javnostjo, borzna gibanja itn.), nismo upoštevali, ker so s stališča moralnepresoje 

nevtralna.Dejanjaz negativnimi moralnimiodsevi, ki so bila po naši presoji negativna 

oziroma vredna zavračanja, smo uvrstili v rejektivno skupino, dejanja s –po naši presoji –

pozitivnimi moralnimi odsevi oziroma vredna priznanja smo uvrstili v afirmativno 

skupino.  

Dejanja lahko pripadejo različnim značilnim področjemoziroma kategorijam, kot jih 

pripoznava poslovna etika kot akademska veda. Tu lahko mirno sledimo poglavjem v 

učbenikih in tako smo jih tudi določili: 

- odnos indejanja lastnikov (čeprav ta tema v učbenikih ni najbolj obdelana, a je 

pomembna, kot se je izkazalo zlasti v našem primeru obravnave slovenskih podjetij); tu 

štejemo v afirmativno področje dejanja, kot so podpora razvoju podjetja, podpora 

dolgoročni strategiji, jasnost ciljev in transparentnost metod upravljanja in podobno.In v 

rejektivno področje štejemo oviranje razvoja in izčrpavanje podjetja, nekrivdno 

razreševanje uprave iz neekonomskih razlogov, nesmotrno ali zakulisno ordiniranje 

organom nadzora (kot imperativno dirigiranje članom nadzornega sveta, netransparentne 

in neformalne direktive…), netransparentne in neformalne aktivnosti in pritiski nadzornih 

organov in politike na upravo, »zvijanje rok«, izraba podjetja za neposlovne cilje ali 

špekulativne cilje in podobno; 

- dejanja uprave, predvsem pri vodenju podjetja in poslovanju; tu štejemo v afirmativno 

področje transparentno poslovanje, poklicno integriteto, nekoruptivnost in podobno.In v 
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rejektivno področještejemo prevzemanje podjetja z obremenitvijo podjetja za prevzem, 

netransparentno poslovanje, križno lastništvo, »varovanje hrbta« in parkiranje 

prijateljskih delnic, poslovanje po prijateljskih kriterijih, zavestno sklepanje za podjetje 

škodljivih poslov, podkupnine in podobno; 

- odnos in dejanjauprave/lastnikov do zaposlenih in ravnanje z njimi; tu štejemo v 

afirmativnopodročje pozitiven in spoštljiv odnos do zaposlenih, načrten razvoj 

zaposlenih, spodbujanje potencialov, spoštovanje pravil in dogovorov in podobno.In v 

rejektivno področje štejemo, kratko povedano, vse, kar smo na področju odnosa do 

zaposlenih imeli priložnost opazovati ob propadanju gradbenih baronov v letih 2010–

2012. Torej od šikaniranja zaposlenih do neplačevanja socialnih prispevkov, 

neizplačevanja plač, izigravanja delovne in poslovne zakonodaje z namenom neplačila 

zaposlenih itd.; 

- odnos in dejanja uprave/podjetja do kupcev in dobaviteljev, dejanja podjetja na trgu; tu 

štejemo v afirmativno področje dobronamerne odnose, spodbujanje sodelovanja, dobre 

poslovne prakse in podobno.In v rejektivnopodročje štejemo kartelno in monopolno 

vedenje, izrabo položaja proti kupcem in poslovnim partnerjem, izigravanje dobrih 

poslovnih praks in običajev ipd.; 

- odnos in dejanja uprave/podjetja do družbene skupnosti, do širšega okolja podjetja. Tu 

štejemo v afirmativno področje aktiven odgovoren odnos do okolja zunaj podjetja, tvorno 

sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, interesnimi skupinami, osmišljene sponzorske 

akcije, proaktivnost pri zaznavanju družbenih vprašanjipd.In v rejektivno področje 

štejemo nezmožnost pogovora in dogovora z lokalno skupnostjo, sprenevedavo vedenje 

do okolja v podjetju in zunaj njega, izkoriščanje donatorstev zgolj za potrebe marketinga, 

ignoriranje interesnih skupin in drugihdeležnikov vdružbenem okolju ipd. 

 

Ne preštevamo posameznih poročil in tudi ne posameznih omemb dogodkov; zaradi 

narave poročil indokumentov to ni možno. Zato sledimo dogodkom, kakor so se dogajali 

in razvijali ter so bili zaznani. Lahko bi rekli, da iščemo niti dogajanj na petih ravneh 

odnosov podjetja. Kvalitativno proučujemo zapisev razponu afirmativna–nevtralna–

rejektivna konotacija dejanj, opisanih v dokumentih (člankih). Serijo zapisov lahko zato 

označimo kot opis enega dogodka ali dejavnosti (dogajanje v daljšem času, sestavljeno iz 

več dogodkov),glede na vsebino in pomen dogajanja. In tudi nasprotno– posamezen 

dogodek ali zapis o dogodku lahko nakazuje sporadično ali stalno dejavnost, vredno 

moralne ocene,ki pa ni v središču pozornosti medijev. Sledimo rdeči niti dogodkov v času 
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in poskušamo zaslediti zapise moralnih (ali vsaj hvalevrednih) in nemoralnih (ali graje 

vrednih) dejanj. In, poenostavljeno povedano, ugotavljamo, h komu in kam se vsakič 

nagiba denar
150

. 

 

Tako dobimo dve skupini vsebin, afirmativno in rejektivno, v petih opazovanih 

kategorijah za vsako opazovano podjetje. Podjetja opazujemo skozi dokumente v dveh 

obdobjih: v času konjunkture (januar 2005–december 2008)in v času recesije oz. krize 

(januar 2009–december 2011)
151

. Vse opazovane kategorije so za nas enako pomembne, 

zato jih nismo ponderirali z utežmi.  

 

5.3.4. Ocene, s katerimi vrednotimo dejanja 

 

Ocene, s katerimi vrednotimo dejanja, smo določili v razponu od 1 do 3. 

Če se dejanja na opazovanem področju ponavljajo stalno in kontinuirano, jih označimo z 

jakostjo in oceno 3, jakost in oceno 2 uporabimo za ponavljajoče se, večkratno opažanje 

dejanj,jakost in oceno 1 pa za občasno ali enkratno pojavitev dejanj. Člankov, ki poročajo 

o poslovno nevtralnih temah, moralno ne ovrednotimo. Tako je zadoščeno tudi zahtevi po 

gradaciji intenzivnosti opazovanih dejanj. Vse ocene v eno ali v drugo stran, afirmativno 

ali rejektivno, so za nasenako pomembne, zato jih nismo ponderirali z utežmi. 

 

                                                 

150 Če je v času junakov in kraljev veljalo, da je motive njihovih dejanj treba iskati pri njihovih ženskah 

(»Cherchez la femme!«), velja danes pri iskanju motivov pravilo: sledite denarju! (»Trace money!«). Kot 

pravi Georg Simmel: »V nasprotju s pojmom odličnosti postane učinek denarja očiten v celi vrsti 

življenjskih vsebin, ki so naprodaj, učinek, ki so ga prostitucija, poroka zavoljo denarja in podkupovanje 

ponazorili v osebno poudarjeni obliki«. In tudi: »Tako tudi v bistvu samega denarja občutimo del bistva 

prostitucije … Kantov moralni imperativ, da človeka nihče ne sme uporabljati kot golo sredstvo, ampak ga 

mora vselej priznavati in obravnavati kor smoter - v primeru prostitucije očitno ni upoštevan, in to na obeh 

straneh. Med vsemi človeškimi razmerji je morda prostitucija najbolj izrazit primer medsebojne degradacije 

na golo sredstvo; in to je najmočnejši in najgloblji dejavnik, ki prostitucijo zgodovinsko tesno povezuje z 

denarnim gospodarstvom, gospodarstvom s 'sredstvi' v najožjem pomenu.« Ter: »Strašansko ponižanje, ki 

je lastno prostituciji, je najbolj jasno izraženo v njenem denarnem ustrezniku« (Simmel 2005, str. 416 in 

395). S tem, menimo, je izbira kazalnika denarja – kot plehnatega petelina na strehi, ki kaže od kod veter 

piha – v naših zgodbah popolnoma utemeljena. 

 
151Zaradi načina opazovanja v dveh časovnih obdobjih ni možno izvesti skupnega kazalnikav vsem 

obdobju2005–2011, ker nismo v eni potezi ocenjevali vsega opazovanega obdobja. Razdelili smo ga na dva 

dela in opazovali vsak del kot posebno obdobje. Za ves čas opazovanjalahko dobimo le podvojeni kazalnik, 

seštevek obeh obdobij. Tak seštevek metodološko ni pravilen kazalnik in tudi ni čisto realen. Lahko bi bil 

relativno indikativen, vendar je zaradi metodološke oporečnosti manj uporaben za argumentacijo pojava. 

Zato ga ne bomo uporabili. 
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Ocenjevali smo sami. Če nimamo možnosti, da bi metodološko pravilno uporabili 

(pravilno sestavljeno) panelno skupino za vrednotenje dokumentarnega gradiva in 

moralno ocenjevanje zaznanih dejanj v njem,moramo to dejavnost pač zaupati 

posamezniku. Upati moremo le, da je ocenjevalec dovolj povprečen (sredinski) v svojih 

moralnih sodbah, da vsaj zajema nekakšno sredinsko zaznavo v družbi
152

. Prav to je bil 

tudi razlog za izbiro nezahtevne (enostavne) lestvice ocen od 1 do 3. S tem se namreč 

kolikor le lahko zmanjša možnost razhajanja med (pričakovano, verjetno, a za zdaj še 

neznano
153

) moralno oceno večine v družbi in v tej analizi izrečeno moralno oceno 

posameznika, s katero operiramo v nadaljevanju. 

 

4.3.5. Izračun kazalnikov 

 

Posamezni kazalnik posamezne kategorije moralnih dejanj za posamezno 

podjetjeizračunamo tako, da od afirmativne ocene (med 1 in 3) odštejemo rejektivno 

(med 1 in 3) in delimo z maksimalno vrednostjo ocen, to je 3, po formuli: 

 

Afirmativna ocena v kategoriji – rejektivna ocena kategorije 

Maksimalna vrednost razpona ocen 

 

Vrednost kazalnika se giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0. 

 

Posamezni kazalnik odseva posamezne kategorije moralnih dejanj za skupino 

podjetijdobimo tako, da za skupino s podobnimi značilnostmi seštejemo kazalnike 

posameznih podjetij v skupini in vrednost delimo s številom podjetij. Vrednost kazalnika 

se vedno giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0. 

 

Skupni kazalnik odseva vseh kategorij moralnih dejanj za posamezno podjetje izračunamo 

tako, da seštejemo vrednosti kazalnikov vseh kategorij za opazovano enoto in seštevek 

                                                 

152Zmožnost, da lahko sami izvedemo presojo in ocenjevanje, smo utemeljevaliv prvem delu te razprave, o 

osebni zaznavi in družbenih moralnih normah. Za ovrednotenje dejanj, ki jih članki opisujejo, je treba 

upoštevati tudipravila in normalnosti, ki so vsebovane v družbenoekonomskem sistemu, ki velja v kaki 

družbeni skupnosti, kar smo tudi opisovali v prvem delu razprave. 

 
153 Neznano zato, ker še ni bila proučena. 
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delimo s številom kategorij, to je s 5. Ta kazalnik nam daje skupni moralni odsev 

posameznega podjetja v javnosti, kot smo ga zaznali skozi proučevane dokumente. 

 

Skupni kazalnik vseh kategorij za skupino podjetijdobimo tako, da seštejemo skupne 

kazalnike posameznih podjetij v skupini in vrednost delimo s številom podjetij. Ta 

kazalniknam daje skupni moralni odsev skupine podjetij v javnosti.Vrednost kazalnikov 

se vedno giblje med –1 in +1 in ima nevtralno sredino ±0
154

. 

 

5.3.6. Potek obravnave 

 

V obravnavo pri podjetjih, ki so stalno na lestvici najboljših in največjih, smo zajeli 68 

dosjejev s skupaj 11.260 enotami dokumentarnega gradiva– objavami v tisku. Pri 

podjetjih, ki so bila v času konjunkture stalno na lestvici in so izpadla v prvem letu krize, 

smo zajeli 17 dosjejev s skupaj 1668 enotami dokumentarnega gradiva– objavami v 

tisku.Kvantitativno smo razporedili zapise, vezane na podjetje, v dve skupini, po datumih 

objav:člankiv obdobju 1.1.2005 do 31.12.2008, tj. čas pred krizo,inčlanki v obdobju od 

1.1.2009do 31.12.2011, tj. čas med krizo. Razporeditev gradiva po podjetjih prikazuje 

tabelav prilogi 2. 

 

Uporabili smomatriko raziskovalnega modela za presojo vsebine člankov in gradacijo 

intenzivnosti za vrednotenje dogodkov, ki jih vsebine opisujejo. 

 

Ocenjevanje podjetij po dokumentarnem gradivu je v prilogi 4.Zbrane ocene so prikazane 

tabelarično v prilogi 5.Iz teh podatkov smo izpeljali matriko kazalnikov, kot je 

predvideno v modelu. 

 

 

 

 

                                                 

154 Tako lahko skozi odseve v javnostiovrednotimo dejanja poljubno definirane enote – podjetja, ustanove, 

zavoda, urada, celo posameznika, recimo menedžerja ali politika. Lahko primerno oblikujemo kategorije 

delovanja, jih dodajamo ali krčimo njihovo število. Skupni kazalnik bo vedno odražal primerljivo vrednost 

v razponu med –1 in +1. 
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Matrika za presojo vsebine člankov, ki omenjajo podjetja: 

Dejanja Obdobje 1.1.2005–31.12.2008 

pred krizo– konjunktura 

Obdobje 1.1.2009–31.12.2011 

med krizo– recesija 

 

Vrednotenje: 

Skupine dejanj– kategorije: 

Možno 

ovrednotiti 

afirmativno (+) 

Možno 

ovrednotiti 

rejektivno (–) 

Možno 

ovrednotiti 

afirmativno (+) 

Možno 

ovrednotiti 

rejektivno (–) 

odnos in dejanja lastnikov 

 

    

odnos in dejanja uprave v vodenju 

podjetja in poslovanja 

    

odnos in dejanjauprave (podjetja) do 

zaposlenih in ravnanje z njimi 

    

odnos in dejanja podjetja do kupcev 

in dobaviteljev;dejanja podjetja na 

trgu 

    

odnos in dejanja podjetja do 

družbene skupnosti in širšega okolja  

    

 

Lestvicaintenzivnosti/frekventnosti dejanj, o katerih poročajo članki: 

Jakost in/ali frekventnost Gradacija Številčna 

oznaka 

dejanja na opazovanem segmentu se pojavljajo kontinuirano; 

dejanja so stalna  

 

velika jakost 3 

dejanja na opazovanem segmentu se ponavljajo; 

večkratno, nekontinuirano opažanje dejanj 

 

srednja jakost 2 

dejanja na opazovanem segmentu se dogajajoobčasno; 

sporadična ali enkratna dejanja  

 

šibka jakost 1 

 

Matrika kazalnikov: 

 Kategorija 1,Kategorija 2…Kategorija N  

Enota 1  

Enota 2 

……  

Enota N 

(afirm. ocena – rejekt. ocena)/maksimalna vrednost 

razpona ocen = posamezni kazalnik posamezne 

kategorije za posamezno enoto 

 

(K1 +K2+…KN)/N v eni enoti = 

skupni kazalnik vseh kategorij za 

posamezno enoto 

 ∑/N = posamezni kazalnik posamezne kategorije za 

skupino enot 

∑/N = skupni kazalnik vseh kategorij 

za skupino enot 

 

Rezultate smo primerjali med dvema skupinama,stalno uvrščenimi in izpadlimi, in 

posebej med njihovimi podskupinami: stalno uvrščenimi, ki poslujejo z elementi 

monopola, doma in pod vplivom države, stalno uvrščenimi, ki poslujejo brez zaščite, v 

tujini in brez vpliva države,ter na drugi strani z izpadlimi,ki poslujejo naprej, in izpadlimi, 

ki so v stečaju.Tabela 5.9 prikazuje matrico izračunanih kazalnikov podjetij za obe 
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skupini v obeh obdobjih. Kazalniki so izračunani na podlagi ocen intenzivnosti dejanj v 

dokumentarnem gradivu (odsevov dejanj v člankih). 

Tabela 5.9: Matrika kazalnikovza obe skupini podjetij po podskupinah 

Skupina stalno uvrščenih podjetij 

presečne podskupine 
stalnih  

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktur

a 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –

konjunktu
ra 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktur

a 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –

konjunktura 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
konjunktur

a 

(vmesna podjetja) –.3462 –.2821 –.0641 –.0513 .0128 –.1462 

monopol, domači trg, 
državni vpliv 

–.5439 –.2982 .0175 –.2982 –.0526 –.2351 

prosti trg, izvoz, brez 
državnega vpliva 

–.1304 –.1449 .0000 .0000 –.0145 –.0580 

total– celotna skupina –.3284 –.2402 –.0196 –.1029 –.0147 –.1412 

presečne podskupine 
stalnih 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 
–recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 

–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –recesija 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja–
recesija 

vmesna podjetja –.2564 –.2051 –.0769 –.0513 .0385 –.1097 

monopol, domači trg, 
državni vpliv 

–.4912 –.3333 –.0702 –.2807 –.0702 –.2491 

prosti trg, izvoz, brez 
državnega vpliva 

–.0725 –.0870 –.0145 .0000 .0000 –.0348 

total– celotna skupina –.2598 –.2010 –.0539 –.0980 –.0049 –.1233 

Skupina podjetij, izpadlihv začetku krize 

presečne podskupine 
izpadlih  

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktur

a 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –

konjunktu
ra 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 

trga, kupcev 
in 

dobaviteljev 
–konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –

konjunktura 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
konjunktur

a 

izpadli, poslujejo .0000 –.1212 –.0606 –.1515 .0606 –.0545 

izpadli v stečaju –.3333 –.5000 –.2222 –.4444 .0000 –.3000 

total– celotna skupina –.2863 –.2431 –.0392 –.1333 –.0039 –.1412 

presečne podskupine 
izpadlih  

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 
–recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 

–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –recesija 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
recesija 

izpadli, poslujejo .0000 –.0606 –.0303 –.0303 .0606 –.0121 

izpadli v stečaju –.6111 –.6667 –.6667 –.5000 .0000 –.4889 

total– celotna skupina –.2510 –.2157 –.0941 –.1176 .0039 –.1347 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 
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V prilogi 6 jeizračunvseh kazalnikov (povprečnih vrednosti) vseh podskupin v obravnavi, 

kakor jih jeizkazala obdelava v programu SPSS. 

 

5.4. Primerjava kazalnikov moralnih odsevov dejanj in ugotovitve 

 

5.4.1. Prva primerjava: celotna skupina stalno uvrščenih in celotna skupina izpadlih 

v prvem letu krize: v obdobju konjunkture in v obdobju recesije 

 

Tabela 5.10 prikazuje kazalnike za obe celotni skupini podjetij, tisto,v kateri so ostala na 

lestvici TOP 101, in tisto, v kateri so podjetja, ki so v prvem letu krize izpadla z lestvice. 

 

Tabela 5.10: Kazalniki moralnega odseva za skupini stalno uvrščenih in izpadlih v krizi v 

konjunkturi in v recesiji 

Konjunktura – skupini: 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje uprav 
–konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 

zaposlenih –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 

–
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,o
kolja –

konjunktura 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
konjunktura 

skupina stalno uvrščenih 
(68 podjetij) –.3284 –.2402 –.0196 –.1029 –.0147 –.1412 

skupina izpadlih v začetku 
krize (17 podjetij) –.2863 –.2431 –.0392 –.1333 –.0039 –.1412 

       

Recesija– skupini: 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 
uprav–
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 

zaposlenih –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 

–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,o
kolja –

recesija 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
recesija 

skupina stalno uvrščenih 
(68 podjetij) –.2598 –.2010 –.0539 –.0980 –.0049 –.1233 

skupina izpadlih v začetku 
krize (17 podjetij) –.2510 –.2157 –.0941 –.1176 .0039 –.1347 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Prva ugotovitev je, da so skoraj vse vrednosti kazalnikov v tabeli negativne, torej v 

rejektivnem področju kazalnikov moralnega odseva. 

 

Če najprej primerjamo skupna kazalnika obeh celotnihskupin v konjunkturi in v recesiji, 

ugotovimo, da je v času konjunkture odsev moralnega vedenja obeh skupin podjetij 

identičen, v recesiji skupina stalno uvrščenih moralno odsev izboljša (zmanjša se 
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negativna vrednost kazalnika), skupina izpadlih podjetij pa poslabša v rejektivno smer 

(poveča se negativna vrednost kazalnika). Razlika je vidna na naslednjem grafu: 

Graf 5.1: Skupni kazalnik; graf k tabeli 5.10 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Primerjava obehskupinpo kazalnikih moralnega odseva za posamezne opazovane 

kategorije moralnega vedenja pokaže narazlike med obema skupinama po posameznih 

kategorijah in obenem tudi na razlike v vedenju v času konjunkture in v času 

krize.Čeprav v skupnem kazalniku v konjunkturi ni razlike med skupinama, posamezne 

kategorije izkazujejo različne ravni intenzivnosti. Vedenje lastnikov je trikrat bolj 

rejektivno v skupini stalno prisotnih (–0,328) na lestvici kot v skupini (pozneje) izpadlih 

(–0,118). Razliko bomo poskušali pojasniti kasneje, pri ogledu podskupin.Vedenje uprav 

v konjunkturi v obeh skupinah izkazuje skoraj enako vrednost kazalnika rejektivne ocene 
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(–0,240 in –0,255). Menili bi, da se v obeh skupinah podjetij uprave vedejo moralno 

podobno. Trditev bomo preverili pri ogledu podskupin. 

Vedenje podjetja do zaposlenih v času konjunkture izkazuje zelo opazno razliko: stalno 

uvrščena podjetja izkazujejo skoraj nevtralno vrednost kazalnika (–0,020), skupina 

(kasneje) izpadlih podjetij pa izkazuje opazno, šestkrat večjo rejektivno vrednost 

kazalnika (–0,118).Odnos do kupcev in dobaviteljev (to je do vseh delov trga) v 

konjunkturi je pri skupini (pozneje) izpadlih podjetij mnogo bolj rejektiven (–0,255) kot 

pri skupini stalno uvrščenih (–0,103).Vedenje do skupnosti (družbenega okolja podjetja) 

presenetljivo izkaže pozitivno vrednost kazalnika pri skupini (kasneje)izpadlih podjetij 

(+0,039) inrahlo negativno vrednost pri skupini stalno uvrščenih (–0,015). (Razliko bomo 

poskušali pojasniti pozneje, pri ogledu podskupin.) 

 

Graf opisanih kazalnikov v času konjunkture je naslednji: 

Graf 5.2: Skupni kazalniki po kategorijah v časukonjunkture;graf k tabeli 5.10 

 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 
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Graf istih kazalnikov v času recesije je naslednji: 

Graf 5.3: Skupni kazalniki po kategorijah v času recesije; graf k tabeli 5.10 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Kazalniki posameznih kategorij so še vedno negativni (rejektivni). 

V skupnem kazalniku v času recesije pride do znatne razlike med skupinama, pri čemer 

skupina izpadlih izkaže večjo rejektivno vrednost skupnega kazalnika (–0,180) kot 

skupina stalno prisotnih med najboljšimi (–0,123). Rejektivno vedenje lastnikov v skupini 

stalno prisotnih se je zmanjšalo v intenzivnosti (z –0,328 na –0,260), v skupini izpadlih 

podjetij pa se je povečalo (z –0,118 na –0,216).Spremembo bomo poskušali natančneje 

pojasniti pozneje, pri ogledu podskupin. 

Vedenje uprav v recesijiv obeh skupinah izkazuje skoraj enako vrednost rejektivne ocene 

kazalnika kot v konjunkturi, le da se v skupini stalno prisotnih rejektivno vedenje 
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nekoliko zmanjša (z –0,240 na –0,201), vskupini izpadlih podjetij pa nekoliko poveča (z–

0,255 na –0,275). Mogoče vzroke za toizvemo pri ogledu vedenja podskupin. 

Vedenje podjetja do zaposlenih v času recesije izkazuje zelo opazno poslabšanje: stalno 

uvrščena podjetja prejšnjo skoraj nevtralno vrednost kazalnika močno poslabšajo (z –

0,020 na –0,054), vendar so vrednosti še vedno zmerne. Skupina izpadlih podjetij v tej 

kategoriji izkaže več kot enkratno poslabšanje kazalnika (z –0,118 na –0,255). Očitno se 

v krizi moralno vedenje podjetja do zaposlenih poslabša, zlasti pri podjetjih, ki jim gre 

slabše. 

Odnos do kupcev in dobaviteljev v času recesije se pri skupini stalno uvrščenih na lestvici 

najboljših podjetij izboljša (z –0,103 na –0,098). Sprememba ni drastična, a je opazna. Pri 

skupini izpadlih podjetij je popravek kazalnika za odnos do trga mnogo bolj opazen (z –

0,255 na –0,196). Ugotovili bi lahko, da v času krizezraste pomen moralno afirmativnega 

vedenja do trga (do kupcev in do dobaviteljev). 

Vedenje do skupnosti (družbenega okolja podjetja) v krizi izkaže enako pozitivno 

vrednost kazalnika pri skupini izpadlih podjetij kot v konjunkturi(+0,039).Rahlo 

negativna vrednost pri skupini stalno uvrščenih pa se še popravi (z –0,015 na –0,005). Na 

podlagi tega podatka bi lahko menili, da je podjetjem pomembno, kaj o njih meni 

družbeno okolje in da so v vedenju do okolja pazljiva; bolj se izogibajo moralno 

rejektivnim dejanjem. 

 

5.4.2. Druga primerjava: podskupine skupin stalno uvrščenih in izpadlih v krizi v 

konjunkturi in v recesiji skupno in po kategorijah 

 

Kazalniki kategorijza vse podskupinev času konjunkture in krize so prikazani v naslednji 

skupnitabeli (Tabela 5.11). 

Tabela izkazuje, da se skupina vmesnih podjetij s svojimi kazalniki drži precej blizu 

skupnim kazalnikom za vsa podjetja, ki so stalno na lestvici TOP 101 najboljših med 

največjimi podjetji. V nadaljevanju skupino vmesnih podjetij lahko zanemarimo, saj ne 

izkazujejo izrazitih lastnosti, pač pa se uvrščajo v bližino sredine vrednosti kazalnikov 

celotne skupine (povprečja vseh »uspešnih« podjetij). 
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Tabela 5.11: Kazalniki moralnega odseva za presečni podskupini in vmesno podskupino 

med stalno uvrščenimi podjetjiin podskupini med podjetji, izpadlimi v krizi, v obdobjih v 

konjunkture in recesije 

Presečne podskupine 
stalno uvrščenih: 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov – 
konjunktur

a 

kazalnik: 
vedenje 
uprav – 

konjunktu
ra 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktur

a 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev – 
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja – 

konjunktura 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja–
konjunktur

a 

monopol, domači trg, 
državni vpliv 

–.5439 –.2982 .0175 –.2982 –.0526 –.2351 

prosti trg, izvoz, brez 
državnega vpliva 

–.1304 –.1449 .0000 .0000 –.0145 –.0580 

vmesna podjetja –.3462 –.2821 –.0641 –.0513 .0128 –.1462 

celotna skupina stalno 
uvrščenih 

–.3284 –.2402 –.0196 –.1029 –.0147 –.1412 

Podskupine izpadlih v 
krizi:       

izpadli, poslujejo .0000 –.1212 –.0606 –.1515 .0606 –.0545 

izpadli v stečaju –.3333 –.5000 –.2222 –.4444 .0000 –.3000 

celotna skupina izpadlih v 
krizi 

–.2863 –.2431 –.0392 –.1333 –.0039 –.1412 

Presečne podskupine 
stalno uvrščenih: 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 
–recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 

–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –recesija 

skupni 
kazalnik 

moralnega 
vedenja 

podjetja– 
recesija 

monopol, domači trg, 
državni vpliv 

–.4912 –.3333 –.0702 –.2807 –.0702 –.2491 

prosti trg, izvoz, brez 
državnega vpliva 

–.0725 –.0870 –.0145 .0000 .0000 –.0348 

vmesna podjetja –.2564 –.2051 –.0769 –.0513 .0385 –.1097 

celotna skupina stalno 
uvrščenih 

–.2598 –.2010 –.0539 –.0980 –.0049 –.1233 

Presečne podskupine 
izpadlihv krizi:       

izpadli, poslujejo .0000 –.0606 –.0303 –.0303 .0606 –.0121 

izpadli v stečaju –.6111 –.6667 –.6667 –.5000 .0000 –.4889 

celotna skupina izpadlih v 
krizi 

–.2510 –.2157 –.0941 –.1176 .0039 –.1347 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

 

Veliko bolj zanimivi stapresečni skupini nasprotnih značilnosti: skupina podjetij, ki 

deluje s pomočjo monopola, na domačem trgu in pod državnopolitičnim vplivom, in 

skupina podjetij, ki deluje na konkurenčnem trgu, v izvozu in brez državnopolitičnih 

vplivov. Skupini izkazujeta medsebojne razlike, ki si jih velja ogledati. 
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Med podjetji, ki so v začetku kriznih razmer izpadla z lestvice TOP 101, prav tako 

prepoznamo dve skupini nasprotnih značilnosti: skupino podjetij, ki so izpadla, ker se jim 

je obseg poslovanja močno skrčil, a poslujejo naprej, in skupino podjetij, ki so v enakih 

razmerah krčenja trga in obsega poslovanja končala v stečaju.Primerjave njunih 

kazalnikov odsevov moralnih dejanj nakazujejo velike razlike med skupinama. 

 

V času konjunkture in recesije se te štiri značilne podskupine obnašajo tako, kot prikazuje 

graf 5.4 (skupni kazalniki moralnega odseva značilnih podskupin). 

Graf 5.4: Skupni kazalniki moralnega odseva po značilnih podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Skupina, kiposluje z elementi monopola, na domačem trgu in pod državnopolitičnim 

vplivom, dosega podobno velik rejektivni kazalnik moralnega odseva v konjunkturi in v 

recesiji (–0,235 in –0,249). Torej je razmere na trgu in drugo okolje niti ne tangirajo kaj 
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dosti. Monopolni položaj na domačem trgu in državnopolitični interes jo branita pred 

pritiski in spremembami; zato tudi bistvena sprememba moralnega vedenja ni nujna. 

 

Skupina podjetij, ki v recesiji propadejo, ima že v konjunkturi največji rejektivni kazalnik 

moralnega odseva (–0,300), v zaostrenih razmerah recesije pa gaše negativno poveča (na 

–0,489) in hkratipodjetja propadejo. Posledice njihovihmoralno spornih dejanj (v javnosti 

moralno zavračanih in obsojanih dejanj) se rešujejo v stečajnih postopkih. Ne moremo 

trditi, da je glavni vzrok za propad teh podjetij njihovo (ne)moralno delovanje; zunanji 

vzrok je gotovo naglo krčenje trga v recesiji. Vzrok je lahko tudi način njihovega 

poslovanja (z avansi in krediti), pri večini gradbenih podjetij tudi naslonitev na državo kot 

večinskega ponudnika poslov. Potrdimo lahko, kar izkazuje tudi naša analiza pridobljenih 

podatkov, da je način njihovega moralnega poslovanja (globoko v rejektivnem moralnem 

odsevu) pripomogel, dajih je recesija zatekla nepripravljene in tudi da se niso zmogli ne 

reorganizirati ne preobraziti. 

 

Skupina podjetij, ki deluje v mednarodni menjavi, na odprtem trgu in brez 

državnopolitičnega vpletanja, že v konjunkturi dosega izredno nizko (rejektivno) vrednost 

skupnega kazalnika(–0,058), a se v recesiji trudi delovati še bolje in rejektivno vrednost 

kazalnika zmanjša še za polovico (na –0,035). Tej skupini podjetij v mednarodni menjavi 

zagotovo nekaj pomeni izboljšanje moralnega odseva v vseh oblikah poslovanja. 

 

Podobno, a še bolj izrazito govori skupni kazalnik za skupino podjetij, ki so v recesiji 

izpadla, a poslujejo naprej. Njihova skupna značilnost je tudi, da poslujejo na domačem 

trgu ob konkurenci(to so pretežno trgovci, ki si med seboj konkurirajo). Že v konjunkturi 

so izkazovali najmanjši skupni rejektivni kazalnik (–0,055). V recesiji, ko se jim je trg 

praktično zrušil in so se lahko oprli le nase (in seveda na svoje principale zunaj države, ki 

so bili podobno prizadeti), so edini dosegli in obdržali pozitivni (afirmativni) kazalnik 

moralnega odseva v javnosti (+0,012). Kaže, da je afirmativno moralno delovanje pri tej 

skupini podjetijaktiven dejavnik poslovanja in način reagiranja na spremembe v tržnem 

okolju. 

 

Primerjajmo še vrednosti posameznih kazalnikov opazovanih kategorij po podskupinah: 
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5.4.3. Kazalnik za vedenje lastnikov do podjetja po podskupinah podjetij 

 

Graf 5.5: Vedenje lastnikov dopodjetja po podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Skupina podjetij, ki poslujejo z elementi monopola, na domačem trgu in pod 

državnopolitičnim vplivom, rahlo zmanjša kazalnik vedenja lastnikov do podjetja, ki v 

rejektivni smeri še vedno ostaja izredno visok (–0,544 v konjunkturi in –0,491 v recesiji). 

S tema rejektivnima vrednostma se lahko primerjata le vrednosti v skupini podjetij, ki so 

končala v stečaju (–0,333 v konjunkturi in –0,611 v recesiji), a z bistveno razliko.  

Lastniki podjetij z elementi monopola in pod državnim vplivom niso bistveno spremenili 

odnosa do podjetij, ne glede naspremembe gospodarskega okolja na trgu. Kadrovali in 
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»delovali« so enako kot prej; očitnomonopolni položaj in državni vpliv to omogočata. 

Lastniki podjetij, ki so se bližala stečaju, so v recesiji samo enormno povečali svoje 

moralno rejektivne dejavnosti do podjetja, ki so jih izvajali že v konjunkturi (izčrpavanje, 

prelivanje sredstev, zavajanje upnikov…), in v nadaljevanju uporabili vse prijeme in 

možnosti (dovoljene, prepovedane, moralne in nemoralne) za izogibanje obveznostim, 

prelaganje stečaja in reševanje sebe.  

 

Nasprotno so podjetja, vključena v mednarodno menjavo,ki so delovala na odprtem trgu 

brez državnega vpliva in brez monopola, v krizi za polovico zmanjšala že prej nizke 

rejektivne vrednosti kazalnika (z –0,130 v konjunkturi na –0,072 v recesiji), za podjetja v 

skupini izpadlih, ki poslujejo naprej, pa ni v javnosti zaznanih poseganj lastnikov v 

poslovanje. 
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5.4.4. Kazalnik za vedenje uprav do podjetja po podskupinah podjetij 

 

Graf 5.6: Vedenje uprav do podjetja po podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Kazalnik kaže podobno stanje kot prejšnji: moralno rejektivno vedenje uprav do lastnega 

podjetja se v kriznih razmerah poveča v skupini podjetij, ki delujejo z elementi monopola 

in državnega vpliva (z –0,298 v konjunkturi na –0,333 v recesiji),in v skupini podjetij, ki 

so končala v stečaju (z –0,500 v konjunkturi na –0,667 v recesiji)
155

. Podjetja, ki brez 

zaščite delujejo na trgu, že prej majhne negativne vrednosti kazalnika za vedenje uprav do 

podjetja prepolovijo (z –0,145 v konjunkturi na –0,087 v recesiji za podjetja v 

                                                 

155 Negativne vrednosti, ki jih ta skupina podjetij dosega, so izredne; pričajo o pravem moralnem razpadu, 

ki se je začel že pred nastopom krize. 
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mednarodni menjavi in z –0,121 v konjunkturi na –0,061 v recesiji v skupini izpadlih, ki 

poslujejo naprej v konkurenci na domačem trgu). 

 

5.4.5. Kazalnik za odnos podjetja do zaposlenih po podskupinah podjetij 

 

Graf 5.7: Odnos podjetja do zaposlenih po podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Ta kazalniknazorno prikaže, kako slabšanje razmer poslovanja poveča pritiske in možnost 

pojavov moralno neprimernih dejanj do delavcev, zaposlenih v podjetju(razen ko podjetje 

»najde« organsko povezavo med svojim poslovnim uspehom in zaposlenimi). Podjetja, ki 

poslujejo z elementi monopola, so slabšanje razmer v recesiji (ki jih še ni prizadela) 

izkoristila za povečanje pritiska na zaposlene. Iz pozitivnega kazalnika v konjunkturi 

(+0,018) so v recesiji prešla v opazno rejektivno vrednost (–0,070). Podjetja, ki so 
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končala v stečaju, so že prej svoje rejektivno vedenje do zaposlenih maksimalno 

poslabšala (z –0,222 v konjunkturi na –0,667 v recesiji). Slabšanje kazalnika kažejo tudi 

podjetja v mednarodni menjavi (z 0,000 v konjunkturi na –0,014 v recesiji), ki krizo prav 

tako, čeprav mogoče manj, izrabijo za »discipliniranje« zaposlenih. Le v skupini podjetij, 

ki so ob krizi izpadla z lestvice, a poslujejo naprej, je videti,kot da bi nagel prelom in 

poslovanje v izobilju v poslovanje »brez posla« pripomogel, da so se podjetjapozitivno 

naslonila na svoje delavce. Odnos do zaposlenih so izboljšala za polovico (z –0,061 v 

konjunkturi na –0,030 v recesiji). 

 

5.4.6. Kazalnik za vedenje podjetja dotrga (kupcev in dobaviteljev) po podskupinah 

podjetij 

 

Graf 5.8: Vedenje podjetja do trgapo podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 
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V tej kategoriji kazalnik pri vseh opazovanih podskupinah izkazuje najbolj ugodne 

spremembe. Skupina podjetij, ki poslujejo z elementi monopola, na domačem trgu in pod 

državnopolitičnim vplivom, rahlo izboljša kazalnik (z –0,298 v konjunkturi na –0,281 v 

recesiji), skupina podjetij v stečaju kazalnik najmanj poslabša, četudi je bil ves čas 

izjemno slab (z –0,444 v konjunkturi na –0,500 v recesiji), podjetja v skupini izpadlih, ki 

poslujejo naprej, rejektivno vrednost kazalnika izrazito zmanjšajo (z –0,152 v konjunkturi 

na –0,030 v recesiji). Podjetja, ki delujejo v mednarodni menjavi in konkurenci, ohranijo 

popolnoma enak, spoštljiv in vrednostno nevtralen odnos do trga. Videti je, da si na tem 

področju nihče ne privošči ignorance, razen če drvi v propad.  
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5.4.7. Kazalnik za vedenje podjetja do družbenega in naravnega okolja po 

podskupinah podjetij 

 

Graf 5.9: Vedenje podjetja do svojega okolja po podskupinah; graf k tabeli 5.11 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Odnos do okolja podjetja je odvisen od dejavnosti (panoge) in sprejetosti podjetja v 

okolju. Pri tem ne gre le za okoljevarstveno sprejetost,na dobro občutje vpliva tudi 

sodelovanje z lokalno skupnostjo. Iz nizke rejektivne vrednosti kazalnika pri vseh 

podskupinah bi mogoče lahko sklepali, da si podjetja prizadevajo za dobre odnose z 

lokalnim okoljem. Podjetja z elementi monopola v poslovanju imajo sicer rejektivno, a 

nizkovrednost kazalnika (–0,053 v konjunkturi in –0,070 v recesiji), a tudi tista, ki so 

končala v stečaju, izkazujejo nevtralno ničelno vrednost kazalnika. Podjetja v mednarodni 
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menjavikazalnik izboljšajo (z majhnih–0,014 na 0,000), podjetja, ki so izpadla, a 

poslujejo naprej, pa vzdržujejo afirmativno vrednost kazalnika ves čas (+0,061). 

 

5.4.8. Ugotovitve 

 

Če gledamo skupino uspešnih podjetjih na lestvici najboljših in jo primerjamo s skupino 

podjetij, ki so ob krizi izpadla iz nje, je videti, da v celoti gledano med njima nastanejo 

razlike šele po prelomu konjunkture v recesijo na trgu. Šele z razbitjem obeh skupin v 

podskupine antagonističnih lastnosti pridemo doprimernihanalitičnih oblik 

razdrobljenosti,ki nam lahko podajo pravilne odgovore. 

 

S primerjanjem podskupin uspešnih in neuspešnih v konjunkturi in recesiji se na skupnem 

kazalniku (odsevov) moralnega vedenja izkazuje pravilo, ki se večinoma potrdi tudiskozi 

analizo posameznih kazalnikov po kategorijah moralnih vedenj. 

1. Podjetja v podskupini uspešnih, ki poslujejo z elementi monopola, na domačem 

trgu in pod državnim vplivom, izkazujejo visoke negativne (rejektivne) vrednosti 

kazalnikov (odsevov) moralnega vedenja, ki jih v krizi niti ne izboljšujejo. Mogoče zato, 

ker jih razmere na trgu v to ne silijo. Ščitita jih namreč monopol in interes države. 

2. Podobno se vedejo podjetja, ki so v krizi propadla. Niso sicer vezana na 

monopol, so pa izrazito odvisna od državnih poslov in poslovanja z avansi. Vrednosti 

njihovih kazalnikov so bile v konjunkturi še malo bolj negativne kot pri prejšnji skupini. 

Po prehodu v recesijo pa prav vse vrednosti vseh kazalnikov te podskupine podjetij 

dosežejo najnižje zabeležene vrednosti sploh. Enostavno v nobeni kategoriji notranjih 

odnosov in odnosov do trganiso sposobna normalnega vedenja, pač pa se vedejoizrazito 

deviantno. 

3. Prav nasprotno se vedeta podskupini uspešnih podjetij, ki delujejo v 

mednarodni menjavi, in podjetij, ki so v krizi izpadla iz nabora največjih, a poslujejo 

naprej. Prva podskupina je povezana v mednarodne dobavne verige in deluje v 

konkurenci na svetovnem trgu brez pomoči države. Druga podskupina deluje v 

odprtimedsebojni konkurenci na (omejenem) domačem trgu, prav tako brez vplivov 

države. Obe skupini imata v konjunkturikazalnike odsevov moralnega vedenja blizu 

nevtralne vrednosti, kar nakazuje občutljivost za moralno delovanje. V recesiji na trgu 

obe podskupini izrazito izboljšata celoto kazalnikov odsevov moralnega vedenja. Videti 
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je, da je podjetjem v teh dveh podskupinah pomembno, da semoralno vedejo družbenemu 

okolju in mnenjubolj primerno in obzirno. Tak je tudi odsev njihovih dejanj v javnosti. 

 

Sklep 

 

Dokler ne razstavimo najboljših podjetij v Sloveniji na podskupine uspešnih in 

neuspešnih z antagonističnimi lastnostmi in jih primerjamo v času konjunkture in recesije, 

nam analiza skozi kazalnike (odsevov v javnosti) moralnega vedenja podjetij ne da 

natančne slike. Šele potem izstopijo podjetja, ki delujejo v mednarodni in domači 

konkurenci, brez zaslombe in podpore države ter sev dobrih in še bolj v slabih časih 

poskušajo vesti čim bolj moralno primerno (afirmativno) ali vsajnevtralno.  

 

Na drugi strani izstopijo podjetja, ki jih tržne razmere manj zadevajo, saj poslujejo z 

elementi monopola, koncesije ali druge oblike državne zaslombe in celo z vzvodi 

državnega lastniškeganadzora. Ves čas opazovanja dosegajo nizke (rejektivne) vrednosti 

kazalnikov moralnega vedenja, kot da so v svojem svetu, zunaj tržnih razmer in vpliva 

družbe. Najbolj izstopajo podjetja, ki načelno niso v monopolnih položajih, je pa njihov 

način poslovanja ranljiv, naslon na državo kot glavnega kupca pa nezdrav. Ta podjetja so 

iz svojega posla ustvarila kartel, ki se je v recesiji zrušil vase in uničil vso panogo. 

Njihovi kazalniki so v konjunkturi izkazovali nizke (razmeroma močno rejektivne) 

vrednosti, ob umiku glavnega kupca v recesiji pa so kazalniki pokazali popolno 

nesposobnost preživetja in tudi razgalili moralni razkroj, ki je bil v teh podjetjih že 

prisoten in se je končal s kaznivimi dejanji in moralno obsodbo. 

 

Sklepamo lahko, da podjetja, ki delujejo v konkurenci, brez zaščite države ali monopola, 

menijo, da je moralno primerno poslovanje pomembno za njihov poslovni razvoj in 

uspeh. Pri tem ni izkazano, da bi jih za tako usmeritev družbeno okolje neposredno 

nagrajevalo. 

 

 

5.5. Vsebinski pregled obravnavanih podjetij 

 



 

185 

 

Kot najbolj primeren način zapregledin oris vsebin, ki so prevladovale kot rdeče niti ali 

zgodbe skozi čas in dejanja posameznega podjetja, smo izbrali združevanje podjetijv 

skupine dejavnosti po industrijskih panogah. Najbolj zato, ker nam je tu v pomoč lastnost 

teh panog, da podjetja v skupini, panogi, delajo podobne stvari podobnov podobnih 

razmerah. Tudi prizadetostzaradi krize in recesije je prizadevala posamezne panoge v 

celoti in ne posameznih podjetij. Skupni vzorci in posebnosti so zato lahko bolje vidni. 

Znotraj panoge so se nekatera podjetja vedla bolje in ustrezneje kot druga. Poglejmo 

pregled: 

 

5.5.1. Pregled podjetij, ki so stalno uvrščena na lestvico,in njihovih dejanj (po 

skupinah sorodnih dejavnosti) 

 

Predelava  

Skupina obsega kovinskopredelovalna podjetja, avtomobilski grozd in livarne. To so 

podjetja 

Hella Saturnus, Iskra Avtoelektrika, Johnson Controls-NTU, Revoz, BSH Hišni aparati, 

Domel, Gorenje, Iskraemeco, Štore Steel, Unior, Impol, Kovinoplastika Lož, LTH Ulitki, 

MLM, Trimo, Talum. Nobeno podjetje, razen Taluma,ni v prevladujoči državni lasti. 

Pri obravnavi člankov sta si točke v dobro prislužili le podjetji Domel in Trimo,obe pri 

odnosu do zaposlenih in skrbi za kadre. 

IskraAvtoelektrika je zabeležila najprej lastniškoprevzemne igrice, nato pa še dajanje 

poroštev za lasten menedžerski prevzem in obrambne poteze pred prevzemom Iskre, vse 

v domnevno oškodovanje družbe. Po konsolidaciji družba uspešno posluje. 

Revoz za vsak nov investicijski ciklus (proizvodnjo novega avtomobila) pridobi 

subvencijo države za ohranitev delovnih mest.  

Gorenju so najprej državni lastniki preprečevali razvoj in rast (z ustavljanjem potrebnih 

dokapitalizacij), pozneje pa so se nizkim plačam v krizi uprli delavciz generalno stavko.  

Boxmark Leather je v letih2010 in 2011 uspešno iztožil več delavk zaradi nezakonitih 

odpuščanj in ustrahovanj. 

TAB bremenijo le stari okoljski grehi proizvodnje svinca v Mežiški dolini, kar bi morala 

sanirati država. Zato krajani nasprotujejo načrtom tovarne o širitvi proizvodnje. 

Unior se je z delničarskim sporazumom obranil pred špekulativno prodajo v letu 2008, 

posledice špekulacij (udeleženi so bili med drugimi Pivovarna Laško, NLB in Štore Steel, 
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nekaj v špekulacijah, nekaj v navzkrižnih lastniških povezavah) pa so odmevale še v letu 

2011. 

Iskraemeco je od leta 2005 do konca 2007 posloval z izgubo, bil je v prisilni poravnavi 

2006–2007 in v tem času predmet lastniških igric med državnimi skladi in 

zainteresiranimi za domači prevzem. Po odločitvi državekonec leta 2007, da ga proda, je 

v tuji lasti in posluje normalno. 

Družbo Impol so v letih 2005–2007 prevzeli z menedžerskim odkupom s kanaliziranjem 

nabavnih tokov podjetja in zbiranjem kapitala skozi svojo družbo, s tako imenovanim 

obvodom. Samo dejanjenakupa je bilo javno in pregledno (ovadbe vodilnih delavcev niso 

dočakale epiloga).  

Podobno je tudi družba pooblaščenka v Trimu povečala deleže lastništva v letu 2005, leta 

2006 pa je konsolidirala lastniško sestavo z javnim odkupom.  

Kovinoplastiko Lož so leta 2007 prevzeli z notranjim odkupom po družbi pooblaščenki. 

V letu 2011 je s povečanjem lastnih delnic povečala vrednost delnic v lasti pooblaščenke, 

ob sumu, da je za to uporabljala tudi namenska sredstva države, dodeljena podjetjuza 

ohranitev delovnih mest.  

Menedžerski prevzem je doživela tudi družba LTH Ulitki leta 2009, le da so jo 

menedžerji odkupili od nemških lastnikov (ki tu nastopajo še iz nadaljevanja zgodbe 

opropadlem LTH) z zadolžitvijo prevzetega podjetja. 

Talum je velik porabnik elektrike in je tudi v večinski lasti Elektra Slovenije (ki je v 

državni lasti). Njuna razprava o ceni elektrike in poziciji Taluma v elektroenergetskem 

sistemu je bila v letih 2005–2008 aktivna; prav tako je bilo dosledno razporejanje dobička 

za potrebe lastnika, ne za razvoj podjetja. Izkazalo se je, da je bila v ozadju igra politične 

moči in vpliva nad kapitalom (zelo) uspešnega podjetja, kjer ni nihče od vpletenih izšel 

čist, saj se je odmev zavlekel še v leto 2011. Nato se je znova razplamtel spor o ceni 

elektrike za to podjetje. Podjetje je zaradi cincanja in političnih igric lastnikov slabo 

izkoristilo vrh amplitude visokih svetovnih cen aluminija, zdaj, ko so cene močno padle, 

pa prevzemno ni več zanimivo. 

 

Energija 

Skupina obsegaelektropodjetja Celje, Gorenjska, Ljubljana, Maribor, Primorska, skupaj z 

Elektrom Slovenije, Holdingom slovenskih elektrarn, Dravskimi elektrarnami Maribor, 

NEK Krško, Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), Premogovnikom Velenje ter Energetiko 

Ljubljana inše Geoplinom.Energetika, pravilneje slovenski elektroenergetski sistem,je 
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najbolj medsebojno povezan in soodvisen sistem, ki je definitivno monopoliziran in 

državno nadzorovan na več načinov.ELES- Elektro Slovenije obvladuje 

elektrodistribucijo, med drugim elektropodjetja Celje, Gorenjska, Ljubljana, Maribor, 

Primorska; HSE-Holding Slovenske elektrarne pa elektrarne, med drugim Dravske 

elektrarne Maribor in Termoelektrarno Šoštanj. Nekoliko svoj položaj ima NEK- 

Nuklearna elektrarna Krško, ki je v lasti slovenske in hrvaške države inje nosilec 

»drugega energetskega stebra«, GEN. To naj bi bilo dobro za konkurenčnost in 

preglednost področja energetike. Pri ogledu člankov v tej skupini podjetij večkrat izstopa 

omenjanje več domačih energetskih lobijev, ki so si razdelili vplivna področja,pri tem pa 

izrabljali tudi politične naveze ter odkrito izvajanje politično motiviranih sprememb v 

nadzornih organih družb.Takoje postavljena struktura energetike verjetno bolj ugodna za 

to drugo kot za transparentno konkurenčnost. 

Krovno družboELES- Elektro Slovenije upravlja neposredno država, ki postavlja 

nadzornike. Vlada imenuje (potrdi)njenega direktorja, kar je počela vsaka vlada. ELES je 

nato rošade nadaljeval po podjetjih elektrodistribucije, ki so mu lastniško podrejena. Kot 

se je zapisalo v enem od člankov: denarni tok tega podjetja je tolikšen, da ga nobena 

politika ne bo izpustila. Podjetja elektrodistribucijeso bilavpletena v kartelni dvig cen za 

končne odjemalce. Dvig so morala razveljaviti in denar vrniti. Drugi poskus so izvedla z 

napovedjo zaračunavanja stroškov vodenja računov. Vskladu z evropsko ureditvijo 

konkurence pri elektrodistribuciji so potem morala izločiti trgovsko dejavnost–nakup in 

prodajo električne energije–v posebna podjetja.Izbojevali pa so si »omrežnino«.  

HSE- Holding Slovenske elektrarne »upravlja« slovenske elektrarne. Ob strokovnih in 

razvojnih dilemah, ki jih je moč zaslediti v člankih (termoelektrarne, plinske elektrarne ali 

hidroelektrarne, mogoče še ena jedrska elektrarna), se pretika skozi čas tudi vprašanje, 

kdo bo žel dobičke proizvodnje in prodaje elektrike. Tu se je tudi vrtel del igre interesov 

in lobijev tersporov okrog Termoelektrarne Šoštanj in ustvarjanja energetskega stebra 

GEN. Seveda se je vse prenašalo v politiko in politične stranke ter vsakokratno vlado. 

Tudi Dravske elektrarne Maribor so bile v igri interesov energetskih lobijev. Ob propadu 

investicijskih skladov se je izkazalo, da je poslovodstvo nekaterim skladom posojalo 

denar brez zadostnih zavarovanj in s tem potencialno škodovalo podjetju. 

Podjetje Geoplin zagotavlja Sloveniji strateško pomembno dobavo plina. Ob budnem 

nadzoru države je igralec v igri EU in Ruske federacije s plinovodi in oskrbo s plinom. 

Doma pa je bil zato v interesno-lastniškihigrah podjetij z energenti in energetskih lobijev. 
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Energetika Ljubljana je javno podjetje v lasti mesta Ljubljana, ki ga tudi upravlja. Pri tem 

so bili interesi energetike in strateške oskrbe večkrat zanemarjeni zaradi drugih interesov. 

NEK- Nuklearna elektrarna Krškosama zase posluje dobro, vendar nikomur še ni uspelo 

rešiti vprašanja jedrskih odpadkov. Država je ustanovila sklad za razgradnjo NEK, ki ga 

finančno polniNEK, a je postalnapajališče prisklednikov in profitarjev in vodil čudno 

naložbeno politiko. 

Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Premogovnik Velenje bi lahko obravnavali kot 

povezani družbi, ne le v holdingu HSE, pač pa tudi drugače. Praktično sta 

komplementarni podjetji na istem dvorišču. Rudnik dobavlja Termoelektrarni gorivo, ta 

prodaja električno energijo.Skupaj je v Šaleški dolini od tegaposla odvisnihveč kot 2000 

delovnih mest. In to je, s podporo občin, temelj njihovega energetskega lobija. In odgovor 

navprašanje, kako zagotovitienako delo še za nadaljnjih 50 let, je šesti blok v TEŠ. Le da 

so se potem na načrtovano investicijo obesili prav vsi lobisti in priskledniki, ki so 

»pomagali« in »bili materialni podstat« skoraj vseh parlamentarnih političnih strank in 

lobijev v tej državi in investicijo v tem času trikratnonapihnili. Tu ni šlo več za lobiranje, 

temveč za to, kako izkoristiti zadnjo veliko (nepregledno) investicijsko priložnost v 

državi, da kaj kapne v žep. Premogovnik Velenje v tej zadevi krije hrbet TEŠ-u. 

Premogovnik je tudi podjetje, ki se svoje družbene odgovornosti zaveda, načrtno 

preusmerja rudarjenje v druge dejavnosti in tam odpira nova in nadomestna delovna 

mesta, odplačuje ekološke dolgove dolini itd. TEŠ ni le največja termoelektrarna in 

največji onesnaževalec doline, pač pa tudi največji proizvajalec CO2v Sloveniji in s tem 

tudi porabnik emisijskih kuponov. Gradnja novega bloka je razburkala strokovno in 

okoljsko javnost, vendar to terminskih in vsebinskih načrtov projekta ni niti najmanj 

zamajalo, kljub veliki občutljivosti javnosti za tematiko.Zastoji so nastali šele s spopadom 

političnih strank okrog nadzora nad investicijo in nad njenim financiranjem ter nato nad 

prihodnjimi presežki denarnih tokov iz obratovanja. 

 

Gradbeništvo 

V tej skupini sta ostala le CGP iz Novega mesta in Primorje, ki pa je v letu 2012 vstopilo 

v stečaj. Pred tem je bilo to eno od treh največjih gradbenih podjetij, vpleteno v vse 

kartelne dogovore velikih gradbincev. Pred stečajem je izigravalo tako podizvajalce kot 

svoje delavce. 



 

189 

 

CGP je bil omenjan v povezavah z možnim pranjem denarja, oškodovanji podjetjain 

drugimi sumljivimi finančnimi transakcijami, ki jih je lastnik izvajal prek tega podjetja 

(sodbe so bile izrečene v letu 2013). 

 

Živila 

Skupina živilskih podjetij obsega obe pivovarni Skupine Laško, Laško in 

Union,Perutnino Ptuj, Ljubljanske mlekarne in Žito. 

Pivovarna Union je bila predmet »pivovarske vojne« in je postala del »nacionalnega 

interesa«, pri obojem je šlo za spor političnih nasprotnikov in v njihovem ozadju 

interesnih skupin in lobistov o tem, komu prodati državni delež pivovarne in komu bo 

»padlo kaj pod mizo«. Zatem je bila, kot del sistema Laško, vpletena v preplet 

tajkunskega prevzema skupine, kršenje prevzemnih pravil ob prevzemanju Mercatorja itd.  

Pivovarna Laškoje v politično lobiranje vstopila s »pivovarsko vojno«. Postala je jedro 

Skupine Laško, ki jezdruževala večino slovenskeindustrije pijač in s političnim 

dogovorom prišla do prevladujočega deleža v svojem največjem kupcu, Mercatorju. 

Pogoj politike za pripustitev v ta posel je bil prevzem in nadzor največje časopisne hiše. 

V tisku so naveze poimenovali hobotnica. Ko so se pozneje gospodarstveniki (tajkuni) in 

politiki razšli, se je izkazalo, da je poskus prevzema skupine s pomočjo posojil in drugih 

vzvodov ogrozil obstoj celotne skupine in jopredalpopolnoma v roke bankupnic. Ker je 

gospodarska kriza skupino in pivovarno manj in pozneje prizadela zaradi narave 

dejavnosti, ji je do konca opazovanega obdobja uspelo normalno servisirati dolgove, 

vendar pa nič drugega in se bo morala razprodati. 

Perutnina Ptuj je sodelovala v »prijateljskem parkiranju delnic«, ko si je več podjetij, 

bolje rečeno njihovih menedžerjev, ki jih je zanimal prevzem in obramba pred tujim 

prevzemom, križno pomagalo pri nepreglednem kupovanju in premikanju delnic podjetij 

in investicijskih skladov. Prevzemniki so pozneje v krizi (tako kot drugod po slovenskih 

tajkuniziranih podjetjih) imeli »nekaj težav z denarnim tokom«, ki so jih reševali z 

vodenimi posli v škodo podjetja. 

Ljubljanske mlekarne so delovale v primežu spopadajočih se lastniških interesov, bile 

večkrat prodajane in ne prodane, z lastniki, ki so tudi dobavitelji, pa tudi niso dokončno 

uredile tržnih pogojev. 

Žito je, kot številna druga podjetja, sodelovalo v prevzemnih vojnah, nato pa 

konsolidiralo poslovanje in bilo večkrat naprodaj. 
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Trgovina 

Vsa velika trgovska podjetja so v eni skupini dejavnosti. Zastopane so tehnične 

trgovineKovintrade, Merkur, Big Bang, živilska Mercator in Engrotuš, trgovec z energijo 

GEN-I, trgovca z naftnimi derivati Petrol in OMV Slovenija, farmacevtska trgovca Salus 

in Kemofarmacija, avtomobilski Renault Nissan Slovenija intobačni Tobačna grosist. 

Engrotušje bil ob normalnih poslovnih peripetijah obdolženkartelnega dogovarjanja 

skupaj z Mercatorjem in Šparom, imel s krajani spor ob gradnji megacentra, sodeloval pri 

izvedbi menedžerskih odkupov drugih podjetij in na zahtevo bank je moral odprodati del 

dejavnosti. Ves čas vodi tudi akcijo za otroke Pričarajmo nasmeh. 

Merkur je najbolj znan po menedžerskem odkupu s pomočjo prijateljskih podjetij in 

Gorenjske banke, kar se v časopisih pojavlja kot gorenjska naveza. Po izbruhu krize ga 

poslovno nista zamajala le prevzem s krediti in sodelovanje s prijateljskimi podjetji, pač 

pa tudi naložbena politika, ki je temeljila na kreditih, podobno kot naložbena politika 

Istrabenza ali način prevzemanja podjetja, ki ga je vodil vrhnji menedžment v Skupini 

Laško. Menedžerji so iz podjetja, ki so ga vodili,celo k sebi napeljali kredite za prevzem 

podjetja.Z neplačevanjem blaga jeMerkur ogrozil tudi svoje dobavitelje, jih nato zapeljal 

v prisilno poravnavo inpozneješe odpustil več delavcev; o tem, koliko so menedžerji 

oškodovali podjetje, odloča sodišče, škode pri teh poslih pa so zamajale tudi bilance in 

uprave prijateljskih podjetij. 

Mercator, ki je bil v pretežni lasti državnih skladov, bremenitaopredelitev podjetja kot del 

nacionalnega interesa inpolitično dogovorjenafavorizirana prodaja pod ceno Laškemu in 

Istrabenzu
156

.Mercator je bil poleg drugih normalnih poslovnih peripetij 

obdolženkartelnega dogovarjanja skupaj z Engrotušem in Šparom ternepoštenega 

stiskanja dobaviteljev
157

. Na svoji spletni strani, pod temo družbene odgovornosti,se še 

zdaj postavlja z zavezo, ki jo je dal (na podlagiodločbe)Uradu za varstvo konkurence, da 

dobaviteljev v reproverigi ne bo več stiskal z nepoštenimi pogoji dobave.Podjetje je bilo 

osumljeno čudnih poslov (s sumi korupcije)v JV-Evropi, kamor se je širilo. Zatem so 

                                                 

156 Ta prodaja in predhodni politično-tajkunski posel, ki jo je omogočil, sta pozneje povzročila odhod 

vodstva Mercatorja v upravo Mestne občine Ljubljana in omogočila nenaden nastanek politične stranke, ki 

je zmagala na volitvah 2011. 

 
157 Na svoji spletni strani, pod temo družbene odgovornosti, se še leta 2012 postavlja z zavezo, ki jo je dal 

(na podlagi odločbe) Uradu za varstvo konkurence, da dobaviteljev v reproverigi ne bo več stiskal z 

nepoštenimi pogoji dobave. To je tudi edini objavljen dokument podjetja na to temo (ogled spletne strani: 

december 2012). 
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lastniki, tudi na zahtevo bank, večkrat prodajali svoje deleže, a so posli ostali 

neuresničeni, ker politiki niso ustrezali. 

GEN-I je hčerinska družba GEN energije. Nastala je ob razdruževanju proizvodnje 

elektrike in trgovine z njo. Kljub temu da del člankov v bazi opisuje delovanje GEN 

energije, del pa delovanje GEN-I,smo podjetje razvrstili v trgovino, saj tu dosega 

kazalnike, ki jo uvrščajo na lestvico najboljših. V skupini energetike pa je Jedrska 

elektrarna Krško, ki dobavlja električno energijo. Del jo prodaja domačim kupcem, v 

prodaji gospodinjstvom in v prodaji podjetjem; tu je s cenovnimi modeli razrahljal 

cenovni monopol elektrodistibuterjev. 

Veledrogerista Salus in Kemofarmacija sta bila obtožena kartelnega dogovarjanja in 

delitve trga. 

OMV Slovenija je bil v sporu s sindikatom ob prehodu na najemniški model poslovanja 

svojih bencinskih servisov. 

Petrol, še enega od »nacionalnih interesov«, je pod vplivom države politika ves čas ženila 

s strateškimi partnerji, a nikoli oženila, saj bi s tem izgubila dejanski nadzor. V času 

največje »tajkunizacije«se je branil prevzema Istrabenza s poskusom kontraprevzema. 

Obe podjetji stapri tem po nepotrebnem izgubili veliko kapitala. Po sesutju Istrabenza se 

je izkazalo, da je Petrol izgubil tudi ostanek.Pri njem so parkirali delnice 

številniprijatelji–prevzemniki podjetij. Petrol se jeiz naftnega trgovca usmeril v trgovca z 

energijo, soustanovilGEN-Ipri električni energiji, iskal načine zagotavljanja plina, 

alternativnih virov itd. 

 

Promet 

V skupini so Adria Airways, Dars, Luka Koper in Intereuropa. Vsa podjetja so v večinski 

državni lasti in (razen Intereurope) monopolno privilegirana. 

Adria Airways poslovno ne more iz primeža stroškov in premajhnega donosa iz 

poslovanja, v katerem je večina letalskih prevoznikov; lastniki ji pri tem večkrat niso 

ravno pomagali. Država že pred vstopom v EU ni znala med podjetji, katerih večinski 

lastnikje – Aerodromom Ljubljana, Petrolom in Adrio–, urediti poslovnih razmerij tako, 

da bi bila znosna za vse tri. Tudi zato je bilo podjetje Adria Airways večkrat na robu 

stečaja. Vendar večino težav povzročajo razmere na mednarodnih trgih in negotovost 

lastnika doma. 

Luka Koper je (ali pa ni, odvisno od političnih kalkulacij) osrednja slovenska in 

državnagospodarska strateška točka, ki ji je s politično nastavljenim vodstvom celo 
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uspelo pridelati izgubo. Kljub pristopu k pobudi Združenih narodov UN Global Compact 

in lastnemu kodeksu etičnega ravnanja na svojem dvorišču gosti vrsto podizvajalskih 

podjetij, ki svoje delavce nečloveško izkoriščajo; in je ta podjetja tudi dolgo zagovarjala, 

ne razkrivajoč druge posle uprave z njimi. V Luki je celo eden od sindikatov z učinkovito 

dolgotrajno stavko poskušal opozoriti na to nevzdržno stanje. Vdrugi aferi je bila uprava 

obtožena mahinacij z zemljišči za suhozemne terminale. Luka se hoče širiti, a se o tem 

nikakor ne more dogovoriti z lokalno skupnostjo in okoljevarstvenimi organizacijami. 

Intereuropa se jez »vladi zvesto« politično nastavljeno upravo poskušala poslovno hitro 

širiti in z naložbami in posojili ogrozila svoj obstoj.  

Dars, ki upravlja avtoceste, je skupaj z glavnimi gradbenimi podjetji, ki so dobivala posle 

na njegovih razpisih, prehajal iz ene afere v drugo. Večkrat je bil obtožen velikanskih 

preplačil gradbenim podjetjem, prehajanja kadra iz teh podjetij v Dars in internih navez 

med njim, ministrstvi in podjetji;tu se je obdržal izrazcestni lobi. Po propadu velikih 

gradbincev pa je, kljub obvezam, zavračal udeležbo pri poplačilu njihovih 

podizvajalcev.Imel je tudi kar nekaj sporov z lokalnimi skupnostmi in prebivalci ob 

gradbiščih. Končni rezultat političnih odločitev in Darsovega koncepta je ogromna 

»namenska« zadolženost podjetja, podprta z državnimi garancijami. 

 

Kemija 

V tej skupini sta papirnici Vevče inKoličevo Karton, obe v tuji lasti, obe pretežni 

izvoznici, ki za javnost skoraj ne obstajata. Vipap Videm Krško, ki je tudi v tuji lasti, se 

je v javnosti pojavljal ob državni zahtevi po odpravi predelave celuloze, njegov sindikat 

je bil v sporih z upravo zaradi odpravnin za odvečne delavce. 

Zadnji papirničar v skupini je Paloma. Pretežno državno lastništvo podjetju 

zneusmerjanjem poslovanja več let povzroča težave; zaradi vpliva v podjetju se sprejo 

politične stranke, podjetje ima težave v poslovanju s tujim partnerjem, uprava se 

križemkražem kazensko ovaja, uničuje listine in pritiska na delavske predstavnike.Ko 

lastništvo postane pretežno zasebno, se zadeve umirijo. 

Čisto kemijo zastopata Cinkarna Celje in Helios, gumarstvo pa Sava Tires in Savatech. 

Cinkarnaima ves čas delovanja težave z onesnaževanjemokolja in odbori lokalne 

skupnosti, ki dokazuje, da jo Cinkarna zastruplja.Helios obnavlja vodnjake in normalno 

posluje. Njegove delnice so v času krize postale valuta za poravnavo izgub špekulantskih 

skladov, s čimer se lahko ogrozi prihodnost podjetja. 
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Telekomunikacije 

V tej skupini podjetij staPošta Slovenije in Telekom Slovenije, ki sta popolno in pretežno 

v državni lasti, ter Simobil, ki je v tuji lasti. Vsa tri podjetja imajo koncesijsko-monopolni 

položaj na trgu.  

Simobil in Mobitel (zdaj pridružen Telekomu) sta bila skupaj z regulatorjem osumljena 

kartelnega preprečevanja vstopa konkurence na trg. Obe podjetji izvajata vrsto donacij in 

sponzorstev, vendar jih tudi močno reklamno izkoriščata. 

Simobil je bil na očeh javnosti zaradi postavljanja baznih postaj, katerim so se upirale 

lokalne skupnosti, in poskusa uvedbe pavšalov, ki so se mu uprli kupci. 

Telekom (in Mobitel, ki je zdaj njegov sestavni del) »odlikuje« sistematično, vsestransko 

izkoriščanje monopolnega položaja na trgu, oviranje tekmecev, oškodovanje kupcev. 

Državno lastništvo oblikuje igrice s privatizacijo in prodajo deležev, omenja se celo 

»politična delitev plena«. Poslovno vodenje podjetja se temu podreja, prodor na tuje trge 

pa je pod sumom oškodovanja. 

Pošta Slovenije je bila vpeta v afero s politično naravnanimi brezplačniki in dolgovi 

političnih strank za izvedbo predvolilnih kampanj. Kot državno podjetje je bila prisiljena 

v poslovno nepotreben nakup delnic NKBM, zaznani so tudi politični pritiski na vodstvo 

ter sum dampinškega oblikovanja cen. Delavci so opozarjali na slabe razmere dela; 

izvedeni ropi na poštah pa so izkazali slabo varovanje delavcev na okencihzaradi 

varčevanja pri varnostnih ukrepih. 

 

Farmacija 

V tej skupini sta podjetji Lek in Krka. Država kot večinski lastnik je prodala Lek, Krko pa 

obdržala. Obe podjetji skrbita za svoj ugled in ga v javnostitudi uživata.Izkazujeta največ 

standardov odličnosti, Lek, glede na uravnavanje delovanja v skupini novega lastnika, 

tudi standarde družbene odgovornosti. Podjetji sta močno angažirani v sponzorstvih in 

donacijah, predvsem zaradi narave dejavnosti (zdravje in zdravo življenje). Krka tudi ves 

čas ohranja podporo v lokalni skupnosti.Pohvale prejema posebej za odnos do zaposlenih 

in razvoj lastnih kadrov. V enem primeru je osumljena kartelnega dogovarjanja, brez 

formalnega zaključka. 

Pri Leku je zaslediti sum insajderskih trgovanj z delnicami ob prodaji in v enem primeru 

sum na neustrezen proizvod (kar pa ostane neraziskana in enkratna obtožba). Pojavi se 

nekaj člankov o odpuščanju delavcev med reorganizacijami v okviru skupine podjetij 

lastnika. 
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Drugo 

V tej skupini je samo igralniško podjetje HIT. Podjetje ne izkazuje nobenih formalnih 

standardov kakovosti ali družbene odgovornosti. Značilnost obdobja pred krizo je odnos 

večinskega lastnika – države do podjetja. Država z davčno politiko in lastninsko 

obvladuje podjetje. Politično nastavljen nadzorni svet nastavi podobno upravo.Država se 

ne more odločiti, ali naj gre v predlagani megaprojekt igralniškega kompleksa s 

strateškim partnerjem ali ne. Poleg tega se načrtom upre tudi lokalna skupnost. Vodstvo 

igralnice poskuša z investicijami v državah nekdanje Jugoslavije. Nekaj člankov v 

dokumentaciji pri tem nakazuje neetične poslovne prakse, vendar obtožbe potihnejo. Igra 

interesov lastnika, ki spreminja svoj odnos do podjetja ob vsaki menjavi vlade, in 

nesposobnost uprave privedeta podjetje v izgubo. Sledijo spori s sindikatom, ki poskuša 

obdržati delovna mesta. V nekaj letih podjetje iz močnega regijskega igralca postane 

bolnik, ki ne zna več najti poslovne perspektive. 

 

5.5.2. Pregled podjetij, ki so izpadla v krizi, in njihovih dejanj (po skupinah 

sorodnih dejavnosti) 

 

V skupini so podjetja, ki so bila na lestviciTop 101 najboljših podjetijstalno uvrščena od 

prvega leta opazovanjav letu 2005dokonca leta 2008, v letu 2009 in naprej pa so trajno 

izpadla. Nekatera med njimi, zlasti gradbena podjetja, so končala v stečaju. Za tista, ki 

poslujejo, lahko trdimo, da jih je kriza toliko prizadela, da si še niso opomogla v obsegu 

poslovanja. Večina podjetij, ki poslujejo, marketinško aktivno podpira bodisi kak šport 

bodisi drugo dejavnost in si jo spotoma všteva med družbeno odgovorno vedenje. V 

analizi jim tega nismo posebej priznavali, prav tako tudi ne podjetjem v skupini stalno 

uvrščenih. 

 

Trgovina 

Najprej obravnavamo skupaj tri podjetja, ki so lastniško prepletena. Vsatri so izpadlaz 

lestvice Top 101 po začetku krize. Skupina Autocommerceje šla v letih 2005–2007 skozi 

menedžerski prevzem in se jena koncupreoblikovala v AC Holding, d. d. Pri tem ni 

manjkalo premikanja in parkiranja delnic in podobnih manevrov. Potem postane podjetje 
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medijsko nezanimivo. V aferiPatria je skupina Autocommerce omenjana kot tista, ki ne 

sme dobiti posla zaradi neustrezne politične preteklosti vodilnega menedžerja. 

PodjetjeACIntercar (obstajaloje do leta 2010, potem je združeno s 

podjetjemAutocommerce, d.o.o., v novi Autocommerce, d.o.o.) je del skupine ACH 

Holding, d.d.ACIntercar skozi članke včasopisjuzaznamujezgodba z razpisom zajavno 

naročilo avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), na katerem je podjetje 

kandidiraloneuspešno. Najprej je podjetje ACIntercar očitalopodjetjuLPPprirejanje 

razpisa na samo en tip proizvajalca, s pritožbami in revizijo uspelo, nato pa dobavilo 

vozila z napakami. 

Podjetje Avto Triglav, del skupine ACH Holding, d.d., v časopisih ne izstopa; opisan je le 

en primer reklamacije kupca. 

Tudi za podjetje Citroën Slovenija je zapisan podoben primer reklamacije kupca.  

Podjetje Toyota Adrianima posebnih značilnosti,razen da je z nastopom krize v stalni 

izgubi.  

Za podjetja Agip Slovenija, Avtera in TopDom v dokumentaciji ni člankov. 

Podjetje Lesnina je poslovalo umirjeno; pred krizo je šlo skozi menedžerski prevzem, ki 

je bil izpeljan brez vidne škode za podjetje. V krizi so, zaradi močnega upada prometa, 

domači lastniki tujega strateškega partnerja povabili k stoodstotnemu prevzemu podjetja. 

Skupina Kompas je ob pridruževanju EU najprej izgubila zelo donosne posle na severnem 

in zahodnem mejnem turističnem servisu, nato pa doživela še upad deleža na agencijskem 

turizmu zaradi rastispletne prodaje. Prevzel jo je po obsegu posla manjši, a bolj prodoren 

tuji partner. Kot pretežno storitvena dejavnost je še posebej občutljivaza zadovoljstvo 

končnih kupcev; posel občasno spremljajo pritožbe strank in prizadevanja podjetja, da bi 

bilo neugodnih primerov čim manj. V krizi je promet močno upadel. 

Vsa navedena podjetja te skupine v javnosti nimajo kakega opaznega negativnega odseva. 

Svoje dnevno poslovanje gradijo na zaupanju kupcev in normalnem delu. 

Skupina Viator & Vektor je bila menedžersko prevzeta, ambiciozno se je širila na zunanje 

trge. Vsvoji sestavi je imela podjetje Sistemska tehnika, dobavitelja vojaških vozil in 

konkurenta Rotisu v aferiPatria. Ob nastopu krize se je obseg poslov skrčil, kreditne 

obveznosti so ostale in prej latentni spori z zaposlenimi so prišli na dan. Skupina je v 

stečaju, zaposleni in upniki so bili ob tem večkrat izigrani; lastniki in vodstva podjetij v 

skupini so bili v kriminalistični preiskavi. 

 

Predelava 
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Podjetje Cimos, d.d., je vodilno podjetje skupine Cimos, kipovezuje 

kovinskopredelovalna podjetja za avtomobilsko industrijo od Kopra do Maribora in v 

državah nekdanje Jugoslavije. Dober zgled, kako preprečiti izčrpavanje podjetja zaradi 

menedžerskih prevzemov, je njihov lastniški sporazum iz leta 2003, ki je zdržal do zdaj. 

Vodstvo podjetja je bilo vpleteno v afere Hypo banke v Sloveniji in na Hrvaškem. V krizi 

se je obseg poslov iz dejavnosti skrčil. V Mariboru so bila podjetja iz skupine v sporih z 

delavci. Podjetje zdaj prosi za državno pomoč za financiranje obratnih sredstev, saj so ga 

izčrpale kreditne obveze iz drugih poslov.  

Podjetje Prevent Global je v obzorje zanimanja javnosti vstopilo v času krize zaradi spora 

lastnikov, ki so ga tudi vodili. Spor je ob upadu poslov v avtomobilski industriji vodil 

naravnost v stečaj podjetja.  

 

Gradbeništvo 

Za velika gradbena podjetja je značilno, da jih je v krizi najbolj prizadel njihov poslovni 

model–plačevanje opravljenega dela podizvajalcev z avansi za načrtovane posle in 

najemanje kreditov za lastne investicije v gradnjo nepremičnim. V krizi so se naročila 

poslov ustavila praktično čez noč, ustavila se je prodaja stanovanj, denarni tokovi so 

presahnili skoraj v trenutku. Posledično je bil uničen velik del gradbenega in na 

gradbeništvo vezanega poslovnega tkiva, saj so vsa manjša podizvajalska podjetja, ki so 

sodelovala z velikimi gradbenimi podjetji, ostala nepoplačana za že opravljeno delo, za 

izvedbokaterega so prej najela obratna posojila. Tri največja gradbena podjetja, SCT, 

Vegrad in Primorje, so sestavljala oligopol za črpanje državnih investicij v gradbeništvu. 

V letu 2012 so vsa tri podjetja v stečaju, vodilni menedžerji, ki so izvajali tudi 

menedžerske prevzeme svojih podjetij, pa v kazenskem pregonu. 

SCT, d.d., je bilo kot vodilno gradbeno podjetje v zanimanju javnosti ves čas 

opazovanega obdobja. Znano je po številnih aferah pri izvedbi del, koruptivni navezavi na 

državna podjetja in institucije, ki razpisujejo in oddajajo investicijska dela, in po 

neposlovnih praksah pri pridobivanju poslov. V krizi je izkazalo velik spekter 

neposlovnih praks, izigravanj partnerjev in zaposlenih na lastniški in na menedžerski 

strani (ki ju sestavljajo iste osebe), vse do pranja denarja in kaznivih dejanj. 

Vegradpred krizo ni bil pretirano zanimiv za širšo javnost, vendar so že takrat časopisi 

opisali kar nekaj »zanimivih potez« iz poslovne prakse invedenjapodjetja in njegovih 

vodilnih. V krizi je to podjetje s svojimi dejanji in odnosom do zaposlenih in 

podizvajalcev ter odnosom do javnostivečkrat izzvalo javno ogorčenje in zgražanje. 
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Podjetje je v stečaju, menedžerji in lastniki (večinoma iste osebe) so preganjane v 

večkazenskih postopkih. 

Podjetje CPM, d.d., je bilo prek vodstva in lastnikov vpleteno v poskus menedžerskega 

prevzema Pivovarne Laško, v povezavi s tujim partnerjem je prevzelov natečaju pri Darsu 

gradnjo predorov naavtocesti pri Kopru od propadlega SCT inkot nelikvidno končalo v 

stečaju.  

Podjetje Kraški zidar je pred krizo vodilo umirjeno politiko zidave objektov za trg, v krizi 

se je prodaja nepremičnin ustavila in podjetje je zašlo v kreditne škarje ter v stečaj v letu 

2012, med zadnjimi v panogi. 

 

5.5.3. Kaj je najbolj pritegovalo zanimanje javnosti 

 

Obravnava člankov v dosjejih je izpostavila novo značilnost skupine podjetij, ki je čisto 

formalno, brez vsebinske analize ni lahko določiti:pri več podjetjih se pojavi prevladujoč 

vpliv lastniškega upravljanja podjetja z vzvodom državnega lastništva ali lastniško 

upravljanje prek verige lastništva na podlagiprevladujočega vpliva državnega lastništva.  

To povezavo je nakazalaraziskava Politically connected supervisory board members in 

Slovenian firms (Domadenik in drugi, 2011),ki je ugotavljala povezanost sestave 

nadzornih svetov in poslovanja. 

Državna sklada KAD in SOD ter pozneje tudi agencija AUKN so v več podjetjih v 

nadzornih svetih nastopali z večino. Izkazalo se je, da marsikaterega poslovnega načrta, 

predvsem o vlaganjih v dejavnost podjetja, niso podprli, čeprav je bil neoporečen, 

bodisizato, ker so morali državi zagotoviti denar iz dividend, bodisi zato, ker jim trenutna 

uprava ni ustrezala. V več primerih se je izkazalo, da so ti lastniki ob menjavi političnih 

strank najprej zamenjali člane nadzornih svetov podjetij,ti pa so zamenjali uprave. V 

nekaj primerih, kjer tega postopka niso mogli izpeljati tekoče, so poskušali ovirati 

delovanje uprav in pritiskali na poslovodne delavce.  

Upravljanje z verigo prevladujočega vpliva državnega lastništva je potekalo tako, da je 

podjetje v prevladujoči državni lasti najprej prešlo skozi opisani postopek. Nato je s 

svojim lastniškim deležem v drugem podjetju poskušalo izvesti vzvod –umestiti nadzorni 

svet in upravo podjetja po navodilu svojega lastnika. Če ni šlo, jeposkušalo ovirati 

delovanje uprave podjetjatarče in pritiskalo na poslovodne delavce.  
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Iz obilice člankov izhaja, da pri nobenem odprocesov ni šlo za to, da bi država 

upravljalasvoje premoženje,temveč zazasedanje pozicij nadzora nad poslovanjem in 

denarnimi tokovi v podjetjih,ki se jih je z vzvodom državnega lastništva lahko podredilo. 

Tega ni izvajala država, pač pa politične stranke na oblasti skupaj s somišljeniki in 

podporniki med gospodarstveniki in celo z zvestimi člani, negospodarstveniki, ki so jih 

umeščali na nadzorne in poslovodne točke podjetijtarč.  

 

Izkaže se, da je med vsemi opazovanimi podjetji, ki so stalno prisotna na lestvici,40% 

takih, pri katerih je opazen prevladujoč vpliv državnega lastništva; nanje odpade 59% 

vseh člankov. Podatke pokaže tabela 5.12 (Podjetja in članki po kriteriju: prevladujoč 

vpliv državnega lastništva). Vendar nanje odpade tudi60% vseh dejanj, ki jih lahko 

uvrstimo v kategorijo dejanj, vrednih moralne obsodbe, in le 43% dejanj, vrednih moralne 

afirmacije. To razmerje pokaže tabela 13(Moralna dejanja pri podjetjih z vplivom 

državnega lastništvain pri drugih podjetjih). 

Dejanja smo razvrščali tudi po jakosti, na enkratna (ali občasna), večkratna (ponavljajoča 

se) in kontinuirana (stalna). Struktura jakosti dejanj med skupinama podjetij z vplivom 

državnega lastništvain drugih podjetij ni bistveno različna. Graf 5.10 (Podjetja z vplivom 

državnega lastništva in druga podjetja z dejanji podjetij po moralni 

sprejemljivosti)izkazujedejanja po jakosti. 

 

Tabela 5.12: Podjetja in članki po kriteriju: prevladujoč vpliv državnega lastništva (stalno 

uvrščena podjetja) 

Po vplivu 

prevladujoče 

državno 

lastništvo/lastninsko 

upravljanje v 

podjetju 

Število 

podjetij 

Članki 

1.1.2005 do 

31.12.2008 

Članki po 

1.1.2009do 

31.12.2011 

Članki skupaj 

2005–2011 

% 

 vseh  

podjetij 

% 

 vseh člankov 

DA 27 3227 3436 6660 39,71 59,15 

NE 41 2517 2069 4600 60,29 40,85 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 
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Tabela 5.13: Moralna dejanja pri podjetjih z vplivom državnega lastništvain pri drugih 

podjetjih (stalno uvrščena podjetja) 

 Po vplivu prevladujoče 

državno 

lastništvo/lastninsko 

upravljanje v podjetju 

Vsa 

rejektivnadejanja 

Vsa afirmativna 

dejanja  

% vseh 

rejektivnih 

dejanj 

% vseh 

afirmativnih dejanj 

DA 112 13 59,89 43,33 

NE 75 17 40,11 56,67 

seštevek dejanj 187 30 

  Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Graf 5.10: Moralna dejanja pri podjetjih z vplivom državnega lastništvain pri drugih 

podjetjih (stalno uvrščena podjetja); graf k tabeli 5.13 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Spodbudno je,da podjetja, ki poskušajo storiti dejanja, ki smo jih uvrstili med vredna 

moralne afirmacije, najdemo povsod–med tistimi, ki jih lomijo politično-lobijski vplivi, 

in tudi tistimi, ki so zunaj tega kroga. Moralno podjetja niso črno-bela stvarnost; 

afirmativna dejanja izvajajo tudi tista, ki kontinuirano izvajajo dejanja, vredna moralne 

obsodbe. 
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Pomembno dejstvo je tudi: od 68 stalno uvrščenih podjetij jih 10 (ali 14,7%) v javnosti ni 

vidnih; ne med podjetji, ki bi izvajala dejanja, vredna pohvale, ne med podjetji, ki bi jih 

lahko moralno obsojali. Kar 55 podjetij (80,88%) od 68 je bilo v opazovanem 

obdobjuobčasno ali kontinuirano vpletenih v nemoralna dejanja, vredna obsodbe. Res da 

smo jih opazovali v razponu sedmih let in da smo pripravili kar pet kategorij, v katerih 

podjetje lahko zagreši obsojanja vredno dejanje. Pa vendar. Popolnoma enaki pogoji so 

veljali za nasprotni pol– za dejanja, vredna pohvale. A si je pohvalo v tem času prislužilo 

le 17 podjetijoz. 25%. Skupina podjetij z vplivom državnega lastništva, ki obsega39,71 % 

vseh podjetij, je storila 59,89% vseh obravnavanih rejektivnih dejanj.Posebnost, ki smo jo 

zaznali, je v tem, da so objave zgoščene in številne večinoma pri podjetjih, ki so v 

prevladujočem državnolastninskem upravljanju ali pa je njihova učinkovitost odvisna od 

političnih igric. Tabela 5.14 prikazuje povprečno število člankov na podjetje po 

posameznih podskupinah v opazovanem obdobju. Največ člankov na podjetje je v 

podskupini podjetij, ki delujejo na domačem trgu, v monopolu in pod vplivom politike.  

 

Tabela 5.14: Povprečno število člankov na podjetje v vseh podskupinah podjetij v 

opazovanem obdobju 

Podskupine stalnih in izpadlih 

Članki 1.1.2005 do 

31.12.2008 

Članki po 

1.1.2009do 

31.12.2011 

Članki skupaj 

2005–2011 

vmesna podjetja 97,65 86,08 183,88 

monopol, domači trg, državni vpliv 122,26 141,89 264,00 

prosti trg, izvoz, brez državnega vpliva 38,35 24,83 63,61 

izpadli, poslujejo 13,00 8,18 21,18 

izpadli, v stečaju 51,33 187,83 239,17 

povprečno število objav za vsa podjetja 72,88 79,08 152,09 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Podjetja v večinski državni lasti ali v vplivnem interesnem območju, ki ga politika skozi 

državo in državna podjetja lahko obvladuje, so igrišče političnih interesov in igric. 

Poslovanje podjetij je temu podrejeno in poslovna logika je drugotnega pomena, vse 

dokler ta podjetja še ustvarjajo dobiček ali omogočajo poplačevanje lobistične in politične 

rente
158

. 

                                                 

158 Za ilustracijo podajmo oceno iz časnika Finance, ki lahko velja za vsa podjetja, neposredno pa se nanaša 

na Dars, vendar omenja splošne napake upravljanja, ki jih izvaja močna država v gospodarstvu in v 

državnih podjetjih, z naslovom Sedem grehov močne države, med njimi: brezskrbna poraba državnega 

denarja, zanikrn corporate governance (organizacijsko upravljanje),slabe storitve, pomanjkanje konkurence, 
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Pri zanimanju javnosti za dogajanja in dejanja podjetij moramo biti pozorni tudi na 

naslednje: 

veliko zaznanih objav še ne pomeni nujno velike pomembnosti objekta (podjetja) ali 

dejanj, ki so predmet objav.Z analizo dokumentarnega gradiva smo ugotovili, da so 

nekatera podjetja t. i. medijske zvezde, druga, ki so po angažiranem kapitalu, doseženem 

prometu, številu zaposlenih, vplačanem davku na dobiček in vrsti drugih elementov lahko 

enako ali celo bolj pomembna za gospodarsko sliko države, pa v javnosti skoraj ne 

nastopajo. Razlogov je več. Zagotovo je eden urejenost lastniških razmerij. Podjetje 

deluje brez teh bremen. Medijsko zanimivo postane ob izrednihposlovnih rezultatih ali ob 

izrednih dogodkih, dobrih ali slabih, vendar tudi hitro izgine iz medijev. V naših 

razmerah je analiza izkazala, da so podjetja, ki so medijske zvezde,po pravilu tista, ki so 

gospodarsko pomembna in se zanje –z državnimi in drugimi vzvodi–bojujejo med seboj 

različni klani, lobiji, politične opcije. Tu se vzdiguje prah, padajo stave, vrsté se ugibanja. 

Precej podobno kot pri medijskih zvezdah iz senzacionalističnih medijev. Nekatera 

podjetja so postala medijske zvezde zaradi nenehnih težav v poslovanju in s tem 

povezanimi stroški. Javnost ima največ opraviti s podjetji, ki so pomembna in 

obenemplen pri osvajanju oblasti.Tu se napajajo in spopadajopolitične stranke, interesni 

lobiji in razni politični in drugi priskledniki in zaslužkarji iz t.i. povezanih omrežij 

slovenske politične in gospodarske elite, kot jih identificira Žerdin(Žerdin, 2012). Med 

njimi izstopajo podjetja v pretežni državni lasti, ki jih morajo na koncu sanirati 

davkoplačevalci, in tista, ki so, v navezi s politiko, poslovala z aferami in škandali.Zato 

so mediji in njihovo občinstvo nanje pozorni in tudi sposobni konzumirati velike količine 

»informacij«.  

 

                                                                                                                                                  

predraga država … (Simona Toplak in Monika Weiss:Sedem grehov močne države, Finance,8. 3. 2011). V 

javnosti se politične in rentniškepritiske na podjetja in njihove uprave poskuša prikazati kot legitimno 

pravico lastnika, to je države, da nastavlja in odstavlja vodilni kader in organe nadzora v svojih podjetjih. 

Tovrstni poskusi legitimacije imajo nekaj šibkih točk in jih z lahkoto razločimo od normalnega izvajanja 

funkcij skrbnega lastnika: ne dogajajo se, kadar podjetje zabrede ali tik preden zabrede v težave, ampak raje 

nasprotno, po prevzemu oblasti druge politične opcije in večkrat tudi mimo rednih poslovnih terminov in 

postopkov. Nadzorne organe se razrešuje brez utemeljitev, poslovodne organe pa nekrivdno in med 

trajanjem mandata. Spremembi na vrhu sledita angažiranje nekaterih ekip (in/ali podjetij) brez pravih 

poslovnih razlogov in obvezno poslovanje s podjetju dotlej neznanimi partnerji itd. Da je šlo v podjetju res 

za politično-rentniške pritiske, se izkaže najkasneje ob spremembi garniture na oblasti, ko se ves krog spet 

zavrti z novimi (ali starimi, če se na oblast vrnejo iste prejšnje politično-rentniške naveze) akterji. Opisani 

mehanizmi so nazorno ilustrirani v Letnem poročilu 2010 KPK (KPK 2011) in v Vplivu zamenjave politične 

elite na omrežje gospodarske elite (Žerdin, 2012). 
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5.5.4. Odsotnost zapisov oafirmativnih in rejektivnih dejanjih 

 

V raziskovanju pojavov je lahko povedna tudi odsotnost, ne le prisotnost nečesa. 

Poglejmo, kaj poveodsotnost zapisov v našem dokumentarnem gradivu.Sestavo 

odsotnosti zapisovpodaja tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15: Odsotnost zapisov o afirmativnih in rejektivnih dejanjih 

Skupina 
Vsapodjetja 

v skupini 

Brez 

rejektivnih 

dejanj 

% 

Brez 

afirmativnih 

dejanj 

% 

Čisto 

brez 

dejanj 

% 

1. stalni na lestvici[N=68 =100%] 68 13 19 51 75 10 15 

2. izpadli v krizi do 2009 

[N=17=100%] 
17 5 29 13 76 5 29 

2. A– izpadli v krizi: poslujejo naprej 

[N=11=100%] 
11 5 45 7 64 5 45 

2. B– izpadli v krizi: v stečaju 

[N=6=100%] 
6 0 0 6 100 0 0 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Med podjetji, ki so stalno uvrščena na lestvico najboljših med največjimi v 

opazovanihsedmih letih,tri četrtineni storilo dejanja, ki bi afirmativno odmevalo v 

javnosti in bi bilo kot tako zaznano v medijih. Le vsako peto podjetje ni storilo kakega 

rejektivno odmevnega dejanja
159

.Med podjetji jih 15%, vsaj ko gre za odsev moralnih 

dejanj v javnosti, ni odsevalo prav nič na področju moralnega.  

 

Še bolj zanimivostanje je pri podjetjih, ki so z lestvice izpadla v začetku krize.Podjetja, ki 

poslujejo naprej, so ves čas opazovanja pri moralnem delovanju prizadevnejša, s 

povečanimafirmativnim in zmanjšanim rejektivnim delovanjem glede na povprečja obeh 

skupin (stalnih in izpadlih). Podjetja, ki so končala v stečaju, pa v vsem opazovanem 

obdobju niso storila zabeleženega afirmativnega moralnega dejanja, pri vseh pa je javnost 

opazovala moralno vrednostno rejektivna dejanja. Ta razmerja prikazuje naslednji graf: 

razmerje obeh opazovanih skupin podjetij glede na neudeležbov opazovanih dejanjih. 

                                                 

159 To ne pomeni, da podjetje sploh ni storilo takega dejanja. Kakor tudi pri afirmativnih dejanjih ne 

pomeni, da jih podjetja niso izvajala. Zagotovo ti podatki pomenijo le, da ne eno ne drugo početje, če je 

bilo, ni prodrlo v javnost in ni bilo zapisano.  
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Graf 5.11: Razmerje obeh opazovanih skupin podjetij glede na neudeležbo v opazovanih 

dejanjih; graf k tabeli 5.15 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

5.5.5. Ugotovitve 

 

1. Prva ugotovitev se navezuje na odsev moralnih dejanj v javnosti. Ugotovimo 

lahko, da se odsevanje moralnih dejanj v javnosti in poudarjena pozornost javnosti krepko 

nagibata k dejanjem, ki jih družba moralno zavrača. 

2. Druga ugotovitev se navezuje na neuspešna podjetja. Na podlagi opazovanja v 

času konjunkture in v času krize, torej ves čas opazovanja2005–2011, bi lahko sklepali, 

da so v času krize tista podjetja, pri katerih konstantno prevladuje moralno neprimerno 

delovanje, dosti bolj ranljiva in bolj nagnjena k propadu. Še posebno močno, če se pri tem 

poveže več dejavnikov, kot smo jih zasledili pri vsebinskem pregledu podjetij: recesija, 

moralna aroganca in nepripravljenost nalastno spreminjanje, neprimeren poslovni model 

in navezava na državo kot glavni vir poslov. 

1. stalni na lestvici

[N=68 =100%]

2. izpadli v krizi do

2009 [N=17=100%]

2.A- izpadli v krizi:

poslujejo dalje

[N=11=100%]

2.B- izpadli v krizi:

v stečaju

[N=6=100%]

Brez rejektivnih dejanj 19% 29% 45% 0%

Brez afirmativnih dejanj 75% 76% 64% 100%

Čisto brez dejanj 15% 29% 45% 0%

19% 

29% 

45% 

0% 

75% 76% 

64% 

100% 

15% 

29% 

45% 

0% 

Graf: RAZMERJE OBEH OPAZOVANIH SKUPIN PODJETIJ GLEDE NA 

NEUDELEŽBO V OPAZOVANIH DEJANJIH VES ČAS OPAZOVANJA 

2005‒2011 V RELATIVNIH DELEŽIH ZNOTRAJ SKUPINE (%) 
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3. Tretja ugotovitev se navezuje na podjetja z monopolnimi elementi poslovnega 

položaja. Strateška monopolna podjetja, kot so podjetja v energetiki, pa tudi druga 

podjetja »strateškega državnega pomena«, so v slovenskem primeru bodisi v državni lasti 

bodisi pod državnim vplivom. Na podlagi opazovanja bi lahko sklepali, da jih država ne 

upravlja in usmerja v narodnem in državnem interesu, pač pa da so jih prek nje 

prevzemale in se zanje med seboj bojevale različne parcialne interesne skupine, večinoma 

pod krinko in z izrabo političnih organizacij. Ta podjetja so še posebno zanimiva za 

uzurpacijo in prevzemanje, ker so zaščitena pred vplivi trga in jim država zagotavlja 

obstoj in stabilen denarni tok (ter dobiček). 

4. Končno ugotavljamo, da se tako v teh kot v podjetjih, ki nastopajo na 

konkurenčnem trgu, nenehno pojavljajo poskusi moralno afirmativnih dejanj na različnih 

področjih delovanja. Ne glede na veliko prevlado moralno rejektivnih dejanj v praksi 

opazovanih podjetij in ne glede na majhen interes javnosti za »dobre novice« nosilci in 

izvajalci poslovne politike in dejavnosti v podjetjih (razen v tistih, ki so v krizi propadla) 

poskušajo vsaj občasno delovati moralno dobro. Še posebno vidno je prizadevanje pri 

podjetjih, ki jih je upad trga ob nastopu krize močno prizadel, a so se odzivala, prilagajala 

in poskušala krizo obvladati in premagati. Del njihovega uspeha pripreživetju in obstoju 

gre pripisati tudi pozitivni moralni naravnanosti in aktivnosti teh podjetij. 

 

Sklep 

 

Na podlagi kvalitativne analize opazovanih podjetij lahko deloma potrdimo naše 

(hipo)teze. V slovenskih razmerah, ne v celoti in ne popolnoma (zaradi preveč 

državnomonopolnih primerov in s tem povezane deviacije lokalnih razmer), a vendar 

toliko opazno, datega ni moč ignorirati, zmore moralno pozitivno delovanje pripomoči k 

preživetju in poslovnemu uspehu podjetij. Moralno delovanje ni glavni dejavnik 

preživetja ali razvoja, vendar je prisoten.Za podjetje pomen moralnega delovanja(v dobro 

ali slabo) naraste v kriznih tržnih razmerah. 
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5.6. Dileme izbranega pristopa 

 

5.6.1. Omejitve posamičnega ocenjevalcaprotipanelni obravnavi s tvorbo večinskega 

in sredinskega moralnega mnenja 

Seveda so vrednostne ocene vsebine pristranske, zlasti če jih izvaja samo ena oseba. 

Izhajajo izvedenja, nraviin miselnega okvira bralcaocenjevalca. Drugače tudi ne more 

biti. In prav zato smo v prvem delu pričujoče doktorske disertacije namenili tolikšno 

pozornost glavnim okvirom biološkega, socialnega, psihološkega sestava osebnosti in 

družbe, ki skupaj in v prepletu formirajo in usposobijo posameznika za bivanje v 

skupnosti. In bralcaocenjevalca za presojo tega, kar je prebral in izvedel. Nedvomno je 

kvalificiran za to opravilo.Nedvomno je tudi, da vsičlani skupnosti ne bodo enako 

razumeli prebranega in tudi ne enako sodili dejanj. Popolnoma upravičeno pa lahko 

pričakujemo, da bo velika večina bralcev presojevalcev na kakem območju in v kaki 

skupnosti (recimo državi Sloveniji) v mejah opravičljive in dopustne tolerance presojala 

opažena dejanja razmeroma enako in z dokaj enakim izidom– in tudi s pričakovanimi in 

dopustnimi odstopanji v bolj ali manj, v plus ali minus. Pričakujemo torej popolnoma 

normalno razporeditev, tako, ki je temelj statistične predpostavke. Prav kot na tej sliki 

grafa pričakovane normalne porazdelitve: 

 

Slika 5.11: Graf pričakovane normalne porazdelitve 

 

Vir: Brase in Brase (2012, str. 253). 

 

Če bi torej na našo nalogo – vrednotenje vsebine– poslali pravilno vzorčen izbor bralcev 

ocenjevalcev, bi s povprečenjem njihovih ocenlahko dobili srednjo vrednost vrednotenja. 
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Ker te možnosti nimamo, moramo zaupati tistemu ocenjevalcu, ki je pri roki, da res spada 

nekam v zlato sredino in ne med ekstreme na marginah. (V tem primeru smo to mi 

sami…)Tolažimo se lahko z dvema dejstvoma, ki bi lahko pomirila dvome v veljavnost 

postopka. Najprej: če statistika poskuša popolnoma nepristransko in čim bolj abstraktno 

ovrednotitipojave življenja s pomočjo številk, približkov in ocen zanesljivosti ali napak v 

predikaciji 

in če sociologija poskuša čim bolj objektivno, analitično in neprizadeto opisati zgodbo, ki 

se odvija pred njo,zahteva etika ravno nasprotno. Etik sodbeinodločitve v zadevi ne more 

sprejeti, če ga ni tam. Od zunaj namreč ne vidi in ne ve praktično nič bistvenega; lahko le 

moralizira, žonglira s koncepti, recepti innapotki, vendar pa sodbe in odločitve v situaciji 

(dilemi) ne more podati. Lahko le ugiba o razmerah situacije, če ga ni v njej. Zato kadar 

moramo moralno ovrednotiti pojav, dogodek, vedenje, ki nam je pripovedovano, 

posredovano, ki se nam torej ne dogaja v živo, tega ne moremo storiti objektivno, pač pa 

osebno, subjektivno,v najboljšem le iz celote svoje izkušnje, celote svojega znanja, 

vedenja, pogojenosti. Ne gre drugače. In kljub vsemu, tudi ko to storimo, ne moremo biti 

prav nič bolj gotovi, da bomo čisto enako presodili in ovrednotili tak položaj,če bi se/ko 

bi se v njemznašli v živo. Dokler vsega tega, kar vidimo, kar proučujemo, kar se dogaja 

pred nami, okrog nas, z nami…, ne ovrednotimo tudi moralno, dokler ne sprejmemo 

moralne sodbe, ne moremo vedeti, kakšen pomen in kakšno vsebino namprinaša. Torej 

tudi ne moremo vedeti, kaj bi z vsem tem.Čeprav etik lahko sprejme sodbo, si nad njo 

nato ne more umiti rok. Sodba zahteva tudi odločitev. Odločitev nujno vodi v dejanje. 

Tudi odločitev, da ne bomo delovali ali da ne bomo sprejeli odločitve,je dejanje. 

 

Drugo dejstvo izhaja iz narave statistike in družboslovnega raziskovanja. Normalne 

vrednostne lestvice v socioloških raziskavah (vrednost stališč in podobnega) so običajno 

formirane v ordinatni skali petih, sedmih, največ desetih gradacij (od »se popolnoma 

strinjam« do »se sploh ne strinjam« in vse drugo, kar je vmes). Za statistično obdelavo se 

morajopretvoriti v številke: od 1 do 5 ali do 7 ali do10. Nekako v tem smislu, kot ga kaže 

slika vrednostna lestvica: 
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Slika 5.12: Longitudinalna vrednostna lestvica 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Možna kolateralna škoda te legalne operacije je lahko učinek longitudinalnega dojemanja 

intenzivnosti in razpona stališč, ki jihvprašani izražajo
160

. Prej ali slej v glavi res 

poenostavimo zadevo ingradacijo stališč dojemamo, kot da so umeščena v enakih 

razmikih na daljici, kot da so centimetri na merilu. Resničnost seveda ni taka. 

 

Intenzivnost razpona stališč je podobna kubični funkcijif(x)= x
3
, torej na koncih, v 

marginah intenzivnost strinjanja in nestrinjanja intenzivno zraste. Drugače kot pri kubični 

funkciji je sredina bolj razpotegnjena in manj izrazito odstopa od srednje vrednosti. Tu se 

večina ljudi še vedno lahko dovolj tolerantno dogovori, da skupne vrednote in sodbe 

ostanejo skupne in večinske; na robovih večine pa tudi z dopustnimi odstopanji v bolj ali 

manj ostanejo znotraj večinskega. Margine zunaj tega območja so končne, dejansko ne 

segajo v neskončnost kot kraki funkcije. Kot v človeku ni neskončno velikega zavračanja 

in tudi ne neskončno velikega strinjanja. Nekako tako:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

160 Na to je opozorilo že kar nekaj avtorjev, med drugimi tudi Ragin. 

0 +1/2 +1-1/2-1

sprejemanjeravnodušnostodklanjanje

1 52 3 4
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Slika 5.13: Razpon intenzivnosti stališč sledi kubični funkcijiX
3
 

Slika: kubična funkcija    Slika: razpon intenzivnosti stališč 

 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Lahko bi rekli le, da je funkcija na lestvici strinjanja na videz nekoliko bolj razpotegnjena 

od čisto matematične, saj vsebuje več rangov vrednosti, ki se ne dvignejo v ekstrem.  

 

Običajna lestvica strinjanja v razponu 1–5 (pri čemer je vrednost 3 sredina oziroma 

vrednostno nevtralni položaj niti-niti)nam tako na videz prikazuje linearno povečevanje, 

kakor da bi šlo za linearni trend. Tudi ko pretvarjamo rangiranje v odstotne vrednosti 

(bodisi v odstotke bodisi v decimalne vrednosti med 0 in 1), je videz linearen, saj se 

intenzivnost ne more izraziti v dejanski moči. Ekstremne vrednosti na obeh polih so lahko 

dejansko ekstremne, res pa je, da v običajnih razmerah (ko tudi za populacijo primerov 

velja normalna razporeditev) niso množične, temveč (v večini primerov) sledijo 

številčnosti iz normalne razporeditve:bolj skrajne so, manj jih je. Torej je razlika med 

tem, kar je dejstvo,in tem, kar zaznamo in pretvorimo v številke, podobna razliki med 

grafom funkcijena sliki kubične funkcije in razponom funkcije na sliki razpon 

intenzivnosti stališč.  

 

V proučevanju stališč in mnenj (tudi moralnih stališč) je ta razlika lahko pomembna. 

Premik izvrednosti »niti da niti ne« v vrednost »bolj da« lahko doda stališču večjo 

intenzivnost, a je še vedno v večinskem območju in v toleranci; premik v »da« ali v »v 

celoti da« pa lahko pomeni mnogokratno rast intenzivnosti in v ekstremu fiksira stališče 

intudi odnos do teme, ki jo zadeva. Skrajna stališča prav lahko povzročajo skrajne 
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reakcije, posledično lahko zbudijo tudi željo ali ustvarijo nujo po aktivnosti, to je 

delovanju.  

 

5.6.2. Kakovost medijskih virov za zajem poročil in (usmerjen) interes javnosti 

 

Izbira vira, iz katerega bomo zajemali gradivo, lahko definira tudi, katere novinarske 

zvrstibodo prevladovale in kakšna bo kakovost gradiva.  

V našem primeru smo izbrali arhiv osrednjega časnika, splošnoinformativnega dnevnika, 

ki hrani več kot 80 odstotkov lastnih vsebin, drugo so povezani zapisi na teme, ki so jih v 

časopisu spremljali.Novinarski zvrsti, ki v gradivu za našo raziskavo močno prevladujeta 

(več kot 95-odstotno), sta novica in poročilo. To sta informativni ali poročevalnizvrsti 

novinarskega pisanja, v katerih je najmanj komentarjev, osebnih sodb in čustev 

poročevalca. Njun namen je informativno in kar najbolj objektivno poročanje ter 

podajanje realnih informacij brez vrednostnih opredelitev. Na podlagi podanih informacij 

si mora sodbo o dogajanjih ustvariti bralec sam. Preostanek (kakih 5 odstotkov)gradiva so 

interpretativne ali presojevalne zvrsti, predvsem komentarji. 

Če bi kot vir za našo raziskavo izbrali drugačen tip časopisa ali revijo, bi zagotovo dobili 

drugačno sestavo člankov in mnogo več interpretativnih novinarskih zvrsti, z večjo 

vsebnostjo vrednostnih sodb
161

. 

 

Dejstvo je, da se fokus interesa (ali bolj pravilno interesov) javnosti poskuša usmerjatiz 

delovanjem medijev. Usmerjanje pozornosti javnosti na družbeno pomembne teme 

inporočanje o vsem, kar je pomembno za obveščenost javnosti, naj bi bila celo osnovni 

namen novinarstva
162

.Vendar mediji ne delujejo v ekonomskem vakuumu. Večina 

                                                 

161 Pred izvedbo raziskave smo se poigravali tudi z idejo, da bi razdelili članke v gradivu tudi po tem, kako 

avtorji sodijo in vrednotijo dejanja in pojave, o katerih so pisali. Sprejemajo, zavračajo, obsojajo, 

aklamirajo … Ob ogledu gradiva iz izbranega vira (dokumentacije osrednjega časnika) je postalo hitro 

jasno, da bomo mi tisti, ki bomo ob branju precej neživih in skoraj dolgočasnih »vrednostno anemičnih« 

poročil in novic morali dejanja in pojave moralno ovrednotiti, vključujoč svoja znanja, vedenja, izkušnje in 

čustva. Le redko in izjemoma smo tu ali tam naleteli na kako novinarsko zvrst, kjer si je avtor privoščil 

malo več čustvenega naboja ali bolj odločno sodbo.  

Če bi izbrali arhiv kakega dugače usmerjenega medija, recimo rumenega časopisa ali politično opredeljene 

revije ali celo tračarske revije, bi bile dosti bolj izpostavljene interpretativne novinarske zvrsti, v gradivih bi 

bilo vrednostnih sodb zagotovo več – a bi bilo zagotovo tudi manj dejstev in objektivnega poročanja.  

 
162Tako pravi etični kodeks ameriškega Združenja poklicnih novinarjev v preambuli: »Člani Združenja 

poklicnih novinarjev verjamejo, da je obveščenost javnosti predhodnica pravice in osnova demokracije. 

Naloga novinarjev je, da podpirajo ta dva cilja tako, da iščejo resnico in podajajo pošteno in celotno sliko 
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medijskih hiš (razen nekaterih nacionalnih TV-hiš) deluje kot profitne gospodarske 

organizacije; zanje je profitno ugodno poslovanje prav tako nujno kot za vse druge 

profitne organizacije. Dobiček ustvarjajo predvsem s prodajo vsebin in oglasnega 

prostora ali časa (uspešna prodaja tega pa je vezana na čimbolj široko in zvesto 

konzumacijo vsebin, ki jih producirajo). Več ko pritegnejo občinstva k svojim medijem, 

bolj so oglasno zanimivi. Medij s svojimi bralci/gledalci poskuša ustvarjati in obnavljati 

dvojno vez: vedno znova usmerja njihovo pozornost in vedno znova jih priteguje k sebi 

kot viru informacij.Od zasnove medija in njegove trdnosti je potem večinoma odvisno, 

kako uspešno ali kako dosledno izvaja svojo informativno-usmerjevalno nalogo.  

 

Danes celo v resnih, osrednjih in političnoinformativnih časnikih po obsegu 

prevladujejoslabe novice, ekscesi, škandali, spori, negativnosti te ali one vrste. Tako 

imenovanih dobrih, lepih, spodbudnih novic je mnogo, mnogo manj.V medijih z bolj 

rumeno zasnovo je poročanje še bolj podrejeno senzacionalizmu in ustvarjanju pozornosti 

za vsako ceno.In vendar je delovanje obojih medijev v bistvule golo vsakodnevno 

ponavljanje vsebin in tem (z vedno novimi ali istimi imeni…), na znane načine, ki hote 

usmerja javnost le na določene točke zanimanja, za katere menedžment medijev ve, da 

povečujejo prodajo. Žal takosčasoma zanimanje javnosti postane »neuravnoteženo«, 

usmerjeno pretežno na plasirane in servirane teme in vsebine. 

 

Tudi v naši raziskavi se je izkazalo, da zanimanje javnosti za dejanja in delovanje 

podjetja (in drugih akterjev, za katere se javnost zanima) ni uravnoteženo. Javnost golta 

ekscese in škandale n-krat bolj kot resne teme. Za dobro novico zadostuje ena vestička, za 

slabo odmevajo medijivsepovsod, na dolgo in široko, dokler vse povezano z zadevo 

popolnoma ne izgubi aktualnosti. Eno dejanje na eni točki (recimo v enem podjetju) lahko 

producira veliko člankov, veliko odmevov v javnosti. Pri tem ni zagotovila, da ima ta 

                                                                                                                                                  

dogodkov in zadev. Vestni novinarji vseh vrst medijev in področij streme za tem, da služijo javnosti z 

natančnostjo in poštenostjo. Profesionalna neoporečnost je temelj kredibilnosti novinarja« (Code of ethics 

SPJ 1996). 

Münchenska deklaracija o dolžnostih in pravicah novinarjev v preambuli pravi: »Pravica do informacije, 
svobode izražanja in kritike je ena od temeljnih človekovih pravic. Iz te pravice javnosti, da je seznanjena z 

dejstvi in mnenji, izhaja tudi celota obveznosti in pravic novinarja. Odgovornost novinarja do javnosti je 

nad katero koli drugo odgovornostjo, zlasti nad odgovornostjo do delodajalca ali oblasti« (Münchenska 

deklaracija 1971). 

Kodeks Društva novinarjev Slovenije pa nalaga: »Novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. 

Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna, da lahko naslovnik sporočila 

loči med dejstvi in stališči novinarja«(Kodeks Društva novinarjev Slovenije). 
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zadeva sploh kako realno ali družbeno pomembno težo; v drugih okoliščinah bi lahko 

potonila v pozabo čisto neopaženo. In obratno, kakšne res kritične in pomembne zadeve 

zdrsnejo mimo očesa javnosti; samo naključno ali po sreči se spet pojavijo ali se 

zataknejo v fokus našega zanimanja
163

. 

 

Podjetje HIT v Novi Goricije primer, ki zelo dobro prikaže povedano. Njegova osnovna 

dejavnost je igralništvo. Poslovanje je močno obremenjeno z vplivom državne koncesije 

in koncesijskim vpletanjem države in lastniškimi igricami, ki jih z raznimi vzvodi igrajo 

politične stranke na lokalni in državniravni.Podjetje je zato deležno nenehne pozornosti 

medijev, ki zvesto poročajo o vseh mogočih»škandaloznih« in »slabih« dogajanjih, 

povezanih z njim. Istočasno se že dolgo zaveda problematičnosti igralništva, ki je njegova 

osnovna dejavnost. Spodbuja in financira raziskovanje zasvojenosti, predvsem 

zasvojenosti z igrami na srečo; vpeljalo je aktivne postopke in poseben odnos do pojavov 

zasvojenosti; sodeluje z zdravstveno stroko, spodbuja preventivo in podpira aktivno 

kurativo; angažirano sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in visokošolskimi, znanstveno-

raziskovalnimi organizacijami… In vendar med skoraj štiristo zbranimi zapisi ni niti 

enega, ki bi o tem poročal. 

Še bolj simptomatično je, da tudi samo podjetje prav tega svojega, družbeno gotovo 

pomembnega delovanja ne omenja posebej ali propagira–niti v svojih poročilih niti na 

svojih spletnih straneh. Vse, po čemer lahko sklepamo na tovrstna prizadevanja podjetja, 

je objava letaka, brošure z napotki za varno in zabavno igranje, na korporativnih spletnih 

straneh (to je v tistem delu spletnega mesta, kamor se mora spletni obiskovalec namerno 

napotiti…). 

 

Mogoče bi lahko rekli le,da več ko je člankov o kaki zadevi, bolj je moč pričakovati, daje 

ta zadeva (ali podjetje, ki jo nosi) lahko pomembna za skupnost. Torej, bi sklepali, bolj ko 

je v fokusu zanimanja javnosti, bolj je pomembna za družbo. Pod pogojem seveda, da kot 

relevantne medije opredelimo osrednje, resne informativne časnike. 

                                                 

163 Tako kot se je recimo ideja komisije EU o privatizaciji vodnih virov, ki ji sprva ni v državi nihče 

namenil pozornosti, čez čas spet pojavila kot grožnja družbi. Ali kot se je gradnja bloka 6 v TEŠ razrasla v 

veliko temo šele, ko so se na njem spopadli politični interesi in poslovni priskledniki. Čeprav se kot 

strokovna razprava in državni energetski načrt odvija že vrsto let, saj je bila gradnja predvidevana še pred 

osamosvojitvijo. Če je tako s temami, pomembnimi za vso državo in družbo, je zagotovo tako tudi s 

temami, ki odsevajo moralnost dejanj in odločitev gospodarskih subjektov. 
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Nasprotno, če bi kot relevantne medije opredelili (rumeni) bulvarski tisk in njegove 

ekvivalente na drugih tehničnih nosilcih, bi lahko mirno sklepali, da je vsako dogajanje, 

ki mu rumeni medijinamenjajo veliko in večkratno pozornost, ocenjeno predvsem in 

najbolj le skozi pričakovano moč povleka in navezave pozornosti občinstva, kar semediju 

opredmeti v prodanih izvodih in pridobljenih oglasih, branosti ali gledanosti. 

 

5.6.3. Ozkost izbora 

 

Mogoče je oporekati že odločitvi za izbor enot opazovanja na podlagi kake lestvice 

najboljših ali podobno. Vendar bi ta očitek lahko naslovili na skoraj vsakršen izbor enot, 

ki bi ga naredili na katerem koli namenskem sestavu enot. Tudi če bi, recimo, zaprosili 

Gospodarsko zbornico Slovenije, naj sestavi nabor najboljših podjetij po svoji presoji, ali 

če bi nam ga sestavila skupina strokovnjakov iz katerega od ekonomskih inštitutov; 

oporekati bi bilo možno vsakemu izboru, razen res naključnemu vzorcu enot z zadanimi 

lastnostmi. Vendar to ni primarna dilema. 

 

Pri proučevanju namenskega izbora podjetij v času konjunkture in v času recesije 

moramo vzeti v zakup dve težavi, ki nam lahko kvarita relevantnost raziskave. Prva je 

ozkost samega izbora. Druga je narava konjunkture in recesije, ki je povezana z 

gospodarskimi panogami. 

 

Izbor je ozek, ker kvalitativno ne moremo obdelovati velikega vzorca in ker določene 

lastnosti, ki jim sledimo, omejujejo število uporabnih enot opazovanja (lastnosti kot: 

obseg prometa, ekonomski kazalniki uspešnosti ali vključenost v proizvodno-dobavne 

verige…).Zato so izbrane lastnosti lahko popolnoma neumestne s stališča gospodarske 

logike ali tržnih zakonitosti. Lahko pa se izkaže, da gre pri namenskem sestavu še za kako 

drugo lastnost, ki ni zajeta v objektivnih gospodarskih kazalnikih, po katerih je izbor 

narejen. Pri naši analizi je taka posebna lastnost, ki smo jo identificirali v kvalitativni 

obravnavi, vpliv interesnih skupin, ki s političnimi vzvodiusmerjajo podjetja v državni 

lasti ali pod državnim vplivom. 

 

Ozkost izbora je lahko problematična tudi pri primerjanju podjetij v konjunkturi in v 

recesiji. Vedno so nekatere panoge prizadete bolj in druge manj.V svetovni menjavi so v 
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nenehnih ciklih konjunkture in recesije, ne glede na splošne gospodarske cikle. Cene 

industrijskih surovin rastejo in padajo v svojih ritmih. Prodaja avtomobilov prav tako. 

Gibljejo se cene ladijskih prevozov, kmetijskih izdelkov, energentov. Celotne 

gospodarske panoge so vpete v te ritme. Če proučujemo stanje na ozkem območju, na 

lokalnem trgu, ki poleg tega še deluje v svojem ritmu konjunkture in recesije
164

,se nam 

lahko parametri, s katerimi operiramo, še dodatno izkrivijo.Na zaprtem domačem trgu se 

je to v naši analizi izkazalo kot pojav izpadlih podjetij. Skupino v stečaju tvorijo večinsko 

gradbena podjetja. Skupino, ki ne dosega prejšnjih obsegov prometa, a posluje naprej, 

sestavljajo trgovska podjetja, v večini avtomobilski trgovci. To sta dve zelo definirani 

gospodarski panogi, ki ju je zaradi narave dejavnosti upad povpraševanja na trgu hitro in 

močno prizadel. Analizi bi lahko očitali, da rezultate pri neuspešnih podjetjih naslanja na 

dve ozki gospodarski panogi namesto na širok in uravnotežen vzorec podjetij. Ali pa 

obratno– da bi morali primerjati podjetja iste panoge v konjunkturi in v recesiji, če bi 

hoteli dobiti prave odgovore o razlikah v vedenju uspešnih in neuspešnih podjetij. 

Naš zagovor je naslednji: očitki so lahko na mestu. Lahko, da bo naslednja raziskava 

proučevala bolj panožno definiran izbor podjetij ali pa širok izbor v stabilnihrazmerah … 

A zdaj smo izbrali to, kar je bilo na voljo, in obdelali, kolikor se jedalo primerno. Na to, 

kdo je ostal in kdo izpadel, ne moremo vplivati; opozarjamo pa na vse posebnosti, ki smo 

jih zasledili. 

 

 

5.7. Prisotnost mednarodnih standardov odličnega in etičnega 

poslovanja 

 

V nadaljevanju preverjamo, ali prevzemanje mednarodnih standardov poslovne odličnosti 

in družbene odgovornosti sovpada z moralnim vedenjem podjetja,ki smo ga do 

zdajobravnavali. 

 

Sodobni sistemi vodenja temeljijo na procesnem pristopu. Vključevanje v mednarodne 

tokove produkcije in v nabavne verige za industrijo in trgovino praktično ni več mogoče 

brez mednarodno poenotenega certificiranja upravljanja delovnih postopkov, načina 

                                                 

164 Slovenski trg je vstopil v recesijo z zamudo v primerjavi s svetovnimi in z glavnimi evropskimi trgi, s 

katerimi je v soodvisnosti. In z zamudo bo tudi izšel iz recesije.  
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vodenja poslovanja in nadzora pri nastajanju izdelkov ter upravljanjadrugih elementov 

poslovanja. Dokazovanje poslovanja po sistemu standardov je izkaz, ki poslovnim 

partnerjem, državnim institucijam in širši javnosti jamči obvladovanje delovnih in 

poslovnih postopkov in predvideva določeno stabilnost, kakovost in primerljivost 

(ustreznost) certificiranega podjetja. Doseganje standardov nakazuje stopnjo, obseg in 

način obvladovanja procesov, tako rekoč zrelost in primernost organizacije. Trenutno se 

splošno uporabljajo standardi ISO 9001:2008 za sisteme vodenja kakovosti, ISO 

14001:2004 za sisteme ravnanja z okoljem, BS OHSAS 18001:2007 za sistema varnosti 

in zdravja pri delu, ISO 50001:2011 za sistem upravljanja energije itd. Posamezne 

industrijske panoge upoštevajo tudi lastne specialne standarde, vezane na njihove posebne 

značilnosti. Tako jestandard HACCP osnova za zagotavljanje in spremljanje varnosti 

živil, vezan na različne aktivnosti v okviru postopka živilske proizvodnje, in je uporaben 

v vseh podjetjih z delno in končno proizvodnjo ter distribucijo živil. ISO/IEC 27001 je 

standard informacijske varnosti, namenjen še posebej podjetjem, ki uporabljajo notranje 

ali zunanje računalniške sisteme s shranjenimi zaupnimi informacijami, podjetjem, 

katerih poslovni procesi so odvisni od informacijskih sistemov, ter vsem drugim 

podjetjem, ki se preprosto želijo prilagoditi zahtevam informacijske varnosti. Sistem 

ISO/TSdoloča tehnične specifikacije proizvodov, na primer tehnična specifikacija 

ISO/TS16949 določa kakovost in sistem spremljanja kakovosti v avtomobilski industriji 

itn. (TÜV SÜD)
165

. 

 

Pri podjetjih, ki so v opazovanem obdobju 2005–2011 stalno uvrščena med najboljša med 

največjimi, najprej iščemo formalno izjavo o pridobitvi ali upoštevanju mednarodnih 

standardov poslovanja. Sama formalna izjava podjetja, da je opravilo certifikacijo 

določenega standarda ali da si za to prizadeva, nakazuje doseženo stopnjo obvladovanja 

poslovanja na področju, ki ga standard certificira in ureja. To seveda ne pomeni, da 

                                                 

165 Pri opisu skupin standardov in posameznih standardov so opisi zajeti s spletnih strani naslednjih 

organizacij: TÜV SÜD v Sloveniji, http://www.tuv-sud.si/si 

Mreža Global compact Slovenija, http://www.ungc-slovenia.si 

Slovenski inštitut za standardizacijo, http://www.sist.si/ 

Slovenska Wikipedija, http://sl.wikipedia.org/: Standardizacija; OHSAS_18001 

Gospodarska zbornica Slovenije, http://www.gzs.si/ 

NFRCSR (Non-Financial Reporting and CSR) Resource Centre, http://www.nfrcsr.org, 

http://www.nfrcsr.org/slovenija/ 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, http://www.mdos.si/ 

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje, http://www.siq.si/ 

ISO, http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 

Ekvilib inštitut, http://www.ekvilib.org 
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podjetje ves čas stoodstotno tako posluje; zagotovo pa kaže, da določeno poslovno 

problematiko poskuša kar najbolje obvladovati na tak unificiran, splošno priznan in 

primeren način. Obenem izjava, tudi če je podana le kot namen ali strateški cilj, obvezuje 

podjetje k urejenemu in načrtnemu prizadevanju za dosego tega cilja in k poslovnemu in 

družbenemu ravnanju v skladu s standardom. 

 

5.7.1. Formalno podrejanje standardom odličnosti in družbene odgovornosti 

 

V raziskavi so nas zanimale trditve podjetij o podrejanju naslednjim skupinam 

standardov: 

1. Standardi vodenja kakovosti– ISO 9000. To je skupina sokrovnih standardov v 

podjetju, organizaciji in industriji za sisteme vodenja kakovosti. Prisotnost teh standardov 

pomeni, da morajo imeti podjetja dobro pokritost svoje dejavnosti tudi z drugimi 

standardi, ki se nanašajo na njihovo dejavnost. Strokovnjaki za standardizacijo radi 

prikazujejo, da je vsako podjetje ali organizacija kot nekakšna hiša, ki ima v temelje 

vgrajene temeljne standarde surovin, materialov, energetskih vodov, zidov, konstrukcij, 

instalacij, opreme, informacijskih sistemov itn. Zgoraj je streha iz standardov vodenja 

kakovosti, ki omogočajo vodstvenemu osebju podjetja, organizacije, institucije vpogled, 

presojo o dejanskem stanju in delovanju v njih.  

2. Standardi za ravnanje z okoljem– ISO 14000 in EMAS. Sistem ravnanja z 

okoljem omogoča organizacijam vzpostaviti red in doslednost pri reševanju okoljskih 

vprašanj, primerno porazdeliti sredstva, določiti odgovornosti in stalno ocenjevati 

ravnanje, postopke in procese. Standardi za ravnanje z okoljem so uporabni za vse 

organizacije in naj bi jim priskrbeli elemente učinkovitega ravnanja z okoljem. 

Certificiranje standarda ISO 14001 dokazuje zavedanje o okoljski problematiki in 

posledicah delovanja podjetja na okolje (Slovenski inštitut za standardizacijo). 

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme – sistem okoljskega ravnanja in 

presojanja) je namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v 

organizacijah ter informiranju javnosti o teh učinkih. Vanjo se vključujejo organizacije, ki 

lahko dokažejo, da so vpeljale sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza merilom iz prilog 

evropske uredbe (ES) št. 1221/2009.Shema zahteva, damorajo organizacije pred 

registracijo pri pristojnem organu pripraviti okoljsko izjavo, ki povzema glavne 

značilnosti organizacije ter njene dejavnosti, vpeljani sistem ravnanja z okoljem in 
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vrednosti glavnih okoljskih kazalnikov. Okoljska izjava je glavni način seznanjanja 

javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati 

priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, 

pogodbenikih in zaposlenih. Shema nadgrajuje sistem ravnanja z okoljem, ki temelji na 

standardih ISO 14001:2005. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih 

okoljskih informacij so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS od ISO 14001 

(Gospodarska zbornica Slovenije, SIQ). 

3. Standardi varnosti in drugi specifični mednarodni industrijski standardi–

OHSAS 18000, HACCP, ISO/IEC,ISO/TS, ISO 50001in drugi.Glede na dejstvo, da je 

varnost pri delu pri nas zakonsko in v praksi sestavni del delovnih procesov, smo te 

standarde varnosti in zdravja pri delu združili v isto skupino s specifičnimi industrijskimi 

standardi in zahtevami posameznih industrijskih panog. Standardi OHSAS 18000 

oskrbujejo organizacije z elementi varnosti in zdravja pri delu in sistema za upravljanje 

varnosti, ki se lahko povezujejo z drugimi gospodarskimi potrebami in pomagajo 

organizacijam dosegati boljše poklicne zdravstvene in varnostne ukrepe ter ekonomske 

cilje.Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje 

pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Velja za vse vrste in velikosti organizacij ter se 

prilagaja različnim geografskim, kulturnim in socialnim razmeram(slovenska 

Wikipedija). Drugi upoštevani standardi so upravljanje energetike ISO 50000, ISO/IEC 

informacijske varnosti,ISO/TSkakovosti izdelkov, HACCPvarnosti živil.  

V analizi nismo upoštevali posameznih certifikatov v podjetjih, ki se nanašajo na 

mednarodno certificiranje posameznih izdelkov, skupin proizvodov ali poslovnih enot, 

kot socertificirani laboratoriji. Menimo, da so to preveč ozko specializirani certifikati, ki 

dokazujejo odličnost samo na določenem specializiranem segmentu dejavnosti ali 

produktov in veljajo za celotno dejavnost organizacije. 

4. Družbeno odgovorno poročanjedefinirata dva standarda–AA 1000 in 

Mednarodne smernice GRI G3. Njun zunanji končni izid je viden v letnih poročilih in 

vrednotenjih organizacij, ki ju upoštevajo. Mednarodne smerniceGRI G3so v svetu 

najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. Global Reporting Initiative (GRI) je 

mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj v 

svetovnem merilu najbolj razširjenega okvira poročanja o trajnostnem razvoju, smernic 

GRI. Poročanje temelji na merljivih kazalnikih ekonomskega, družbenega in okoljskega 

vpliva organizacije. Ti spodbujajo organizacije, da razvojno strategijo razumejo širše in 

da si ob ciljih na področju finančnega poslovanja zastavljajo tudi širše gospodarske, 
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okoljske in družbene cilje. Smernice omogočajo organizaciji, da izbere kazalnike v skladu 

z lastnimi usmeritvami trajnostnega razvoja. Smernice GRI zagotavljajo visoko stopnjo 

primerljivosti, transparentnosti in konsistentnosti nefinančnih poročil ter povečujejo 

zaupanje deležnikov v poročila o korporativni odgovornosti in trajnostnem 

razvoju(SIQ).Set standardov AA1000 je sestavljen iz petih posebnih 

procesnihstandardov, ki obsegajoplaniranje,v 

kateremorganizacijavzpostavisistemeupravljanja,kiomogočajo vključitev interesnih 

skupin v proces, in definira svoje vrednote, poslanstvo in cilje,računovodstvo, v katerem 

identificira kazalnike družbene odgovornosti, poročanje in revidiranje ter integriranje 

računovodenja in poročanja o družbeni odgovornosti v poslovanje. Zadnji set je namenjen 

vključevanju interesnih skupin in drugih deležnikov (AccountAbility 2008). 

5. Odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in 

okolje in za trajnostni razvoj po načelih družbene odgovornosti ter ravnanje z ljudmi 

opredeljujejo smernice standardaISO 26000,načela UN Global Compact ter standard SA 

8000. Mednarodni standard družbene odgovornosti ISO 26000, objavljen v letu 2010, ni 

namenjen certificiranju, ampak prostovoljni odločitvi podjetij, da ga upoštevajo pri 

vsakodnevnem delovanju. V standardu so opredeljena temeljna vsebinska področja 

družbeno odgovornega delovanja, kot so organizacijsko upravljanje, človekove pravice, 

delovne prakse oziroma sodelovanje z zaposlenimi, naravno okolje,poštene prakse 

poslovanja, odnos do potrošnikov invključenost v lokalno okolje in njegov razvoj.Pri tem 

je pomembno, da podjetja vključijo v odločanjein dejavnosti vse deležnike, na katere 

vplivajo s svojim delovanjem, in tudi tiste, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na podjetje. 

Standard je bil v slovenščino preveden v letu 2012. Vanj so vložena velika pričakovanja 

strokovne javnosti in nevladnih organizacij po svetu in tudi v Sloveniji, priporočajo ga 

tudi smernice EU
166

.  

 

United Nations Global Compact (UN Global Compact) je največja svetovna pobuda za 

družbeno odgovornost in trajnosti razvoj gospodarskih subjektov, ustanovljena leta 2000 

na pobudo Organizacije združenih narodov in združuje več kot 5000 podjetij in nevladnih 

organizacij iz 120 držav, ki pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah spoštujejo 10 

univerzalnih načel UN Global Compact s področja človekovih pravic, delavskih 

                                                 

166 Na primer v Sloveniji nevladna Mreža za družbeno odgovornost (http://www.mdos.si/) med nevladnimi 

organizacijami. Za usmeritve evropske komisije glej že citirano Obnovljena strategija EU za družbeno 

odgovornost podjetij za obdobje 2011—14, COM(2011)681. 

http://www.mdos.si/
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standardov, okolja in transparentnosti ter protikorupcije. Pridružitev pobudi je za podjetja 

običajno stvar ugleda in prestiža, obenem pa tudi zaveza k etičnemu in humanemu 

delovanju. 

Namen standarda SA 8000je splošno izboljšanje delovnih razmer. Standard od podjetij 

zahteva spoštovanje osnovnih delavskih pravic in zagotavljanje primernih delovnih 

razmer za vse zaposlene, prepoved prisilnega dela in izrabe otrok. Delodajalec mora 

spoštovati pravico sindikalnega združevanja in delovati nediskriminatorno, tudi 

prizaposlovanju in odpuščanju, spoštovati delovnopravne predpise in zagotavljati pošteno 

plačiloitd. SA8000 je minimalni standard, ki se uporablja, ko veljavna zakonodaja ne 

vsebuje ustreznih zahtev ali pa so te blažje od določil standarda. 

6. Lastni kodeks etičnega poslovanja, »Code of Conduct«, so javna pravila in 

navodila za etično ravnanje, poslovanje in vedenje, ki jih je organizacija sprejela in 

obvezujejo vse njene člane, zaposlene in pridružene. Nemalokrat organizacija zahteva 

spoštovanje teh pravil ali vsaj dela pravil tudi od dobaviteljev v reproverigi. Načela po 

navadi urejajo ravnanje v etičnih dilemah, vedenje do deležnikov, kupcev, poslovnih 

partnerjev in med sodelavci, odnose med vodji in podrejenimi in postopke urejanja 

konfliktov ter obravnavo nedovoljenih ravnanj. Vsebinsko so tikodeksi že davno prešli 

stadij, ko so to bila še gola navodila o primernem oblačenju in vedenju do strank, osnovni 

poslovni bonton itd.  

 

V analizi nismo upoštevali: deklariranih sistemov poslovne odličnosti EFQM ali 

popolnega upravljanja kakovosti TQM in podobnih sistemov, predvsem zato, ker niti pot 

do rezultatov niti izidi niso enoznačni kot pri izkazu mednarodnih certifikatov in ker se 

dejavnost organizacije, ki si prizadeva voditi poslovanje po teh sistemih, na neki točki 

odrazi v pridobitvi certifikata. Prav tako nismo upoštevaliraznih gospodarskih priznanj in 

odličij, ki jih podeljujejo državni organi,gospodarske zbornice, združenja ali stanovske 

organizacije. Zato tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki si ga je pridobila vrsta naših 

podjetij, ni upoštevan. 

 

Pregled spletnih strani in poslovnih poročil smo izvedli v letu 2012. V tem letu dve 

podjetji z lestvice TOP 101 najboljših, ki sta bili uvrščeni ves čas, nista več obstajali. 

Lastniki so ukinili podjetje Danfoss Compressors, d. o. o., ker so proizvodni program 

prenesli v cenejšo državo. Podjetje Mobitel, d. d., je lastnik pripojil k matičnemu podjetju 

Telekom, d.d. Vsi relevantni podatki o certifikatih in kakovostidela teh podjetij so 
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umanjkali z javne scene. Zato smo ti podjetji umaknili tudi iz analize odsevov dejanj 

podjetij v javnosti.Še eno podjetje med najboljšimi od najboljših, Primorje, d.d., je v letu 

2012 zašlo v stečaj. Vendar so podatki zanj javno še dostopni, tako da smo ga upoštevali 

v obdelavi.  

 

5.7.2. Imamo dve skupini standardov: za poslovno odličnost in za družbeno 

odgovornost 

 

Analizirane izkaze certifikatov lahko strnemo v dve veliki skupini,pogojno rečeno na 

»trde« standarde poslovne in produkcijske odličnosti,ki jih je možno osvojiti s 

certificiranjem, in »mehke« standarde, v bistvu smernice, priporočila in napotke, ki 

jihzdružuje pojem družbeneodgovornosti.  

1. Certifikati preverjanja poslovne odličnosti vodenja organizacije in poslovanja, 

kot so ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP, ISO/IEC, ISO/TS, ISO 50001, so 

značilni za dokazovanje obvladovanja poslovnih in proizvodnih procesov, kakovosti 

izdelkov, varstva pri delu in upravljanja okoljskih tveganj. Vzeto skupaj gre za odličnost 

pri obvladovanju posla.  

2. Certifikati in deklaracije, kot so AA 1000, SA 8000,smerniceGRI, ISO 

26000,načela UN Global Compact in lastni kodeksi etičnega vedenja, izkazujejo odnos do 

zaposlenih, deležnikov, interesnih skupin, širše družbene skupnosti, osnovnih človekovih 

pravic, trajnostnega razvoja družbe in sveta. Skupaj kažejo odnos do celotnega kompleksa 

družbene odgovornosti
167

. 

Tako opredeljeni skupini nam celo omogočata neko stopnjo kvantitativne obdelave.  

 

5.7.3. Posebnosti obravnavanih podjetij pri uporabi mednarodnih standardov 

 

V tabeli, prikazani v prilogi 3–Sklicevanje na standarde, so prikazana vsa upoštevana 

sklicevanja podjetij na navedene standarde. Doseganje standardov poslovne in proizvodne 

odličnosti smo upoštevali, če so jih podjetja že certificirala. Za standarde družbene 

                                                 

167 Pri tem sledimo definiciji družbene odgovornosti, ki jo je podala evropska komisija: »Komisija 

predstavlja novo opredelitev CSR kot 'odgovornosti podjetij za njihove učinke na družbo'. Pogoj za 

prevzemanje te odgovornosti je spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb med socialnimi 

partnerji« (Evropska komisija2011). 
 



 

220 

 

odgovornosti (tu je oblika certificiranja predvidena le za dva standarda družbeno 

odgovornega poročanja) smo upoštevali izjavo podjetij, da jih že uveljavljajo, da so 

pristopili k združenju, ki jih uveljavlja, ali da si prizadevajo za vpeljavo v svoje dnevno 

poslovanje. 

 

Katere posebnosti lahko opazimo že na prvi pogled? 

Od 68 podjetij v skupini stalno uvrščenih podjetijjih samo 6 ne izkazuje vsaj enega od 

upoštevanih standardov odličnosti, to je le 9%, medtem ko pri standardih družbene 

odgovornostivsaj enega od upoštevanih standardov ne izkazuje 41 podjetij, to je 60%.  

Med standardi odličnosti so v tej skupini v največjem številu zastopani okoljski standardi 

skupine ISO14000. Od 68 podjetij v tabeli okoljske standarde certificirano izkazuje 51 

podjetij, to je 75%. Nekateri imajo celo dva, ISO in EMAS.Okoljskih standardov niso 

osvajali samo trgovci, igralničarji, mobilni operaterji in poštarji ter špediterji in 

nacionalni letalski prevoznik (ki pa se drži specifičnih standardov za letalski promet). 

Videti je, da kdor ni osvojil okoljskih standardov, jih očitno za svoje poslovanje ne 

potrebuje. Vsi, ki kar koli proizvajajo in s tem potencialno ali dejansko vplivajo na 

okolico (na naravno okolje proizvodne lokacije), pa očitno brez tega izkaza ne morejo več 

normalno poslovati.  

 

Prav tako imajo praktično vsa proizvodna podjetja izkazane standarde varnosti pri delu, 

nekatera pa tudi druge posebne standarde kakovosti in varnosti. Pokritost je 89-odstotna 

medproizvodnimi podjetji (vključno z energetiko); od 53 takih podjetij jih le 6 nima 

posebej jasno izkazanih teh standardov. Izkazujejo pa jih tudi nekateri trgovci in 

prevozniki, katerih osnovna dejavnost nosi potencialne rizike za osebje iz naslova 

varnosti pri delu (Luka Koper, Adria Airways, distributerji zdravil in kemikalij itn.). 

 

Standard obvladovanja vodenja poslovnih procesov ISO9000 je v tej skupini nekoliko 

manj zastopan,izkazuje ga 43 podjetij od 68 v skupini stalnih, to je 63%. 

 

V skupini izpadlih v začetku krizeod 17 podjetij v tej skupini ne izkazuje standardov 

poslovne odličnosti 7 podjetij, to je 41%; pri standardih družbene odgovornosti vsaj 

enega od upoštevanih standardov ne izkazuje 10podjetij, to je 59% podjetij.  
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Privsebinski obravnavi odsevov dejanj podjetij v javnosti smo uporabili razvrščanje 

podjetij v skupine dejavnosti tako, da smo sorodne poslovne dejavnosti združili v 

skupino. Pri tem smo sledili napotku o združitvi podobnih primerov, ki so dovolj 

homogeni za poenotenje svojih podobnosti (Ragin 2000,str. 87).Naše razvrščanje torej 

upošteva, da podjetja v skupini dejavnosti počno podobne stvari na podoben način. To 

razdelitev smo uporabili pri skupini stalno uvrščenih podjetij na lestvici TOP 101 za 

izdelavo grafa Razporeditev sklicevanj podjetij na standardekakovosti in odgovornosti po 

skupinah dejavnosti (stalno uvrščena podjetja).Graf izkaže, da največ standardov 

poslovne odličnosti in družbene odgovornosti uporablja farmacija; sledijo ji kovinska 

predelava, promet in kemija. Telekomunikacije in trgovina standardov odličnosti ne 

potrebujejo veliko,uporabljajo pastandarde družbene odgovornosti. Živilci, energetiki in 

gradbeniki pa, prav nasprotno, stavijo na odličnost in obvladanje posla in le malo na 

družbeno odgovornost. 
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Graf 5.12: Razporeditev sklicevanj podjetij na standarde kakovosti in odgovornosti po 

skupinah dejavnosti (stalno uvrščena podjetja) 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Standardi poslovne odličnosti, to je obvladovanja poslovnih, proizvodnih, okoljskih in 

varnostnih tveganj, postopkov in stanj, so v slovenskih podjetjih prisotni že toliko, da 

lahko mirno trdimo, da so postali sestavni del izkaznice resnega podjetja.Velika podjetja 

v tujini, s katerimi naša podjetja poslujejo, čisto rutinsko zahtevajo razgrnitev teh 

standardov, preden sploh razmišljajo tem, da bi sedla za mizo. Pred leti so bili standardi, 

kot je ISO9000, moderni, podjetja, ki so hotela veljati za nekaj več, biti v trendu, so si 

prizadevala zanje. Danes skoraj ni resnega podjetja, ki ne bi poslovanja urejalo skladno s 

tem standardom. Nato je postal »hit« okoljski standard ISO14000; nedvomno tudi ob 

pomoči zainteresiranih držav, ki so napovedale poostritev okoljskih predpisov in 
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priporočile, da se podjetja samoregulirajo z aplikacijo in certificiranjem tega standarda. 

Podobno pot je prehodil standard varnosti pri delu OSHAS. 

Naša podjetja mednarodne standarde kakovosti in odličnosti upoštevajo, ker brez tega ni 

dostopa na mednarodne trge in prodaje. Certificiranih je 90% vseh podjetij v izboru 

TOP101 najboljših. 

 

Pri standardih družbene odgovornostije še toliko bolj vidno, da ne prodirajo v poslovni 

svet sami od sebe, zaradi čudovite vsebine. Standarda AA1000 in GRIsta pridobila 

zanimivost, ko so etični investitorji začeli ceniti njuno prisotnost v letnih izkazih podjetij. 

Podjetje, ki je standarde apliciralo, je postalo v očeh zainteresiranih in usmerjenih 

investitorjev bolj transparentno in kredibilno. Obseg zbranih sredstev za investiranje, ki 

so jih imeli etični investitorji na voljo, pa je rasel, kakor je raslo zavedanje prebivalstva o 

problemih okolja,nujnosti trajnostnega razvoja in »zelenem« gospodarstvu. 

 

Zanimiva je popolna odsotnost standarda za odgovorno poročanje AA1000 med 

opazovanimi podjetji na lestvici. Slovenska podjetja raje uporabljajo standard GRI – 

Global Reporting Initiative. V slovenskih razmerah je popolnoma odsoten tudi standard 

ISO 26000. Mogoče je razlog ta, da je standard nov, v slovenščino je preveden šele v letu 

2012. A to mnogih velikih podjetij v svetu, ki so sodelovala pri njegovem oblikovanju in 

definiranju, ni motilo, da ga ne bi uporabljala že med nastajanjem, po letu 2000. Precej 

močno je prisotna pobuda Organizacije združenih narodov, UNGC– UN Global 

Compact
168

. 

 

Nekaj podjetij uporablja tudi kodekse etičnega ravnanja. Pri podjetjih s tujim lastnikom, 

ki so del večje skupine, je kodeks skupen, nediskutabilen in obvezen. To so podjetja, kot 

so Revoz, BSH, Johnson Controls, OMV, Simobil in Lek. Vendar so tudi druga podjetja 

iz lastne potrebe sprejela etični kodeks. Imajo ga Gorenje, Domel, Elektro Maribor. Tudi 

Intereuropa in Luka Koper
169

. 

                                                 

168 Glede na vsebino pobude, ki temelji na listini Združenih narodov o temeljnih človekovih pravicah, bi 

tolikšno prisotnost težko pripisali želji po urejanju tozadevnih razmer v Sloveniji. Prej bi jo lahko pripisali 

aktivnostim slovenske veje UNGC in relativni prestižnosti podpore projektu, ne da bi bilo zanj treba tudi 

res kaj storiti. Zahteve UNGC so namreč po vrsti že dosežene in presežene v naših zakonih in kolektivnih 

pogodbah. 
169 Dejstvo, ki lahko potrdi, da samo sprejem etičnega kodeksa še ne varuje pred moralno nesprejemljivimi 

ravnanji. Luka Koper je v opazovanem obdobju imela veliko in odmevno afero s pogodbenimi podjetji za 

opravljanje fizičnih storitev pretovora, pri čemer se je izkazalo, da je vodstvo dopuščalo, da so bili kršeni 
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Letna poročila inspletne stranipodjetij so razkrila še eno zanimivost.Spletne straniin tudi 

številna poslovna poročilasoskoraj obvezno in dosledno opremljeni z izjavami 

oposlanstvih in vizijah podjetij, ki brez vsake škode in koristi pozabljene bivakirajo v 

kakšnem spletnem kotičku in mogoče enkrat letno zasijejo na svojem koščku bleščečega 

papirja na začetku letnega poročila. Opazovalec pri tem ne ve, ali je to le posledica mode 

in učinkovitih prodajnih prijemov svetovalnih agencij ali krize menedžmenta, ki nato 

poskuša s pomočjo ideje o poslanstvu, misiji in mesijanstvu doseči osmislitev svoje vloge 

v celotni družbi tako, danjegova vloga postane konstitutivna in nepogrešljiva, kot pravi 

Veljko Rus (Markeš, 2009).  

 

Podobno je spojmovanjem družbene odgovornosti.To naša podjetja razumejo praviloma 

zgolj kot filantropsko dobrodelnost, čisto do pike tako, kot jo je opredelil Carroll pred 

tridesetimi leti. In natančno tako se z njo hvalijo v poslovnih poročilih in na spletnih 

straneh. Pevska društva, športna gasilska sponzorstva, upokojenci in socialno ogroženi, 

sem ter tja kaka razstava in kulturno sponzoriranje ter marketinško izkoriščen dobrodelni 

dogodek. Nekatera podjetja se pohvalijo tudi s prostovoljnim delom zaposlenih v kaki 

posamezni akciji, nekatera pa tudi sama financirajo kakšno stalno aktivnost: obnavljajo 

vodnjake in vodna zajetja; peljejo otroke na morje, kupujejo bolnišnicam stroje…, kar je 

zelo daleč od dojemanja korporacijske družbene odgovornosti v EU, to je »odgovornosti 

podjetij za njihove učinke na družbo« (Evropska komisija 2011). 

 

5.7.4. Sklicevanja podjetij na formalne standarde poslovne odličnosti in družbene 

odgovornosti 

 

Razlika med skupinama stalno uvrščenih in izpadlih je pri standardih poslovne odličnosti 

več kot enkratna, pri uporabi standardov družbene odgovornosti pa sta skupini tesno 

skupaj. Podatke prikazujeta tabela 16 in iz nje izveden graf. 

 

                                                                                                                                                  

osnovni delovnopravni standardi delavcem pogodbenih podjetij zaradi ustvarjanja večjih profitov Luke in 

podjemnih podjetij. Za ureditev razmer, tudi v podjemnih podjetjih ter za spremembo razmerij med Luko in 

podjemnimi podjetji so stavkali sindikati v Luki. 
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Tabela 5.16: Povprečno število standardov poslovne odličnosti in družbene odgovornosti 

pri skupini stalno uvrščenih in izpadlih v krizi (ogled stanja v letu 2012) 

Skupini: 

Standardi 

odličnosti 

Standardi družbene 

odgovornosti 

stalno uvrščeni 2,85 0,60 

izpadli v krizi 1,35 0,65 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

 

Graf 5.13: Povprečno število standardov poslovne odličnosti in družbene odgovornosti pri 

skupini stalno uvrščenih in izpadlih v krizi; graf k tabeli 5.16 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

Ko pogledamo razporeditev obeh vrst standardov pri podskupinah obeh velikih skupin, 

dobimo stanje, ki ga prikazuje tabela 17. 

 

Tabela 5.17: Povprečno število standardov poslovne odličnosti in družbene odgovornosti 

po podskupinah stalno uvrščenih in izpadlih v krizi (ogled stanja v letu 2012) 

Presečne podskupine  Standardi odličnosti 

Standardi družbene 

odgovornosti 

vmesna podjetja Povprečje 2,50 0,54 
 

N 26 26 

monopol, domači trg, državni vpliv Povprečje 3,00 0,37 
 

N 19 19 
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prosti trg, izvoz, brez državnega 

vpliva 

Povprečje 3,13 0,87 

 
N 23 23 

izpadli, poslujejo Povprečje 1,64 1,00 
 

N 11 11 

izpadli v stečaju Povprečje 0,83 0,00 
 

N 6 6 

 Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 

 

V podskupini vmesnih podjetij, ki so stalno uvrščena, je povprečje nekoliko nižje, kot je 

povprečje vseh podjetij, ki so stalno uvrščena. V nadaljevanju to podskupino 

zanemarimo. Povprečja opazovanih podskupin prikazuje naslednji graf s povprečnimi 

vrednostmi izkazanih standardov: 

Graf 5.14: Povprečno število standardov poslovne odličnosti in družbene odgovornosti po 

podskupinah stalno uvrščenih in izpadlih v krizi; graf k tabeli 5.17 

 

Vir: Jugovič, lastna raziskava(2013) 
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5.7.5. Ugotovitve 

 

1. Pri standardih poslovne odličnosti je razvidno, da podjetja, ki delujejo v 

razmerah mednarodne menjave, vzdržujejo nekolikovečje povprečno število standardov 

kot tista, ki delujejo na domačem trgu s pomočjo monopola in pod vplivom države. V 

obeh podskupinah so v veliki večini proizvodna podjetja, kar pojasni visoko število 

osvojenih standardov poslovanja, brez katerih skoraj ni moč organizirati sodobnega 

načina proizvodnje in varovanja okolja. Skupino izpadlih vkrizi, ki poslujejo naprej, v 

večini sestavljajo trgovska podjetja, ki ne proizvajajo. Navkljub temu izkazujejo visoko 

število standardov poslovanja.  

2.Preseneča (ali pa tudi ne) skupina podjetij,ki sov krizi končala v stečaju, saj ne 

more izkazati povprečno niti enega celega standarda odličnega poslovanja.Pri standardih 

družbene odgovornosti pa (pričakovano?) izkazuje povprečno število nič.  

3. Podjetja, ki delujejo na domačem trgu s pomočjo monopola in pod vplivom 

države, ne dosegajo niti 0,4 standarda družbene odgovornosti na podjetje, medtem ko 

tista, ki delujejo v razmerah mednarodne menjave, vzdržujejopovprečno skoraj 0,9 

standarda na podjetje. Skupina podjetij, izpadlih v krizi, ki poslujejo naprej, izkazuje 

največjo povprečno vrednost, 1, nekoliko več kot podjetja v mednarodni menjavi, kar je v 

soglasju s ugotovitvijo, da so pri moralnem delovanju prizadevnejša, še nekoliko bolj 

skrbna.  

 

Sklep:  

 

Analiza je izkazala, da standarde družbene odgovornosti bolj pogosto deklarirajo kot 

svojo prakso podjetja, ki so vpeta v mednarodne poslovne tokovein izvažajo,delujejo v 

menjalnem sektorju gospodarstva in niso pod vplivom države,ter podjetja, ki delujejo na 

visoko konkurenčnem trgu (tudi če je to zgolj lokalen trg, omejen z državnimi mejami), 

intista,ki so del mednarodnih poslovnih sistemov in/ali v večinski tuji lasti. 
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6. DISKUSIJA 

 

 

Na podlagi predhodne ekstenzivne razprave smo prišli do mesta, na katerem je treba 

opraviti dokončno interpretacijo pridobljenih rezultatov v okviru empirične študije, ki je 

bila podlaga pričujoče doktorske disertacije. Gremo po vrsti. 

 

Na ključno raziskovalno vprašanje, ki smo si ga postavili na začetku disertacije, in sicer 

ali moralno podjetje obstaja in ali je poslovno uspešnejše od konkurence, moramo, vsaj v 

zdajšnjih razmerah inz omejitvijo na slovenski prostor, ki smo ga proučevali, odgovoriti 

nikalno.Predvidevali smo, da poslovni subjekt, ki deluje v skladu z želenim etosom v 

družbi, v njej uspeva in je za svoja ravnanja tudi večstransko nagrajen – z ugledom, s 

priznanjem, z vraščenostjo v družbo, prepletenostjo medsebojnih izmenjav pri 

izpolnjevanju družbeno pomembnih vlog in nalog in tako naprej. Predvsem pa s poslovno 

uspešnostjo, osnovnim ciljem profitne gospodarske organizacije. Predvidevali smo, da 

mora bitipreverljivo, ali je ravnanje poslovnega subjekta, ki je v skladu z večinsko 

želenim poslovnim etosom v družbi, tudi v resnici poslovno uspešno. Zato smo pozornost 

usmerili na javno in po kombiniranih kriterijih poslovne in druge velikosti ter 

uspešnostipriznano najboljša in največja podjetja v Sloveniji. Proučili smo njihovo 

delovanje, kot odseva v družbi, in ga ovrednotili v skladu z večinskimi moralnimi kriteriji 

družbe. 

 

Naša hipoteza, da so poslovno najboljša podjetja tudi najbolj moralna (poravnana z 

družbeno moralo),nipotrjena v celotnem izreku.Kakor tudi ni dokazana teza, da gre 

moralno zavednim podjetjem v poslu bolje kot tekmecem. Prvi in glavni dejavnik so trg 

in tržne razmere. Konjunktura in rastoče povpraševanje sta motor uspeha. Tudi 

monopolni elementi, ki zagotavljajo dobičkonosen posel brez tržne konkurence, povezave 

in naveze, ki izločajo iz posla tržne razmere in ovirajo tržno tekmovanje, ne potrebujejo 

posebnih moralnih zavez. Moralnost je tu le eden dodatnih elementov v poslovanju, a 

nebistven. 

 

Toda naša osnovna zahteva, da morabiti preverljivo, ali je ravnanje poslovnega subjekta, 

ki je v skladu z večinsko želenim poslovnim etosom v družbi, tudi v resnici poslovno 
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uspešno,je izpolnjena. Preverjanje je možno. To smo naredili z analizo in tudi s 

kazalnikom odsevov moralnega vedenja podjetja v zapisih javnih občil. 

 

Naša naslednja teza je bila, da bi morala bitividna razlika v poslovni uspešnosti iz naslova 

prakticiranja družbeno želene morale in v prid poslovnemu subjektu, ki ravna v skladu z 

večinsko želeno poslovno moralo v družbenem okolju. Preverjanje bi moralo potrditi 

rek:etičnost se v poslu splača.Tezani neposrednopotrjena. Prakticiranje v okolju želene 

(afirmativne) poslovne morale postaja pomemben element poslovanja, vendar ni bistven. 

Bistvene so razmere na trgu,povpraševanje in konkurenca. Vendar moralnost vposlu 

podjetjem pomaga obstati in bolje poslovati. Predvsem podjetja, ki delujejo v konkurenci 

na trgu, menijo tako, bi lahko trdili na podlagi rezultatov naše raziskave.  

 

Teza, da bi morala biti najbolj moralno cenjena podjetja v danem okolju tudi najbolj 

uspešna,je delno potrjena. Med največjimi podjetji so uspešna podjetja, ki poslujejo po 

razvitih moralnih normah, kodeksih, imajo svoj moralni etos.Vendar slika ni enovita. V 

slovenskih razmerah je v skupini poslovno najboljših in najuspešnejših veliko podjetij, ki 

so zaščitena pri poslovanju zaradi narave dejavnosti, monopolnega položaja, državne 

pristranske podpore (koncesije in podobno) in ki jih tudiz državnolastniškimi 

vzvodinadzoruje država. Žal je analiza pridobljenih podatkov pokazala, da jih v resnici 

nadzorujejo partikularni politični interesi, ki so dejansko v funkciji posameznih skupin, 

političnih in drugih, ki si v ozadju prek političnih strank prisvajajo dobiček invedno znova 

kanalizirajo k sebi ustvarjeno rento, ki pripada državi. 

 

Na raziskovalno vprašanje: »ali se poštenost, pravičnost, stanovitna moralna drža, ki so 

pričakovana osnova moralnih odnosov v organizaciji, lahko prepoznajo in kako se 

njihova prisotnost ali odsotnost v kulturi vedenja in v kodeksu poslovne etike odražav 

uspešnosti podjetja na trgu, v okolju in v zmožnosti integriranja in angažiranja notranjih 

in s podjetjem povezanih potencialov«lahko zdaj odgovorimo: da, moralne drže se lahko 

prepoznajo v vedenju podjetij. Naša analiza nakazuje, da se podjetja, ki gojijo kulturo 

moralnega vedenja, nanjo naslonijo pri svoji transformaciji in prilagajanju trgu, ko se 

znajdejo v neugodnih tržnih razmerah.  

 

Na raziskovalnovprašanje, ali tudi v resniciže lahko rečemo, daobstajamoralno podjetje 

ter ali tudi poslovno uspeva, ali postaja prevladujoča oblika profitne gospodarske 
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družbe,ne moremo pritrdilno odgovoriti. Moralno podjetje v tem smislu ne obstaja. 

Vendar smo vnaši raziskavi zaznali, da številna podjetja vsaj občasno poskušajo delovati 

moralno pozitivno, nekatera načrtno,kar je spodbudno in obetavno. 

 

V modelu raziskovanja in kazalnikov, ki smo ga razvili in uporabili v tej disertaciji, 

vidimo potencial za raziskovanje in tolmačenje moralnosti v poslovanju. Vendar bi ta 

predlagani pristop potreboval nove kritične preizkuse in pretehtanja, preden se potrdi kot 

operativno uporaben v raziskovalnem delu. Deluje namreč kot posredno orodje, ki z 

elementi, kot so odsevi dejanj podjetij v javnosti, evidentiranje formalnega spoštovanja 

kodeksov in obvez in podobno, poskuša zaznati in vrednotiti moralno delovanje. Pri tem 

smo se ves čas izogibali običajnemu pristopu, to je spraševanju vpletenih, kaj si mislijo o 

…, kako vrednotijo vrline ter kako se samoocenjujejo v odnosu do njih. Zanimalo nas je 

le to, kako in kaj njihove organizacije dejansko počno in kako dejanja zaznava družbena 

skupnost. 

 

Za preverjanje tez smo morali identificirati antagonistične skupine podjetij, saj agregat 

vseh uspešnih podjetij ni dajal iskanih odgovorov. Mogoče primerjane skupine niso 

najboljše: recimo med neuspešnimi podjetji ob nastopu recesije imamo večinoma izpadle 

avtomobilske trgovce in gradbince. Vendar so obdelane realne skupine po značilnostih 

sorodnih podjetij v namenskemizboru: med največjimi in najboljšimi podjetji v deželi. 

 

Spraševali smo se, ali moralno všečno (afirmativno) vedenje družba nagradi.Ugotovili 

smo: ne v prvem koraku, ne neposredno. Na uspešnost poslovanja najbolj vplivaseveda 

najprej trg: povpraševanje, nato konkurenca; šele nato, ali je trg odprt ali zaprt v svet, 

deluje avtarkično ali monopolno zaščiteno. Del poslovne uspešnostije vsebovan v panogi; 

nekatere so bolj tržno na prepihu (kovinskopredelovalna, kemična), druge so bolj v 

zavetju koncesij, monopolov, državne skrbi (trgovina, energetika, infrastruktura). Družba 

nagradi vedenje podjetij v drugem koraku, posredno:naodprtem visokokonkurenčnem 

trgu se bolje znajdejo podjetja z zgrajenim lastnim etosom, tj. z moralnimi pravili in nanje 

usklajenimi vedenji. Za monopolna podjetja pravila konkurenčnega trga ne veljajo, prav 

tako ne moralni poslovni standardi obnašanja in ravnanja. Mogoče jih prizadeneta le 

prezir in moralna obsodba javnosti, a zaradi monopolnega položaja ne čutijo realne 

potrebe, da bi spremenila ravnanje. 
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Zdaj lahko potrdimo, da ima širše okolje, recimo država, državna in politična ureditev, 

trg, tržna ureditev, družba in družbene norme, med njimi tudi družbena pričakovanja, 

javno mnenje in javna kritika ter celo modno obnašanje, izredno pomemben vpliv na 

moralno usmeritev in etično profiliranje vsake organizacije; tako tudi na podjetje, to je 

obliko profitne gospodarske družbe. V analizi objav v tisku o dejanjih, povezanihz 

najboljšimi slovenskimi podjetji, sta seudejanjanje tega vpliva in posledice v 

gospodarstvu nedvomno pokazala. 

 

Ko se sesuje trg, le malokaj pomaga podjetjupreživeti. V naši študiji smo zaznali, da 

prelom poslovnih razmer v okolju, kot je prehod iz pregrete gospodarske rasti v 

recesijo,dejansko vpliva na poslovno uspešnost profitne gospodarske organizacije. To se 

je izkazalo tako s proučevanjem panožne razmeščenosti podjetij kot tudi s proučevanjem 

drugih dejavnikov vpliva na poslovanje (vpetost v mednarodno menjavo, izpostavljenost 

konkurenci). Nekaterih panog, kot sta energetika in farmacija, krizne razmere niso močno 

prizadele.Druge panoge, kot sta avtomobilska industrija in gradbeništvo, so bile zelo 

prizadete.Po drugi strani vidimo, da je, če je katera gospodarska organizacija uspešna 

zaradi svojih lastnih notranjih razlogov, zelo verjetno uspešna tako v ekspanziji v času 

konjunkture kot v recesiji njenega gospodarsko-poslovnega okolja. Nekatera podjetja so 

to zmožnost izkazala in hitro ter učinkovito reagirala in prilagodila poslovanje, ko so bila 

izpostavljena udaru recesije.  

 

Videti je, da se podjetja, ki so odvisna samo in zgolj od sebe in od tega, kako delujejo na 

trgu, ob konkurenci bolj nagibajo kprepričanju, da moralnost in primerno vedenje v 

poslupomagata pri poslovanju in obstoju na trgu. Vse kaže, da podjetja, bodisi povezana v 

verige v mednarodni menjavi, nastopajoča samostojno na mednarodnih trgih bodisi 

delujoča na notranjem trgu v veliki medsebojni konkurenci, večinsko menijo, da tako 

bolje delajo in več pridobijo. Naša raziskava je nakazala, da so ob spremembah tudi 

notranje bolj trdna in bolj prilagodljivo usmerjena kpreživetju. 

 

Naša študija je tudi potrdila ugotovitve raziskovalcev slovenske gospodarsko-politične 

stvarnosti, ki smo jih upoštevalikot podlago determinant slovenskega gospodarskega 

prostora: sindrom političnega monopola in neuspešnega upravljanja (Sočan), ki izhaja še 

iz predmoderno politične in tudi družbene zavesti (Markeš) in dojema politiko kot fevdno 

gospostvo, kar se odraža v plesu gospodarskih in političnih elit (Žerdin) in slabših 
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performansih državno dirigiranih in upravljanih podjetij (Domadenik in Prašnikar). 

Skupen rezultat teh silnic je povečana nevarnost sistemske korupcije skozi uzurpirane 

instrumente politične moči (KPK). 

 

Med podjetji, ki se konstantno uvrščajo med sto najboljših in največjih v Sloveniji, 

prevladujeta dve značilnosti, ki se med seboj ne mešata:1.poslovanje z elementi 

monopola, oligopola, državne koncesije ali različnih oblik državne dotacijeali2.vpetost v 

mednarodne poslovne tokove in mednarodno menjavo in konkurenco.Kjer je en dejavnik, 

je drugi odsoten in nasprotno. Izvor vloženega kapitala oz. lastništvo podjetja pri tem ni 

odločilno. Vendar se različno izkazuje v eni ali v drugi skupini. V mednarodni menjavi 

nima pomena: kdo je lastnik, ni bistveno. Pač pa se politično vplivanje z državnim 

lastninskim upravljanjem podjetij pomembno prekriva s poslovanjem z elementi 

monopola. 

 

Ugotovitve naše študije lahko interpretiramo tako, da je za podjetja, ki delujejo v 

konkurenci na odprtem trgu, moralno vedenje že eden od dejavnikov uspešnega 

poslovanja, prav kakor so to standardi kakovosti. Podjetja, ki so vključena v mednarodno 

menjavo, še posebno če so povezana v mednarodne poslovne sisteme, si sama zadajo 

nalogo upoštevati moralne norme in standarde družbeno odgovornega vedenja, in sicer 

kot sestavni del načrtnega poslovnega razvoja. Tovrstno nagnjenost smo opazili tako pri 

podjetjih, ki so poslovala brez elementov monopola in v mednarodni menjavi, kot pri 

tistih, ki so se ob nastopu krize soočila z enormnim upadom trga in obstala. Prav njim je 

veliko pomenila pozitivna moralna poslovna kulturaže v konjunkturi, vslabihrazmerah 

poslovanja ji pripisujejo še večji pomen. 

Četudi nismo ugotovili neposredne povezave med moralnim delovanjem podjetja in 

družbeno nagrado, kot smo predvidevali v naši hipotezi, lahko na podlagi izvedene 

analize pritrdimo, da ta podjetja prepoznavajo poslovno prednost in moč v moralnem 

poslovanju. 

 

Na podlagi izvedene empirične študije opazovanih podjetij v slovenskem okolju lahko 

deloma pritrdimo naši vodilni hipotezi. Namreč, v slovenskih razmerah, ne v celoti in ne 

popolnoma –zaradi preveč državno podprtih monopolnih primerov in s tem povezanih 

deviacij, a vendar toliko opazno, da tega ni moč ignorirati, zmore moralno pozitivno 

delovanje pripomoči k preživetju in poslovnemu uspehu podjetij. Moralno delovanje torej 
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ni glavni dejavnik preživetja ali razvoja, vendar je prisoten. In za podjetje pomen 

moralnega delovanjanaraste v kriznih tržnih razmerah. 

 

 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

 

Sodobna modrost, ki se je izkristalizirala v zadnjih letih, opozarja, da so gledano na daljši 

rok le družbeno odgovorna podjetja tista, ki imajo možnosti za doseganje pravega 

poslovnega uspeha. Nemoralne organizacije bodo vedno bolj, navkljub trenutnim 

dosežkom, ugotavljale rastočo nezmožnost nadaljevanja poslovanja, ki je sprto s poslovno 

moralo in družbeno odgovornostjo (Jelovac, 2000). Potrdimo lahko ugotovitev, da so 

standardi odličnosti obvladovanja poslovanja, okoljskih nevarnosti, zdravja in varnosti pri 

delu postali neuzakonjene, a obvezne norme. To so zahteve, ki jih morajo upoštevati in 

izvajati skoraj vsi subjekti v mednarodni trgovini in menjavi, vsa podjetja, ki nastopajo na 

mednarodnih trgih.Zato ti standardi postajajo obvezni tudi za vsa podjetja, ki delujejo 

pretežno na domačem trgu. 

Prav ti standardi so lahko ilustrativen primer prehoda konvencije iz ideje v modo in stvar 

prestiža ter od tam v vsakdanjo normo, standard, konvencijo, predpis. Pričakujemo lahko, 

da se bo vsaj del vsebin teh standardov v kratkem selil v državne in druge predpise kot 

normirana obveza. Verjetno se tudi v resnici ta proces pravkar dogaja.Podoben proces 

lahko potrdimo tudi v primerih standardov etičnega ravnanja. Kakor rastejo in se 

kristalizirajo zahteve družbe, interesnih skupin, potrošnikov, krajanov, trga v najširšem 

pomenu, prehajajo tudi na področjih etičnih ravnanj ideje in pričakovanja v modo, v 

prestiž in progresivnost, v področje aktivnih družbenih bojev in razprav; od tod pa v 

normo, konvencijo in zahtevo, ki se na koncu uzakoni. Veliko podobnih parcialnih (torej 

osebnih) pogledov počasi sestavi večinsko (aktivno in aktualno) družbeno stališče; iz 

njega se vzpostavi družbeni pritisk. Tako tudi v Sloveniji spremljamo kristaliziranje 

zahtev po etičnem, transparentnem, moralno neoporečnem poslovanju in vedenju podjetij, 

njihovih uprav, zaposlenih in lastnikov. 
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Ne le podjetja, njihovi zaposleni in uprave, tudi lastniki podjetij morajo delovati moralno. 

V analizi smo našli prevelik delež težav in moralno spornih dejanj, ki izhajajo iz odnosov 

lastnikov do podjetij:od oviranja razvojnih načrtov,neposlovno motiviranih menjav uprav, 

izčrpavanja do prisiljevanja v nesmotrno poslovanje. Izkazalo se je, da je v Sloveniji 

poslovanje z elementi monopola, koncesije in »nacionalnega pomena« enako gospodarski 

varnosti,gotovosti, zagotovljenemu uspehu, pa tudi političnemu vpletanju in pritiskom na 

podjetje in vodstvo.  

 

Vpetost v mednarodno menjavo in v mednarodne poslovne tokove in reproverige je 

pomembna za uspešnost, v povezavi s standardi odličnosti in družbene odgovornosti je 

značilna za podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju. Spremembe na trgu vplivajo na 

obseg poslov, a sedobra podjetjav posluprej stabilizirajo, ker imajo boljše poslovne 

modele, boljšo strukturo virov, boljši odnos do ljudi in so tudi bolj moralno sprejemljiva 

za okolje, vedejo se bolj etično – tudi kadar so razmere težke. 

 

Mogoče je za družbo in podjetja dobro, če se etična norma uzakoni in postane moralna 

obveznost, utrjena s sankcijo. To je najhitrejša pot za njeno udejanjenje. Tudi v Sloveniji. 

Podjetja bodo upoštevala zakone; še posebej če stojita za njimi izvršilna moč in prisila. 

Uzakonjena norma se ne problematizira. Čeravno je res tudi, da je uzakonitev etične 

norme kontradiktorna njenemu smislu–prostovoljni odločitvi zamoralno ravnanje.  

 

Gospodarstvo bi moralo biti sposobno voditi drugo pot. Če mu je tekmovalnost 

»prirojena«,bi bil čas, da to svojo naravo tudi udejanji. Vsega ni moč normirati in tudi 

nima smisla: kjer je vse predpisano, ni več prostora za svobodno pobudo. Vendar bi 

močno potrebovali zagrizeno tekmovanje v spoštovanju in uporabi etičnih norm v 

poslovanju;kakor jemočna in ugledna pobudaZdruženih narodov Global Compact, da k 

njej pristopajo vsi menedžerji v svetu, ki hočejo kaj veljati v svojem okolju,tako bi morala 

naša podjetja tekmovati v osvajanju etičnih norm in moralnih pravil, izmenjavi z 

družbeno skupnostjo, angažiranju in razvoju svojih kadrov… Res je, da mora biti vsaka 

tovrstna dejavnost, kakor številne druge zadeve, spodbujana, usmerjana in vodena; postati 

moramodna in cenjena, zato potrebuje svoj spin, marketinško strategijo, vlaganje časa, 

sredstev, zvez in ugleda… A je to vendarle projekt najprej gospodarstva in nato šele 

države, ki bi se ga bilo vredno lotiti. 
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Po tretji poti bi morala biti sposobna korakati napredna družba. Nenehnoustvarjati 

družbeno angažirana stališča in generirati družbeni pritisk v več oblikah, od javnih 

zahtev, obsojanj, bojkotov do javnega posmeha in prezira,bi bila njena prva vloga. Le 

angažirana napredna družba zmore zahtevati zdravo konkurenco. In samo taka 

konkurenca razbija monopole in sili k primernemu obnašanju. Napredna družba mora –

tako od države kot od kapitala–izsiliti razmejitve medjavnim in družbenim dobrim, 

konkurenčno tekmo, prosto pobudo ter trajnostnim razvojem in ohranitvijo virov.  

 

Naj izrazimo še »ločeno mnenje« o danes modni (politični) tezi, da je vsega gorja v 

slovenskem ekonomskem močvirju kriva državna lastnina v ekonomskih subjektih. To je 

seveda bolj propagandni prijem kot resno dejstvo, kar dokazujejo številna uspešna 

podjetja v državni lasti po vsem svetu. Še več, enako dokazujejo številnazasebna 

neuspešna podjetja, ki so se pred propadom zatekla v okrilje države (z vstopom države v 

lastništvo ali s popolnim prevzemom podjetja) in jih je država uspešno sanirala. Tudi v 

Sloveniji težava ni državna lastnina kot taka. Problem, s katerim se bo Slovenija morala 

soočiti, je koruptivnost sistema upravljanja državne lastnine, ugrabitev države.  

 

V naši empirični študiji, ki je podlaga za pričujočo doktorsko disertacijo,ne moremo 

zagotovo razločiti, ali je razlog za intenzivnejše moralno delovanje uspešnih in manj 

uspešnih podjetij, ki jih ne ščitita ne monopol ne država,predvsem potreba po boljšem 

izvajanju poslov v njihovem poslovnem okolju ali bolj njihovo prepričanje, da bodo z več 

moralnega v svojih dejanjih laže obstali in bolje poslovali. Kot tudi ne moremo zanikati, 

da so v podjetjih, ki jih ščitita monopol in država, stalni posamični napori, da bi ta 

podjetja sledila družbenemu gibanju in uveljavljala moralna dejanja v poslovanju.  

 

Nedvomno je moč opaziti, da se v gospodarskih družbah zavedanje o pomembnosti 

moralnega v poslu spreminja na boljše, da raste. Vzporedno narašča tudi občutljivost 

celotne družbe za moralno vedenje v poslovanju tertudi v drugih vidikih družbenega 

življenja.Naj zaključimo z ugotovitvijo: toje dobro. 
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Priloga 1: Lestvice TOP 101 – najboljša podjetja 2005–2011 časnika Finance 

 

Tabela št. 1: 

TOP 101– LIGA NAJBOLJŠIH 2005 

(Finance, 29.5.2006) 

Skupna 
uvrstitev 

Podjetje Kraj Dejavnost 

1 Krka, d. d. Novo mesto farmacija 

2 Metal Ravne, d. o. o. Ravne na Koroškem metalurgija 

3 Revoz, d. d. Novo mesto avtomobilska 

4 Hit, d. d. Nova Gorica igralništvo 

5 Štore Steel, d. o. o. Štore metalurgija 

6 Johnson Controls – NTU, d. o. o. Slovenj Gradec kemija 

7 Sava Tires, d. o. o. Kranj gumarstvo 

8 Engrotuš, d. o. o. Celje trgovina 

9 Pošta Slovenije, d. o. o. Maribor poštne storitve 

10 Acroni, d. o. o. Koroška Bela metalurgija 

11 Luka Koper, d. d. Koper promet 

12 BSH Hišni aparati, d. o. o. Nazarje elektropredelovalna 

13 Mobitel, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

14 Geoplin, d. o. o. Ljubljana energetika 

15 Mercator - SVS, d. d. Ptuj trgovina 

16 Poslovni sistem Mercator, d. d. Ljubljana trgovina 

17 TCG Unitech LTH, d. o. o. Škofja Loka kovinska 

18 Telekom Slovenije, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

19 Henkel Slovenija, d. o. o. Maribor kemija 

20 Cimos, d. d. Koper avtomobilska 

21 TPV Johnson Controls, d. o. o. Novo mesto avtomobilska 

22 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

23 Lek, d. d. Ljubljana farmacija 

24 Lesnina, d. d. Ljubljana trgovina 

25 Petrol, d. d. Ljubljana trgovina 

26 Salus, d. d. Ljubljana trgovina 

27 Kraški zidar, d. d. Sežana gradbeništvo 

28 Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj elektrogospodarstvo 

29 Unior, d. d. Zreče kovinska 

30 Si.mobil, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

31 OMV Slovenija, d. o. o. Koper trgovina 

32 DARS, d. d. Celje promet 

33 Impol, d. d. Slovenska Bistrica kovinska 

34 Cinkarna Celje, d. d. Celje kovinska 

35 Intereuropa, d. d. Koper promet 

36 Pivovarna Union, d. d. Ljubljana živilska 

37 Gorenje, d. d. Velenje elektropredelovalna 

38 Vegrad, d. d. Velenje gradbeništvo 

39 Upimol 2000, d. o. o. Slovenska Bistrica trgovina 

40 Termo, d. d. Vincarje gradbeni materiali 

41 Citroen Slovenija, d. o. o. Koper trgovina 

42 Hella Lux Slovenija, d. o. o. Ljubljana elektropredelovalna 

43 Merkur, d. d. Naklo trgovina 



 

 

 

44 Agip Slovenija, d. o. o. Ljubljana trgovina 

45 Vipap Videm, d. d. Krško papirna 

46 GPG, d. d. Grosuplje gradbeništvo 

47 Kovinoplastika Lož, d. d. Lož kovinska 

48 Perutnina Ptuj, d. d. Ptuj živilska 

49 Danfoss Compressors, d. o. o. Črnomelj elektropredelovalna 

50 Kovintrade, d. d. Celje trgovina 

51 Avtera, d. o. o. Ljubljana trgovina 

52 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. Maribor elektrogospodarstvo 

53 Trimo, d. d. Trebnje gradbeni materiali 

54 Pivovarna Laško, d. d. Laško živilska 

55 Farmadent, d. o. o. Maribor trgovina 

56 Elektro Ljubljana, d. d. Ljubljana elektrogospodarstvo 

57 Gorenje GTI, d. o. o. Velenje trgovina 

58 Primorje, d. d. Ajdovščina gradbeništvo 

59 Elektro Maribor, d. d. Maribor elektrogospodarstvo 

60 Elektro Slovenija, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

61 Količevo Karton, d. o. o. Vir papirna 

62 CGP, d. d. Novo mesto gradbeništvo 

63 Savatech, d. o. o. Kranj gumarstvo 

64 Prevent Global, d. d. Slovenj Gradec tekstilna 

65 Iskra Avtoelektrika, d. d. Šempeter pri Gorici elektropredelovalna 

66 Era, d. d. Velenje trgovina 

67 Energetika Ljubljana, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

68 Skupina Viator & Vektor, d. d. Ljubljana promet 

69 Cestno podjetje Maribor, d. d. Maribor gradbeništvo 

70 Kompas, d. d. Ljubljana turizem 

71 Eta Cerkno, d. o. o. Cerkno elektropredelovalna 

72 MOL Slovenija, d. o. o. Lendava trgovina 

73 Talum, d. d. Kidričevo kovinska 

74 Premogovnik Velenje, d. d. Velenje rudarstvo 

75 Peugeot Slovenija, d. o. o. Ljubljana trgovina 

76 Holding Slovenske železnice, d. o. o. Ljubljana promet 

77 Kompas MTS, d. d. Ljubljana trgovina 

78 Bofex, d. o. o. Ljubljana trgovina 

79 Nuklearna elektrarna Krško, d. d. Vrbina elektrogospodarstvo 

80 Boxmark Leather, d. o. o. Kidričevo usnjarska 

81 Elektro Primorska, d. d. Nova Gorica elektrogospodarstvo 

82 Toyota Adria, d. o. o. Ljubljana trgovina 

83 Autocommerce Auto, d. o. o. Ljubljana trgovina 

84 Goodyear Engineered Products Europe, 
 d. o. o. 

Kranj gumarstvo 

85 Topdom, d. o. o. Ljubljana trgovina 

86 Elektro Gorenjska, d. d. Kranj elektrogospodarstvo 

87 Renault Nissan Slovenija, d. o. o. Ljubljana trgovina 

88 SCT, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

89 Ljubljanske mlekarne, d. d. Ljubljana živilska 

90 Elektro Celje, d. d. Celje elektrogospodarstvo 

91 Paloma, d. d. Sladki Vrh papirna 

92 Domel, d. d. Železniki elektropredelovalna 

93 AC - Intercar, d. o. o. Ljubljana trgovina 

94 Avto Triglav, d. o. o. Ljubljana trgovina 

95 Fructal, d. d. Ajdovščina živilska 



 

 

 

96 Papirnica Vevče, d. o. o. Ljubljana papirna 

97 Adria Airways, d. d. Ljubljana promet 

98 Energoplan, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

99 Iskraemeco, d. d. Kranj elektropredelovalna 

brez 
uvrstitve 

Slovenske železnice - Tovorni promet, 
 d. o. o.** 

Ljubljana promet 

brez 
uvrstitve 

Droga Kolinska, d. d.** Ljubljana živilska 

    

 

Viri: GVIN, družbe, lastni izračun 

  

    

 

Op.: Znak minus pri rasti dobičkov pomeni spremembo iz dobička v izgubo, znak plus pa spremembo iz 
izgube v dobiček; 

 
**Družbi v letu 2004 nista poslovali, zato nismo računali uvrstitev. 

 

     
 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

Rast čistih prihodkov 05/04 
 Rast EBITDA 05/04 EBITDA- dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

ROA 2005* *delež celotnega dobička pred davki v povprečnih sredstvih 

ROE 
 Delež EBIT v prihodkih od prodaje 

Velikost podjetja z lestvice največjih 

 

Vir:Finance, 29.5.2006 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

Tabela št. 2: 

TOP 101– LIGA NAJBOLJŠIH 2006 

(Finance, 28.5.2007) 
 
NAJBOLJŠA PODJETJA V LETU 2006 GLEDE NA IZBRANE KAZALNIKE 
POSLOVANJA IN VELIKOST 
 
SKUPNA 
UVRSTITEV 

      

IME DRUŽBE SEDEŽ DEJAVNOST 

1. Lek Ljubljana farmacija 

2. Krka Novo mesto farmacija 

3. PS Mercator Ljubljana trgovina 

4. Talum Kidričevo kovinska 

5. Geoplin Ljubljana energetika 

7. Acroni Jesenice metalurgija 

6. TCG Unitech LTH Škofja Loka kovinska 

8. Holding Slovenske elektrarne Ljubljana elektrogospodarstvo 

9. Elektro Slovenija Ljubljana elektrogospodarstvo 

10. Pošta Slovenije Maribor poštne storitve 

11. Cinkarna Celje Celje kemijska 

12. Droga Kolinska Ljubljana živilska 

13. Meltal Maribor kovinska 



 

 

 

14. Toyota Adria Ljubljana trgovina 

15. Trimo Trebnje gradbeni materiali 

16. Mobitel Ljubljana telekomunikacije 

17. Cestno podjetje Maribor Maribor gradbeništvo 

18. BSH Hišni aparati Nazarje elektropredelovalna 

19. Merkur Naklo trgovina 

20. Petrol Ljubljana trgovina 

21. Engrotuš Celje trgovina 

22. TAB Mežica elektropredelovalna 

23. Sava Tires Kranj gumarstvo 

24. Pivovarna Union Ljubljana živilska 

25. Luka Koper Koper promet 

26. Telekom Slovenije Ljubljana telekomunikacije 

27. Impol Slovenska Bistrica kovinska 

28. Termo Škofja Loka gradbeni materiali 

29. Helios Domžale kemijska 

30. Gen-I Krško elektrogospodarstvo 

31. Kovintrade Celje trgovina 

32. Štore Steel Štore metalurgija 

33. Danfoss Compressors Črnomelj elektropredelovalna 

34. Primorje Ajdovščina gradbeništvo 

35. Iskra Avtoelektrika Šempeter pri Gorici elektropredelovalna 

36. Hella Lux Slovenija Ljubljana avtomobilska 

37. Gorenje Velenje elektropredelovalna 

39. Holding Slovenske železnice Ljubljana promet 

38. Lesnina Ljubljana trgovina 

40. Količevo Karton Domžale papirna 

41. Hit Nova Gorica igralništvo 

42. AC-Intercar Ljubljana trgovina 

43. Savatech Kranj gumarska 

44. CGP Novo mesto gradbeništvo 

45. Goodyear Engineered products Europe Kranj gumarska 

46. Salus Ljubljana trgovina 

47. Topdom Dol pri Ljubljani trgovina 

48. Johnson Controls - NTU Slovenj Gradec avtomobilska 

49. Kemofarmacija Ljubljana trgovina 

50. Siol internet Ljubljana telekomunikacije 

51. Vegrad Velenje gradbeništvo 

53. Cimos Koper avtomobilska 

52. Metal Ravne Ravne na Koroškem metalurgija 

54. Pivovarna Laško Laško živilska 

56. Unior Kovaška industrija Zreče kovinska 

55. Kraški zidar Sežana gradbeništvo 

57. SCT Ljubljana gradbeništvo 

58. Dars Celje promet 

59. Konstruktor VGR Maribor gradbeništvo 

60. Nafta - Petrochem Lendava kemijska 

61. Mariborska livarna Maribor Maribor kovinska 

62. Revoz Novo mesto avtomobilska 



 

 

 

63. Elektro Ljubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

64. Kovinoplastika Lož Lož kovinska 

65. OMV Slovenija Koper trgovina 

66. JP Energetika Ljubljana energetika 

67. Palfinger Maribor strojna 

68. Žito Ljubljana živilska 

69. Avtera Ljubljana trgovina 

70. Prevent Global Slovenj Gradec avtomobilska 

71. Elektro Celje Celje elektrogospodarstvo 

72. Adria Airways Ljubljana promet 

74. Elektro Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

73. Agip Slovenija Ljubljana trgovina 

75. Skupina Viator & Vektor Ljubljana promet 

76. Gradis skupina Ljubljana gradbeništvo 

77. Domel Železniki elektropredelovalna 

78. Perutnina Ptuj Ptuj živilska 

79. Intereuropa Koper promet 

80. Elektro Primorska Nova Gorica elektrogospodarstvo 

81. Avto Triglav Ljubljana trgovina 

82. Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj elektrogospodarstvo 

83. Bofex Ljubljana trgovina 

84. Nuklearna elektrarna Krško Krško elektrogospodarstvo 

86. Tobačna Grosist Ljubljana trgovina 

85. Farmadent Maribor trgovina 

87. Autocommerce Ljubljana trgovina 

88. Elektro Gorenjska Kranj elektrogospodarstvo 

89. Upimol 2000 Slovenska Bistrica trgovina 

90. Premogovnik Velenje Velenje rudarstvo 

91. Kompas Ljubljana turizem 

92. Renault Nissan Slovenija Ljubljana trgovina 

93. Boxmark Leather Kidričevo usnjarska 

94. Citroen Slovenija Koper trgovina 

95. MOL Slovenija Murska Sobota trgovina 

96. Papirnica Vevče Ljubljana papirna 

97. Gorenje GTI Velenje trgovina 

98. Vipap Videm Krško Krško papirna 

99. Paloma Sladki Vrh papirna 

100. Ljubljanske mlekarne Ljubljana živilska 

101. Iskraemeco Kranj elektropredelovalna 

 

Op: n. p. – ni podatka oziroma se ga ne da izračunati; EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo; marža EBIT – 

delež dobička iz poslovanja v prihodkih od prodaje; ROE – razmerje med dobičkom pred davki in povprečnim kapitalom; 

ROA – razmerje med dobičkom pred davki in povprečnimi sredstvi. 

Viri: GVIN, družbe, lastni izračun 

 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 

 
rast prodaje 

  

 
rast EBITDA EBITDA– dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

 
ROE  ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 



 

 

 

 
ROA  ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

 
marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

 

velikost podjetja z lestvice največjih 

   

Vir: Finance, 28.5.2007 

 

_____________________________________________________________ 
 

Tabela št. 3: 

TOP 101– LIGA NAJBOLJŠIH 2007 

(Finance, 27.5.2008) 
 
NAJBOLJŠA SLOVENSKA PODJETJA V LETU 2007 GLEDE NA IZBRANE 
KAZALNIKE POSLOVANJA IN VELIKOST 

       

SKUPNA 
UVRSTITEV 

IME DRUŽBE SEDEŽ DEJAVNOST 

1 Simobil Ljubljana telekomunikacije 

2 Dravske elektrarne Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

3 Acroni Jesenice metalurgija 

4 GEN energija Krško elektrogospodarstvo 

5 Krka Novo mesto farmacija 

6 Toyota Adria Ljubljana trgovina 

7 Revoz Novo mesto avtomobilska 

8 Mobitel Ljubljana telekomunikacije 

9 GEH-I Krško elektrogospodarstvo 

10 Johnson &Johnson Ljubljana trgovina 

11 Luka Koper Koper promet 

12 Metal Ravne Ravne metalurgija 

13 Dars Celje promet 

14 Pivovarna Laško Laško živilska 

15 Štore Steel Štore metalurgije 

16 Primorje Ajdovščina gradbeništvo 

17 Impol Slovenska Bistrica kovinska 

18 BSH Hišni aparati Nazarje elektropredelovalna 

19 Pivovarna Union Ljubljana živilska 

20 Kovintrade Celje trgovina 

21 Salonit Anhovo Nova Gorica gradbeni materiali 

22 Konstruktor VGR Maribor gradbeništvo 

23 Trimo Trebnje gradbeni materiali 

24 Lek Ljubljana farmacija 

25 Telekom Slovenije Ljubljana telekomunikacije 

26 Engrotuš Celje trgovina 

27 Helios Domžale kemijska 

21 Danfoss Compressors Črnomelj elektropredelovalna 

29 Lesnina Ljubljana trgovina 

30 Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj elektrogospodarstvo 

31 TPV Johnson Controls Novo mesto avtomobilska 

32 TAB Mežica elektropredelovalna 

33 Avto Triglav Ljubljana trgovina 



 

 

 

34 Kemofarmacija Ljubljana trgovina 

35 Slovenske železnice Ljubljana promet 

36 Perutnina Ptuj Ptuj živilska 

37 Petrol Ljubljana trgovina 

38 Loterija Slovenije Ljubljana igralništvo 

39 Elektro Slovenija Ljubljana elektrogospodarstvo 

40 Cimos Koper avtomobilska 

4L Žito Ljubljana živilska 

42 Merkur Naklo trgovina 

43 SavaTires Kranj gumarstvo 

44 OMV Slovenija Koper trgovina 

45 SCT Ljubljana gradbeništvo 

46 Salus Ljubljana trgovina 

47 Agip Ljubljana trgovina 

48 Knauf Insulation Škofja Loka gradbeni materiali 

49 Big Bang Ljubljana trgovina 

50 Energoplan Ljubljana gradbeništvo 

51 Dinos Ljubljana predelava surovin 

52 Geoplin Ljubljana energetika 

53 HSE Ljubljana elektrogospodarstvo 

54 Kollčevo Karton Domžale papirna 

55 iskra Avtoelektrika Nova Gorica avtomobilska 

56 Adria Airways Ljubljana promet 

57 lntereuropa Koper promet 

58 Gorenje Velenje elektropredelovalna 

59 Kraški Zidar Sežana gradbeništvo 

60 PS Mercator Ljubljana trgovina 

61 CGP Novo mesto gradbeništvo 

62 Nuklearna elektrarna Krško Krško elektrogospodarstvo 

63 Talum Kidričevo kovinska 

64 Tobačna grosist Ljubljana trgovina 

65 Cinkama Celje Celje kemijska 

66 Prevent Global Slovenj Gradec avtomobilska 

67 Savatech Kranj gumarstvo 

68 Pošta Slovenije Maribor poštne storitve 

69 Papirnica Vevče Ljubljana papirna 

70 Vegrad Velenje gradbeništvo 

71 Unior Kovaška industrija Zreče kovinska 

72 HIT Nova Gorica igralništvo 

73 Autocommerce Ljubljana trgovina 

74 Hella Lux Slovenija Ljubljana avtomobilska 

75 Avtera Ljubljana trgovina 

76 Vipap Videm Krško Krško papirna 

77 Elektro Gorenjska Kranj elektrogospodarstvo 

71 Kornpas Ljubljana turizem 

79 Boxmark leather Kidričevo usnjarska 

80 Elektro Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

81 TCG Unitech LTH Škofja Loka kovinska 

82 Elektro Celje Celje elektrogospodarstvo 

83 Citroen Slovenija Koper trgovina 

84 Renault Nissan Slovenija Ljubljana trgovina 

85 AC-Intercar Ljubljana trgovina 



 

 

 

86 Elektro Primorska Nova Gorica elektrogospodarstvo 

87 Ljubljaiske mlekarne Ljubljana živilska 

88 Premogovnik Velenje Velenje rudarstvo 

89 MLM Maribor kovinska 

90 CPM Maribor gradbeništvo 

91 TopDom Ljubljana trgovina 

92 Kovinoplastika Lož Lož kovinska 

93 Elektro Ljubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

94 Skupina Viator & Vektor Ljubljana promet 

95 Meltal Maribor kovinska 

96 Paloma Sladki Vrh papirna 

97 MOL Slovenija Murska Sobota trgovina 

98 Veyance technologies Europe Kranj gumarstvo 

99 Domel Železniki elektropredelovalna 

100 Iskraemece Kranj elektropredelovalna 

101 Johnson Controls - NTU Slovenj Gradec avtomobilska 

 

Op: EBIT – dobiček iz poslovanja; EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo; ROA – dobičkonosnost (pred davki) 

povprečnih sredstev; ROE – dobičkonosnost (pred davki) povprečnega kapitala; 

Vir: GVIN, družbe, lastni izračun 

 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 

 
rast prodaje 

  

 
rast EBITDA EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

 
ROE  ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

 
ROA  ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

 
marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

 Dodana vrednost na zaposlenega v €   

 

velikost podjetja z lestvice največjih 

   

Vir: Finance, 27.5.2008 

 

_____________________________________________________________ 
 

Tabela št. 4: 

TOP 101– LIGA NAJBOLJŠIH 2008 

(Finance, 29.5.2009) 
 
NAJBOLJŠA PODJETJA V LETU 2008  
 

SKUPNA 
UVRSTITEV 

IME DRUŽBE SEDEŽ DRUŽBE DEJAVNOST 

1 GEN energija Krško elektrogospodarstvo 

2 Krka Novo mesto farmacija 

3. Geoplin Ljubljana energetika 

4. Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj elektrogospodarstvo 

5. Simobil Ljubljana telekomunikacije 

6. GEN-I Krško trgovina 

7. OMV Slovenija Koper trgovina 

8. Bayer Ljubljana trgovina 



 

 

 

9. Mobitel Ljubljana telekomunikacije 

10. Agip Slovenija Ljubljana trgovina 

11. BSH Hišni aparati Nazarje elektropredelovalna 

12. SGT Ljubljana gradbeništvo 

13. Energetika Ljubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

14. Salbatring International Ljubljana trgovina 

15. Shell Adria Ljubljana trgovina 

16. Salonit Anhovo Nova Gorica gradbeni materiali 

17. Loterija Slovenije Ljubljana igralništvo 

18. Telekom Slovenije Ljubljana telekomunikacije 

19. Metal Ravne Ravne metalurgja 

20. Dars Celje promet 

21. Luka Koper Koper promet 

22. HSE Ljubljana elektrogospodarstvo 

23. Petrol Ljubljana trgovina 

24. Pošta Slovenije Maribor poštne storitve 

25. Lek Ljubljana farmacija 

26. Štore Steel Štore metalurgija 

27. Primorje Ajdovščina gradbeništvo 

28. Lesnina Ljubljana trgovina 

29. Engrotuš Celje trgovina 

30. Dravske elektrarne Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

31. Ljubljanske mlekarne Ljubljana živilska 

32. Acroni Jesenice metalurgja 

33. Iskra Avtoelektrika Nova Gorica avtomobiska 

34. Alpos Šentjur kovinska 

35. Salus Ljubljana trgovina 

36. Kemo farmacija Ljubljana trgovina 

37. PS Mercator Ljubljana trgovina 

38 Vegrad Velenje gradbeništvo 

39. Johnson & Johnson Ljubljana trgovina 

40. Kraški zidar Sežana gradbengtvo 

41. Pivovarna Union Ljubljana živilska 

42. Merkur Naklo trgovina 

43. Nuklearna elektrarna Krško Krško elektrogospodarstvo 

44. Revoz Novo mesto avtomobilska 

45. Elektro Celje Celje elektrogospodarstvo 

46. TAB Mežica elektropredelovalna 

47. Farmadent Maribor trgovina 

48. Kovintrade Celje trgovina 

41 Cimos Koper avtomobiska 

50 Impol Sloven. Bistrica kovinska 

51 ACIntercar Ljubljana trgovina 

52 Big Bang Ljubljana trgovina 

53 Premogovnik Velenje Velenje rudarstvo 

54. CPM Maribor gradbengtvo 

55. Elektro Gorenjska Kranj elektrogospodarstvo 

56. Renadt Nissan Slovenija Ljubljana trgovina 

57. Avtera Ljubljana trgovina 

58. Sava Tires Kranj gumarstvo 

59 Pivovarna Laško Laško živilska 

68. MOL Slovenija Murska Sobota trgovina 



 

 

 

61 Perutnina Ptuj Ptuj živilska 

62. Elektro Slovenija Ljubljana elektrogospodarstvo 

63. CGP Novo mesto gradbengtvo 

64. TopDom Ljubljana trgovina 

65. Količevo Karton Domžale papirna 

66. Helios Količevo kemijska 

67. Dinos Ljubljana predelava surovin 

68. Trimo Trebnje kovinska 

69. Adria Airways Ljubljana promet 

70. Unior Zreče kovinska 

71. Elektro Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

72. Gorenje Velenje elektropredelovalna 

73. Slovenske železnice Ljubjana promet 

74. Elektro Ljubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

75. Konstruktor VGR Maribor gradbeništvo 

76. Toyota Adria Ljubljana trgovina 

77. Žito Ljubljana živilska 

78. Skupina Viator & Vektor Ljubljana promet 

79. Avto Triglav Ljubljana trgovina 

80. Elektro Primorska Nova Gorica elektrogospodarstvo 

81. TPV Johnson Controls Novo mesto avtomobilska 

82. Intereuropa Koper promet 

83. Danfoss Compressors Črnomelj elektropredelovalna 

84. Kompas Ljubljana turizem 

85. Citroen Slovenija Koper trgovina 

86. Hella Saturnus Slovenija Ljubljana avtomobiska 

87. Patoma Sladki Vrh papirna 

88. Cinkarna Celje Celje kovinska 

89. Savatech Kranj gumarstvo 

90. Tobačna Grosist Ljubljana trgovina 

91. Hit Nova Gorica igralništvo 

92. TCG Unitech LTH Škofja Loka kovinska 

93. Talum Kidričevo kovinska 

94. Autocommerce Ljubljana trgovina 

95. Prevent Global Slovenj Gradec avtomobiska 

96. Vipap Videm Krško Krško papirna 

91 Kovi nop las tika Lož Lož kovinska 

96. Papirnica Vevče Ljubljana papirna 

99. MLM Maribor kovinska 

100. Johnson Controls- NTU Slovenj Gradec avtomobiska 

101 Box mark Leather Kidričevo usnjarska 

 

Op.: EBITDA– dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

Vir: GVIN, podatki družb, lastni izračun 

Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 rast prodaje 

  rast EBITDA EBITDA– dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

ROE pred davki ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

ROA pred davki ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

dodana vrednost na zaposlenega 
   



 

 

 

velikost podjetja z lestvice največjih 

   

Vir:Finance, 29.5.2009 

 

_____________________________________________________________ 
 

Tabela št.5: 

TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH 2009 

(Finance, 31.5.2010) 

NAJBOLJŠA SLOVENSKA PODJETJA V LETU 2009 
 

SKUPNA IME DRUŽBE SEDEŽ DEJAVNOST 

UVRSTITE
V 

1. Krka, d. d. Novo mesto farmacija 

2. GEN energija, d. o. o. Krško elektrogospodarstvo 

3. H5E, d. o. 0. Ljubljana elektrogospodarstvo 

4. B5K Hišni aparati, d. o. o. Nazarje elektropredelovalna ind. 

5. Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. Maribor elektrogospodarstvo 

6. Mobitel, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

7. Knauf Insulation, d. o. o.** Škofja Loka gradbeni materiali 

8. Simobil, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

9. Revoz, d. d. Novo mesto avtomobilska ind. 

10. TE-T0L, d. o.o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

11. Kemofarmacija, d. d. Ljubljana trgovina 

12. Dars, d. d.*" Ljubljana promet 

13. Lek, d. d. Ljubljana farmacija 

14. Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Ljubljana avtomobilska ind. 

15. Telekom Slovenije, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

16. Kolektor Etra, d. o. o. Ljubljana elektropredelovalna ind. 

17. Bayer, d. o. o. Ljubljana trgovina 

18. Tobačna Ljubljana, d. o. o. Ljubljana trgovina 

19. GEN-i, d. o. o. Krško trgovina 

20. Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana igralništvo 

21. OMV Slovenija, d. o. o. Koper trgovina 

22. Pošta Slovenije, d. o. o. Maribor poštne storitve 

23. Vipap Videm Krško, d. d. Krško papirna ind. 

24. Geoplin, d. o. o. Ljubljana energetika 

25. Salus, d. d. Ljubljana trgovina 

26. Sava Tires, d. o. o. Kranj gumarska ind. 

27. BTC.d.d. Ljubljana nepremičnine 

28. Paloma, d. d. Sladki Vrh papirna ind. 

29. TAB, d. d. Mežica kovinskopredelovalna ind. 

30. Petrol, d. d. Ljubljana trgovina 

31. Engrotuš, d. d. Celje trgovina 

32. Lesnina, d. o. o. Ljubljana trgovina 

33. PremogovnikVelenje.d.d. Velenje rudarstvo 



 

 

 

34. Mercator, d. d. Ljubljana trgovina 

35. Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. Krško elektrogospodarstvo 

36. Johnson & Johnson, d.o.o. Ljubljana trgovina 

37. Papirnica Vevče, d. o. o. Ljubljana papirna ind. 

38. Žito, d. d. Ljubljana živilska ind. 

39. CPM, d. d. Maribor gradbeništvo 

40. Ljubljanske mlekarne, d. d. Ljubljana živilska ind. 

41. Cinkarna Celje, d. d. Celje kovinskopredelovalna ind. 

42. Impol, d. o. o. Slovenska Bistrica kovinskopredelovalna ind. 

43. Pro Plus, d. o. o. Ljubljana mediji 

44. Perutnina Ptuj, d. d. Ptuj živilska ind. 

45. ITWMetalflex, d. o. o. Tolmin kovinskopredelovalna ind. 

46. Elektro Ljubljana, d. d. Ljubljana elektrogospodarstvo 

47. Salonit Anhovo, d. d. Nova Gorica gradbeni materiali 

48. Primorje, d. d. Ajdovščina gradbeništvo 

49. Pivovarna Laško, d. d. Laško živilska ind. 

50. Elektro Maribor, d. d. Maribor elektrogospodarstvo 

51. Energetika Ljubljana, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

52. CGP, d.d. Novo mesto gradbeništvo 

53. Elektro Slovenija, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

54. Elektro Primorska, d. d. Nova Gorica elektrogospodarstvo 

55. Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. Šoštanj elektrogospodarstvo 

56. Elektro Gorenjska, d. d. Kranj elektrogospodarstvo 

57. Energoplan, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

58. DZS, d. d. Ljubljana trgovina 

59. Big Bang, d. o. o. Ljubljana trgovina 

60. SCT, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

61. Orbico, d. o. o. Ljubljana trgovina 

62. Merkur, d. d. Naklo trgovina 

63. Količevo Karton, d. o. o. Domžale papirna ind. 

64. Kraški zidar, d. d. Sežana gradbeništvo 

65. LTH Ulitki, d. o. o. Škofja Loka kovinskopredelovalna ind. 

66. Carrera Optyl, d. o. o. Ormož kemijska ind. 

67. Elektro Celje, d. d. Celje elektrogospodarstvo 

68. Montavar Metalna nova, d. o. o. Maribor kovinskopredelovalna ind. 

69. Trimo, d. d. Trebnje kovinskopredelovalna ind. 

70. Pivovarna Union, d. d. Ljubljana živilska ind. 

71. Helios, d. o. o. Količevo kemijska ind. 

72. Jagros, d. o. o. Podplat trgovina 

73. Boxmark Leather, d. o. o. Kidričevo usnjarska ind. 

74. CP Ljubljana, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

75. MK Trgovina, d. d. Ljubljana trgovina 

76. Vegrad, d. d. Velenje gradbeništvo 

77. Luka Koper, d. d. Koper promet 

78. CP Kranj, d. d. Kranj gradbeništvo 

79. Kolektor LIV, d. o. o. Postojna kemijska ind. 

80. Sportina Bled, d. o. o. Lesce trgovina 

81. Gorenje, d. d. Velenje elektropredelovalna ind. 

82. Iskraemeco, d. d. Kranj elektropredelovalna ind. 

83. Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. Trbovlje elektrogospodarstvo 



 

 

 

84. Slovenske železnice, d. o. o* Ljubljana promet 

85. Savatech,d. o. o. Kranj gumarska ind. 

86. Domel, d. d. Železniki elektropredelovalna ind. 

87. Fructal, d. d. Ajdovščina živilska ind. 

88. Danfoss Compressors, d. o. o. Črnomelj kovinskopredelovalna ind. 

89. Kovintrade, d. d. Celje trgovina 

90. Talum, d. d. Kidričevo kovinskopredelovalna ind. 

91. Hit, d. d. Nova Gorica igralništvo 

92. Unior, d. d. Zreče kovinskopredelovalna ind. 

93. Tobačna Grosist, d. o. o. Ljubljana trgovina 

94. Adria Airways, d. d. Ljubljana promet 

95. Renault Nissan Slovenija, d. o. o. Ljubljana trgovina 

96. ETI, d. d. Izlake elektropredelovalna ind. 

97. Kovinoplastika Lož, d. d. Lož kovinskopredelovalna ind. 

98. Delo, d. d. Ljubljana mediji 

99. MLM, d. d. Maribor kovinskopredelovalna ind. 

100. Intereuropa, d. d. Koper promet 

101. Iskra Avtoelektrika, d. d. Nova Gorica avtomobilska ind. 

 

Op: *poslovni prihodki namesto čistih prihodkov od predaje: "upoštevali smo združitev "'stanje sredstev konec 
leta 2008; EBIT – dobiček iz poslovanja; EBITDA– dobiček iz poslovanja pred amortizacijo; ROA – donosnost 
(pred davki) povprečnega kapitala; ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

 

Vir:Bisnode, AJPES. družbe, lastni izračun 
 

 

 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 

 
rast prodaje 

  

 
rast EBITDA EBITDA– dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

 
ROE pred davki ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

 
ROA pred davki ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

 
marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

 
dodana vrednost na zaposlenega 

 

 

velikost podjetja z lestvice največjih 

  Vir: Finance, 31.5.2010 

Opis metode pri tvorbi lestvice: 

Metodologija  

Kako smo razvrščali podjetja  

* Liga najboljših: Lestvico najboljših družb – tudi tu gre za nekonsolidirane izkaze, vključene pa so le tiste družbe, 

ki so se uvrstile na lestvico največjih – smo sestavili na podlagi šestih kazalnikov, ki po našem mnenju najbolje 

izražajo uspešnost poslovanja v minulem letu. Dva od njih sta merila relativne spremembe v prihodkih in dobičku 

iz poslovanja, povečanem za odpise vrednosti (kosmati denarni tok iz poslovanja oziroma EBITDA), preostali 

štirje – dobičkonosnost sredstev, kapitala in delež EBIT (dobiček iz poslovanja) v poslovnih prihodkih ter dodana 

vrednost na zaposlenega – pa so merili doseženo raven uspešnosti. Omenjenim šestim kazalnikom smo dodali 

še uvrstitev po velikosti. Družbe smo tudi na tej lestvici uvrstili za vsako kategorijo posebej, končno mesto pa je 

tehtana sredina uvrstitev. Ker so razlike po prihodkih med največjo in najmanjšo družbo na lestvici več kot 1 proti 

30 in ker je rast prihodkov dolgoročno najboljša podlaga tudi za rast preostalih kategorij uspešnosti poslovanja, 

smo uvrstitvi po velikosti in uvrstitvi po rasti prodaje namenili dvakrat večjo utež kot preostalim petim uvrstitvam 

po preostalih kazalnikih.  

* Podatke smo pridobili iz baze analitsko-bonitetne družbe Bisnode in od družb samih.  



 

 

 

(ZALAZNIK, Peter: Polom velikanov, nove svetle zvezde, Finance, 31.5.2010) 

 
_____________________________________________________________ 
 
Tabela št.6: 

TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH 2010 

(Finance, 30.5.2011) 

NAJBOLJŠA SLOVENSKA PODJETJA V LETU 2010 
 

Skupna 
uvrstitev 

Podjetje Kraj Dejavnost 

1. Danfoss Trata, d. o. o. Ljubljana elektropredelovalna ind. 

2. TAB, d. d. Mežica kovinskopredelovalna ind. 

3. Krka, d. d. Novo mesto farmacija 

4. Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Ljubljana avtomobilska ind. 

5. HSE, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

6. Dinos, d. d. Ljubljana predelava odpadnih materialov 

7. Kolektor Etra, d. o. o. Ljubljana elektropredelovalna ind. 

8. ITW Metalflex, d. o. o. Tolmin elektropredelovalna ind. 

9. Dars, d. d. Celje promet 

10. SŽ-ŽGP, d.d. Ljubljana gradbeništvo 

11. Količevo Karton, d. o. o. Domžale papirna ind. 

12. Cinkarna Celje, d. d. Celje kovinskopredelovalna ind. 

13. OMV Slovenija, d. o. o. Koper trgovina 

14. GEN-I, d. o. o. Krško trgovina 

15. Petrol, d. d. Ljubljana trgovina 

16. Iskra MIS; d. d.  Kranj elektropredelovalna ind. 

17. Papir Servis, d. o. o. Ljubljana predelava odpadnih materialov 

18. Danfoss Compressors, d. o. o. Črnomelj elektropredelovalna ind. 

19. Savatech, d. o. o. Kranj gumarska ind. 

20. Pro Plus, d. o. o. Ljubljana mediji  

21. Geoplin, d. o. o. Ljubljana energetika 

22. Energetika Ljubljana, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

23. Gorenje Surovina, d. o. o. Maribor predelavaodpadnih materialov 

24. Sava Tires, d. o. o. Kranj gumarska ind. 

25. Renault Nissan Slovenija, d. o. o. Ljubljana trgovina 

26. Carrera Optyl, d. o. o. Ormož kemijska ind. 

27. Mobitel, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

28. BTC,d.d. Ljubljana nepremičnine 

29. Iskra Avtoelektrika, d. d. Šempeter pri Gorici elektropredelovalna ind. 

30. Simobil, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

31. Energoplan, d. d. Ljubljana gradbeništvo 

32. Talum, d. d. Kidričevo kovinskopredelovalna ind. 

33. ETI, d. d. Izlake elektropredelovalna ind. 

34. Lek, d. d. Ljubljana farmacija 

35. Kemofarmacija, d. d. Ljubljana trgovina 

36. Luka Koper, d. d. Koper promet 

37. Elektro Gorenjska, d. d. Kranj elektrogospodarstvo 

38. Kovintrade, d. d. Celje trgovina 



 

 

 

39. Helios, d. o. o. Domžale kemijska ind. 

40. Impol, d. o. o. Slovenska Bistrica kovinskopredelovalna ind. 

41. Štore Steel, d. o. o. Štore kovinskopredelovalna ind. 

42. Knauf Insulation, d. o. o.** Škofja Loka gradbeni materiali 

43. CGP, d. d. Novo mesto gradbeništvo 

44. BSH Hišni aparati, d. o. o. Nazarje elektropredelovalna ind. 

45. Revoz, d. d. Novo mesto avtomobilska ind. 

46. Elektro Slovenija, d. o. o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

47. GEN energija, d. o. o. Krško elektrogospodarstvo 

48. Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. Šoštanj elektrogospodarstvo 

49. LTH Ulitki, d. o. o. Škofja Loka kovinskopredelovalna ind. 

50. Pošta Slovenije, d. o. o. Maribor poštne storitve 

51. Litostroj Power, d. o. o. Ljubljana gradbeništvo 

52. Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana igre na srečo 

53. Elektro Celje, d. d. Celje elektrogospodarstvo 

54. Johnson Controls-NTU, d. o. o. Slovenj Gradec avtomobilska ind. 

55. Grep, d. o. o. Ljubljana gradbeništvo 

56. Bayer, d. o. o. Ljubljana trgovina 

57. Salus, d. d. Ljubljana trgovina 

58. Droga Kolinska, d. d. Ljubljana živilska ind. 

59. MOL Slovenija, d. o. o. Murska Sobota trgovina 

60. Gorenje, d. d. Velenje elektropredelovalna ind. 

61. Elektro Maribor, d. d. Maribor elektrogospodarstvo 

62. Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. Maribor elektrogospodarstvo 

63. Domel, d. o. o. Železniki elektropredelovalna ind 

64. Mercator, d. d. Ljubljana trgovina 

65. Jagros, d. o. o. Podplat trgovina 

66. Slovenske železnice, d. o. o. Ljubljana promet 

67. Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. Krško elektrogospodarstvo 

68. Veyance Technologies Europe, d. o. o. Kranj . gumarska ind. 

69. Kolektor LIV, d. o. o. Postojna elektropredelovalna ind. 

70. Primorje, d. d. Ajdovščina gradbeništvo 

71. Unior, d. d. Zreče kbvinskopredelovalna ind. 

72. Engrotuš, d. d. Celje trgovina 

73. Žito, d. d. Ljubljana živilska ind. 

74. Premogovnik Velenje, d. d. Velenje rudarstvo 

75. Elektro Ljubljana, d. d. Ljubljana elektrogospodarstvo 

76. Big Bang, d. o. o. Ljubljana trgovina 

77. Elektro Primorska, d. d. Nova Gorica elektrogospodarstvo 

78. MLM,d.d. Maribor kovinskopredelovalna ind. 

79. Tobačna grosist, d. o. o. Ljubljana trgovina 

80. Pivovarna Laško, d. d. Laško živilska ind. 

81. Pivovarna Union, d. d. Ljubljana živilska ind. 

82. Ljubljanske mlekarne, d. d. LJubljana živilska Ind. 

83. Papirnica Vevče, d. o. o. Ljubljana papirna ind. 

84. Perutnina Ptuj, d. d. Ptuj živilska ind. 

85. Telekom Slovenije, d. d. Ljubljana telekomunikacije 

86. DZS, d. d. Ljubljana trgovina 

87. MK Trgovina, d. o. o. Ljubljana trgovina 

88. Kovinoplastika Lož, d. d. Stari trg pri Ložu kovinskopredelovalna ind. 

89. Hit, d. d. Nova Gorica igralništvo 

90. Johnson & Johnson, d. o. o. Ljubljana trgovina 



 

 

 

91. Trimo, d. d. Trebnje kovinskopredelovalna ind. 

92. Iskraemeco, d. d. Kranj elektropredelovalna ind. 

93. Boxmark Leather, d. o.o. Kidričevo usnjarska ind. 

94. Intereuropa, d. d. Koper trgovina 

95. Gorenjska gradbena družba, d. d. Kranj gradbeništvo 

96. Fructal, d. d. Ajdovščina živilska ind. 

97. TE-TOL, d. o.o. Ljubljana elektrogospodarstvo 

98. Paloma, d. d. Sladki Vrh papirna ind. 

99. Vipap Videm Krško, d. d. Krško papirna ind. 

100. Merkur, d. d. Naklo trgovina 

101. Adria Airways, d. d. Brnik promet 

 
Vir:Bisnode, AJPES. družbe, lastni izračun 
 

 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 

 
rast prodaje 

  

 
rast EBITDA EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

 
ROE  ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

 
ROA  ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

 
marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

 
bruto dodana vrednost na zaposlenega 

 

 

velikost podjetja z lestvice največjih 

   

Vir: Finance, 30.5.2011 

_____________________________________________________________ 
 

  



 

 

 

 

Tabela št.7: 

TOP 101 – LIGA NAJBOLJŠIH 2011 

(Finance, 30.5.2012) 

NAJBOLJŠA SLOVENSKA PODJETJA V LETU 2011 
(na lestvico so uvrščena podjetja z lestvice TOP101 največjih) 
 
SKUPNA 
UVRSTITEV 

IME DRUŽBE SEDEŽ DEJAVNOST 

1 BSH Hišni aparati Nazarje elektropredelovalna ind. 

2 Cinkarna Celje Celje kovinskopredelovalna ind. 

3 Telemach Ljubljana telekomunikacije 

4 Simobil Ljubljana telekomunikacije 

5 GEN-I Krško trgovina 

6 Lek Ljubljana farmacija 

7 Metal Ravne Ravne na Koroškem kovinskopredelovalna ind. 

8 Knauf Insulation Škofja Loka gradbeni materiali 

9 Pivovarna Union Ljubljana živilska ind. 

10 Danfoss Trata Ljubljana elektropredelovalna ind. 

11 OMV Slovenija Koper trgovina 

12 Savatech Kranj gumarska ind. 

13 HSE Ljubljana elektrogospodarstvo 

14 Krka Novo mesto farmacija 

15 TAB Mežica kovinskopredelovalna ind. 

16 Štore Steel Štore kovinskopredelovalna ind. 

17 Hella Saturnus Slovenija Ljubljana avtomobilska ind. 

18 Impol Slovenska Bistrica kovinskopredelovalna ind. 

19 Geoplin Ljubljana energetika 

20 Petrol Ljubljana trgovina 

21 Acroni Jesenice kovinskopredelovaina ind. 

22 Veyance Technologies Europe Kranj gumarska ind. 

23 Iskra MIS Kranj elektropredelovalna ind. 

24 LTH Ulitki Škofja Loka kovinskopredelovalna ind. 

25 Dinos Ljubljana predelava odpadnih materialov 

26 Nuklearna elektrarna Krško Krško elektrogospodarstvo 

27 Dars Celje promet 

28 Iskra Avtoelektrika Šempeter pri Gorici avtomobilska ind. 

29 Energetika LJubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

30 Boxmark Leather Kidričevo usnjarska ind. 

31 Luka Koper Koper promet 

32 Johnson Controls Slovenj Gradec avtomobilska ind. 

33 GEN energija Krško elektrogospodarstvo 

34 Steklarna Rogaška Rogaška Slatina steklarska ind. 

35 Telekom Slovenije Ljubljana telekomunikacije 

36 Plinovodi Ljubljana promet in skladiščenje 

37 Elektro Slovenija Ljubljana elektrogospodarstvo 

38 Pošta Slovenije Maribor poštne storitve 

39 BTC Ljubljana skladiščenje in nepremičnine 

40 Unior Zreče kovinskopredelovalna ind. 



 

 

 

41 Kemofarmacija Ljubljana trgovina 

42 Sintal Ljubljana varovanje 

43 Mercator Ljubljana trgovina 

44 Aerodrom Ljubljana Brnik promet 

45 Količevo Karton Domžale papirna ind. 

46 SŽ-CD Ljubljana popravila in montaža 

47 Soške elektrarne Nova Gorica Nova Gorica elektrogospodarstvo 

48 Dravske elektrarne Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

49 Sava Turizem Bled turizem 

50 SwatyComet Maribor kovinskopredelovalna ind. 

51 Terme Čatež Brežice turizem 

52 Kovintrade Celje kovinskopredelovalna ind. 

53 Domel Železniki elektropredelovalna ind. 

54 Termoelektrarna Šoštanj Šoštanj elektrogospodarstvo 

55 HTZ Velenje Velenje popravila in montaža 

56 Hit Nova Gorica igralništvo 

57 Papir Servis Ljubljana predelava odpadnih materialov 

58 Talum Kidričevo kovinskopredelovalna ind. 

59 Revoz Novo mesto avtomobilska ind. 

60 Elektro Ljubljana Ljubljana elektrogospodarstvo 

61 Pivovarna Laško Laško živilska ind. 

62 Intereuropa Koper promet 

63 TPV Novo mesto avtomobilska ind. 

64 Terme Krka Novo mesto turizem 

65 Helios Domžale kemijska ind. 

66 Droga Kolinska Ljubljana živilska ind. 

67 Eti Izlake elektropredelovalna ind. 

68 Carrera Optyl Ormož kemijska ind. 

69 Goodyear Dunlop Sava Tires Kranj gumarska ind. 

70 Elan Begunje na Gorenjskem proizvodnja športne opreme 

71 ITW Metalflex Tolmin elektropredelovalna ind. 

72 Vipap Videm Krško papirna ind. 

73 TE-T0L Ljubljana elektrogospodarstvo 

74 MLM Maribor kovinskopredelovalna ind. 

75 ISS Facility Services Maribor čiščenje 

76 Elektro Maribor Maribor elektrogospodarstvo 

77 DZS Ljubljana trgovina 

78 Elektro Celje Celje elektrogospodarstvo 

79 Salus Ljubljana trgovina 

80 JP Vodovod-kanalizacija Ljubljana oskrba z vodo 

81 Papirnica Vevče Ljubljana papirna ind. 

82 Gorenje Velenje elektropredelovalna ind. 

83 Premogovnik Velenje Velenje rudarstvo 

84 Žito Ljubljana živilska ind. 

85 Trimo Trebnje kovinskopredelovalna ind. 

86 CGP Novo mesto gradbeništvo 

87 Tobačna Grosist Ljubljana trgovina 

88 Merkur Naklo trgovina 

89 Ljubljanske mlekarne Ljubljana živilska ind. 

90 Iskraemeco Kranj elektropredelovalna ind. 

91 Paloma Sladki Vrh papirna ind. 

92 Elektro Gorenjska Kranj elektrogospodarstvo 



 

 

 

93 Hoteli Bernardin Portorož turizem 

94 Perutnina Ptuj Ptuj živilska ind. 

95 Elektro Primorska Nova Gorica elektrogospodarstvo 

96 Salonit Anhovo Deskle gradbeni materiali 

97 Istrabenz Turizem Portorož turizem 

98 Kovinoplastika Lož Stari trg pri Ložu kovinskopredelovalna ind. 

99 Adria Airways Brnik promet 

100 Primorje Ajdovščina gradbeništvo 

101 Secop Kompresorji Črnomelj elektropredelovalna ind. 

 
 

Vir:Bisnode, AJPES, družbe, lastni izračun 
 

 
Ponderirani kriteriji za uvrščanje na lestvico: 

 

 
rast prodaje 

  

 
rast EBITDA EBITDA – dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

 
ROE  ROE – donosnost (pred davki) povprečnih sredstev 

 
ROA  ROA – donosnost (pred davki) povprečnega kapitala 

 
marža EBIT EBIT – dobiček iz poslovanja 

 
bruto dodana vrednost na zaposlenega 

 

 

velikost podjetja z lestvice največjih 
 

  Vključene so le tiste družbe, ki so uvrščene na lestvico največjih: TOP101 –liga največjih, Finance, 30.5.2012 

Vir: Finance, 30.5.2012 
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Priloga 2:Razporeditev dokumentarnegagradiva  

Razporeditev po stalno uvrščenihpodjetjih 

Podjetje 
A članki 1.1.2005 do 

31.12.2008 

Bčlanki po 1.1.2009do 

31.12.2011 

članki skupaj 

2005–2011 

Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 1 12 13 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 52 56 108 

Johnson Controls-NTU, d. o. o. 10 11 21 

Revoz, d. d. 130 71 151 

BSH Hišni aparati, d. o. o. 11 14 25 

Domel, d. d. 25 17 42 

Gorenje, d. d. 153 126 289 

Iskraemeco, d. d. 175 24 199 

TAB, d. d. 9 8 17 

Štore Steel, d. o. o. 15 10 25 

Unior, d. d. 36 25 61 

Impol, d. o. o. 24 5 29 

Kovinoplastika Lož, d. d. 10 7 17 

LTH Ulitki, d. o. o. 0 7 7 

MLM,d.d. 27 25 52 

Trimo, d. d. 36 38 74 

Talum, d. d. 55 41 96 

Boxmark Leather, d. o. o. 1 28 29 

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 32 67 99 

Elektro Celje, d. d. 7 16 23 

Elektro Gorenjska, d. d. 22 27 49 

Elektro Ljubljana, d. d. 26 37 63 

Elektro Maribor, d. d. 10 48 58 

Elektro Primorska, d. d. 15 35 50 

Elektro Slovenija, d. o. o. 112 91 203 

HSE, d. o. o. 128 121 249 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. 210 125 335 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. 71 561 632 

Energetika Ljubljana, d. o. o. 31 23 54 

Geoplin, d. o. o. 61 36 94 

Premogovnik Velenje, d. d. 56 67 123 

CGP, d. d. 3 12 15 

Primorje, d. d. (V STEČAJU) 28 73 101 

Ljubljanske mlekarne, d. d. 125 39 164 

Perutnina Ptuj, d. d. 73 49 122 

Pivovarna Laško, d. d. 158 352 510 

Pivovarna Union, d. d. 41 11 52 

Žito, d. d. 117 57 174 

Big Bang, d. o. o. 0 3 3 



 

 

 

Engrotuš, d. d. 95 27 122 

GEN-I, d. o. o. 28 102 130 

Kemofarmacija, d.d. 2 4 6 

Kovintrade, d. d. 0 0 0 

Mercator, d. d. 651 428 1133 

Merkur, d. d. 173 317 490 

OMV Slovenija, d. o. o. 12 2 14 

Petrol, d. d. 323 250 573 

Renault Nissan Slovenija, d. o. o. 1 5 6 

Salus, d. d. 1 8 9 

Tobačna grosist, d. o. o. 3 1 4 

Adria Airways, d. d. 154 205 359 

Dars, d. d. 247 344 591 

Intereuropa, d. d. 130 89 219 

Luka Koper, d. d. 443 450 893 

Sava Tires, d. o. o. 10 11 21 

Savatech, d. o. o. 7 6 13 

Helios, d. o. o. 46 45 91 

Cinkarna Celje, d. d. 72 29 101 

Količevo Karton, d. o. o. 7 3 10 

Paloma, d. d. 160 81 241 

Papirnica Vevče, d. o. o. 1 4 5 

Vipap Videm Krško, d. d. 34 13 47 

Pošta Slovenije, d. o. o. 70 150 220 

Simobil, d. d. 64 65 129 

Telekom Slovenije, d. d. 471 231 702 

Krka, d. d. 63 37 100 

Lek, d. d. 100 40 140 

Hit, d. d. 280 183 463 

SKUPAJ podjetij: 68 5744 5505 11260 
Vir gradiva: dokumentacija Delo,dosjeji na Ime podjetja, vsiavtorskičlankiv zadanem obdobju, vsebinsko. 

 

Razporeditev popodjetjih, izpadlih v krizi 

Podjetje 
A članki 1.1.2005 do 

31.12.2008 

Bčlanki po 1.1.2009do 

31.12.2011 

članki skupaj 

2005–2011 

Kompas 33 35 68 

CPM, d.d. (v stečaju) 7 94 101 

Kraški zidar (v stečaju) 9 5 14 

SCT, d.d. (v stečaju) 176 389 565 

Vegrad (v stečaju) 48 417 465 

Cimos, d.d. 32 28 60 

Prevent Global (v stečaju) 1 117 118 

Skupina Viator & Vektor 67 105 172 

ACIntercar (Autocommerce) 4 3 7 

Agip Slovenija 0 0 0 

Autocommerce 44 4 48 



 

 

 

Avtera 0 0 0 

Avto Triglav 2 2 4 

Citroen Slovenija 3 1 4 

Lesnina 23 15 38 

TopDom 0 0 0 

Toyota Adria 2 2 4 

SKUPAJ podjetij: 17 451 1217 1668 
Vir gradiva: dokumentacija Delo,dosjeji na Ime podjetja, vsiavtorskičlankiv zadanem obdobju, vsebinsko. 

  



 

 

 

Priloga 3:Sklicevanje podjetij na standarde 

 

 

Standardiposlovne in proizvodne 

odličnosti 

 

Standardi družbene 

odgovornosti 

   

Skupina stalno prisotnih na 

lestvici najboljših 
Vodenje 

Okolje 

  

Varnost 

in 

industr. 

stand. 

Skupno 

standardi 

odličnosti 

Odgov. 

poročanje 

Ljudje, družba, 

okolje 

Lastna 

etična 

pravila 

Skupno 

standardi 

odgovornosti 

Podjetje 
ISO 9000 

ISO 

1400 

EM

AS 

OSHAS 

in dr.   

AA 

1000 

G

RI 

SA 

8000 

ISO 

26000 

UN

GC Codex   

Dravske elektrarne Maribor, 

d. o. o. 1 1 

 

3 5 

  

  

 

1   1 

Elektro Celje, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Elektro Gorenjska, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Elektro Ljubljana, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Elektro Maribor, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

1 1 2 

Elektro Primorska, d. d. 1 1 

 

0 2 

  

  

 

    0 

Elektro Slovenija, d. o. o. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

HSE, d. o. o. 1 1 

 

3 5 

  

  

 

    0 

Nuklearna elektrarna Krško, 

d. o. o.   1 

 

3 4 

  

  

 

    0 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o, 

o. 1 1 

 

3 5 

  

  

 

    0 

Geoplin, d. o. o.   1 

 

  1 

  

  

 

    0 

Premogovnik Velenje, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

GEN-I, d. o. o.   

  

  0 

 

1   

 

    1 

Petrol, d. d. 1 1 

 

  2 

  

  

 

1   1 

Adria Airways, d. d. 1 

  

2 3 

  

  

 

    0 

Dars, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Pošta Slovenije, d. o. o.   

  

1 1 

  

  

 

1   1 

Telekom Slovenije, d. d.   1 

 

2 3 

  

  

 

1   1 

Hit, d. d.   

  

  0 

  

  

 

    0 

Energetika Ljubljana, d. o. o. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Big Bang, d. o. o.   

  

  0 

  

  

 

    0 

Engrotuš, d. d.   

  

1 1 

  

  

 

    0 

Kemofarmacija, d.d. 1 

  

2 3 

  

  

 

    0 

OMV Slovenija, d. o. o.   

  

2 2 

  

  

 

1 1 2 

Renault Nissan Slovenija, d. o. 

o.   

  

  0 

  

  

 

    0 

Salus, d. d.   

  

  0 

  

  

 

    0 

Tobačna grosist, d. o. o.   

  

1 1 

  

  

 

    0 

Simobil, d. d.   

  

  0 

  

  

 

  1 1 

Talum, d. d.   1 1 2 4 

  

1 

 

    1 

Luka Koper, d. d. 1 1 1 2 5 

  

  

 

1 1 2 

Revoz, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

  1 1 

CGP, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Primorje, d. d. (V STEČAJU) 1 1 

 

  2 

  

  

 

    0 

Ljubljanske mlekarne, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Pivovarna Laško, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Pivovarna Union, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Žito, d. d. 1 

 

1   2 

  

  

 

    0 

Mercator, d. d.   1 1   2 

 

1   

 

1   2 



 

 

 

Merkur, d. d. 1 

  

  1 

  

  

 

    0 

Unior, d. d.   1 1 2 4 

  

1 

 

    1 

Intereuropa, d. d. 1 

  

  1 

  

  

 

  1 1 

Sava Tires, d. o. o.   1 1 2 4 

  

1 

 

1   2 

Savatech, d. o. o.   1 1 2 4 

  

1 

 

    1 

Paloma, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Krka, d. d. 1 1 

 

4 6 

  

  

 

    0 

Hella Saturnus Slovenija, d. o. 

o. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Johnson Controls-NTU, d. o. o. 1 1 

 

1 3 

 

1   

 

1 1 3 

BSH Hišni aparati, d. o. o. 1 1 

 

  2 

 

1   

 

1 1 3 

Domel, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

  1 1 

Gorenje, d. d. 1 1 1 2 5 

  

  

 

1 1 2 

Iskraemeco, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

1   1 

TAB, d. d.   1 1 1 3 

  

1 

 

    1 

Štore Steel, d. o. o.   1 1 2 4 

  

1 

 

1   2 

Impol, d. o. o. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Kovinoplastika Lož, d. d. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

LTH Ulitki, d. o. o. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

MLM,d.d.   1 

 

  1 

  

  

 

    0 

Trimo, d. d.   1 1 2 4 

  

1 

 

1   2 

Boxmark Leather, d. o. o. 1 1 

 

1 3 

  

  

 

    0 

Perutnina Ptuj, d. d. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

1   1 

Kovintrade, d. d. 1 

  

  1 

  

  

 

    0 

Helios, d. o. o.   1 

 

1 2 

  

  

 

    0 

Cinkarna Celje, d. d. 1 1 1 1 4 

  

  

 

    0 

Količevo Karton, d. o. o. 1 1 

 

  2 

  

  

 

    0 

Papirnica Vevče, d. o. o. 1 1 

 

2 4 

  

  

 

    0 

Vipap Videm Krško, d. d.   

 

1   1 

  

1 

 

    1 

Lek, d. d.   1 1 3 5   1   

 

1 1 3 

SKUPAJ podjetij: 68 43 51 14 86 194 0 5 8 0 17 11 41 

            

  

  



 

 

 

             

 

Standardiposlovne in proizvodne 

odličnosti 

 

Standardi družbene 

odgovornosti 

   

Skupina izpadlih z lestvice 

najboljšihpo začetku krize 
Vodenje 

Okolje 

  

Varnost 

in 

industr. 

standardi 

Skupno 

standardi 

odličnosti 

Odgovorn

o 

poročanje 

Ljudje, družba, 

okolje 

Lastna 

etična 

pravila 

Skupno 

standardi 

odgovornosti 

Podjetje 

ISO9000 

ISO 

140

0 

EMA

S 

OSHAS 

in dr.   

AA

100

0 GRI 

SA

80

00 

ISO26

000 

UN

GC Codex   

CPM, d.d. (stečaj) 1 1 

  

2 

      

0 

Kraški zidar (stečaj) 1 

   

1 

      

0 

SCT, d.d. (stečaj) 

    

0 

      

0 

Vegrad (stečaj) 1 1 

  

2 

      

0 

Skupina Viator & Vektor (stečaj) 

   

0 

      

0 

Prevent Global (stečaj)         0             0 

Cimos, d.d. 1 1 

 

2 4 

      

0 

AC Intercar (v 2010 združen z 

Autocommerce) 1 1 

  

2 

    

1 

 

1 

Agip Slovenija 

   

3 3 

    

1 1 2 

Autocommerce (v 2010 

združen z AC Intercar) 1 1 

  

2 

    

1 

 

1 

Avtera 

    

0 

      

0 

Avto Triglav 1 1 

  

2 

    

1 

 

1 

Citroen Slovenija 1 1 

 

1 3 

 

1 

 

1 1 1 3 

Lesnina 

    

0 

      

0 

TopDom 

    

0 

      

0 

Toyota Adria 

 

1 

 

1 2 

 

1 

   

2 2 

Kompas, d.d. 

    

0 

     

1 1 

SKUPAJ podjetij: 17 8 8 0 7 23 0 2 0 1 5 5 11 

 

  



 

 

 

Priloga 4: Ocene dejanj podjetij na podlagi dokumentarnega gradiva 

 

  

glavne teme – 2005–2008 rejektivno   glavne teme –2005–2008 afirmativno 

Skupina stalno prisotnih na lestvici 

najboljših 
članki  lastniki 

uprava, 

poslovanje 

odnos do 

zaposlenih 

trg, kupci, 

dobavitelji 

okolje, 

skupnost 

skup 

rejek 
lastniki 

uprava, 

poslovanje 

odnos do 

zaposlenih 

trg, kupci, 

dobavitelji 

okolje, 

skupnost 

skup 

afirm 

Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 1 

     

0   1 

   

1 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 52 2 2 

   

4   

    

0 

Johnson Controls-NTU, d. o. o. 10 

 

1 

   

1   

    

0 

Revoz, d. d. 130 

     

0   

    

0 

BSH Hišni aparati, d. o. o. 11 

     

0   

    

0 

Domel, d. d. 25 

     

0   

    

0 

Gorenje, d. d. 153 1 

    

1   

    

0 

Iskraemeco, d. d. 175 3 2 

   

5   

    

0 

TAB, d. d. 9 

    

1 1   

   

1 1 

Štore Steel, d. o. o. 15 

     

0   

    

0 

Unior, d. d. 36 1 

    

1   

    

0 

Impol, d. o. o. 24 

 

3 

   

3   

    

0 

Kovinoplastika Lož, d. d. 10 

     

0   

    

0 

LTH Ulitki, d. o. o. 0 

     

0   

    

0 

MLM,d.d. 27 

     

0   

    

0 

Trimo, d. d. 36 

     

0   

 

2 

  

2 

Talum, d. d. 55 2 

   

1 3   

   

1 1 



 

 

 

Boxmark Leather, d. o. o. 1 

     

0   

    

0 

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 32 2 1 

   

3   

    

0 

Elektro Celje, d. d. 7 1 

  

1 

 

2   

   

1 1 

Elektro Gorenjska, d. d. 22 1 1 

 

2 

 

4   

    

0 

Elektro Ljubljana, d. d. 26 1 

  

2 

 

3   

    

0 

Elektro Maribor, d. d. 10 1 

 

1 1 

 

3   

    

0 

Elektro Primorska, d. d. 15 1 

  

1 1 3   

    

0 

Elektro Slovenija, d. o. o. 112 2 1 

 

1 

 

4   

    

0 

HSE, d. o. o. 128 2 1 

   

3   

    

0 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. 210 2 

   

2 4   

    

0 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. 71 2 2 

  

1 5   

    

0 

Energetika Ljubljana, d. o. o. 31 2 

    

2   

    

0 

Geoplin, d. o. o. 61 2 

    

2   

    

0 

Premogovnik Velenje, d. d. 56 

 

1 

   

1   

 

2 

 

2 4 

CGP, d. d. 3 2 

    

2   

    

0 

Primorje, d. d. (V STEČAJU) 28 2 2 

   

4   

    

0 

Ljubljanske mlekarne, d. d. 125 2 

   

1 3   

    

0 

Perutnina Ptuj, d. d. 73 2 2 

   

4   

    

0 

Pivovarna Laško, d. d. 158 2 3 

   

5   

    

0 

Pivovarna Union, d. d. 41 2 1 

   

3   

    

0 

Žito, d. d. 117 

 

1 

   

1   

    

0 

Big Bang, d. o. o. 0 

     

0   

    

0 

Engrotuš, d. d. 95 

 

1 

   

1   

   

2 2 



 

 

 

GEN-I, d. o. o. 28 1 

  

1 

 

2   

    

0 

Kemofarmacija, d.d. 2 

    

1 1   

    

0 

Kovintrade, d. d. 0 

     

0   

    

0 

Mercator, d. d. 651 3 3 

 

3 

 

9   

    

0 

Merkur, d. d. 173 2 3 

   

5   

    

0 

OMV Slovenija, d. o. o. 12 

  

1 

  

1   

    

0 

Petrol, d. d. 323 2 2 

   

4   

    

0 

Renault Nissan Slovenija, d. o. o. 1 

     

0   

    

0 

Salus, d. d. 1 

     

0   

    

0 

Tobačna grosist, d. o. o. 3 

    

1 1   

    

0 

Adria Airways, d. d. 154 1 

  

2 

 

3   

    

0 

Dars, d. d. 247 2 2 

 

2 2 8   

    

0 

Intereuropa, d. d. 130 2 2 

   

4   

    

0 

Luka Koper, d. d. 443 2 2 2 

 

2 8   

    

0 

Sava Tires, d. o. o. 10 

     

0   

    

0 

Savatech, d. o. o. 7 

     

0   

    

0 

Helios, d. o. o. 46 

     

0   

   

1 1 

Cinkarna Celje, d. d. 72 

    

3 3   

    

0 

Količevo Karton, d. o. o. 7 

     

0   

    

0 

Paloma, d. d. 160 3 3 2 

  

8   

    

0 

Papirnica Vevče, d. o. o. 1 

     

0   

    

0 

Vipap Videm Krško, d. d. 34 

  

1 

 

1 2   

    

0 

Pošta Slovenije, d. o. o. 70 2 1 

 

1 

 

4 

     

0 



 

 

 

Simobil, d. d. 64 

   

1 

 

1 

    

2 2 

Telekom Slovenije, d. d. 471 3 2 

 

3 

 

8 

    

2 2 

Krka, d. d. 63 

 

1 

   

1   

   

2 2 

Lek, d. d. 100 1 

 

1 

  

2   

   

2 2 

Hit, d. d. 280 3 3 

  

2 8           0 

SKUPAJ podjetij: 68 5744 67 49 8 21 19 164 0 1 4 0 16 21 

Razpon ocen: intenzivnost od 1 do 3  



 

 

 

  

glavne teme – 2005–2008 rejektivno   glavne teme –2005–2008 afirmativno 

Skupina izpadlih z lestvice najboljšihpo 

začetku krize 
članki  lastniki 

uprava, 

poslovanje 

odnos do 

zaposlenih 

trg, kupci, 

dobavitelji 

okolje, 

skupnost 

skup 

rejek 
lastniki 

uprava, 

poslovanje 

odnos do 

zaposlenih 

trg, kupci, 

dobavitelji 

okolje, 

skupnost 

skup 

afirm 

Kompas 33 

  

1 2 

 

3   

  

1 

 

1 

CPM, d.d. (v stečaju) 7 

 

2 

 

2 

 

4   

    

0 

Kraški zidar (v stečaju) 9 

 

1 

   

1   

    

0 

SCT, d.d. (v stečaju) 176 3 3 2 3 

 

11   

    

0 

Vegrad (v stečaju) 48 2 2 2 2 

 

8   

    

0 

Cimos, d.d. 32 

 

1 1 

  

2 2 

    

2 

Prevent Global (v stečaju) 1 

     

0   

    

0 

Skupina Viator & Vektor 67 1 1 

 

1 

 

3   

    

0 

ACIntercar (Autocommerce) 4 

   

1 

 

1   

   

1 1 

Agip Slovenija 0 

     

0   

    

0 

Autocommerce 44 2 3 

   

5   

   

1 1 

Avtera 0 

     

0   

    

0 

Avto Triglav 2 

   

1 

 

1   

    

0 

Citroen Slovenija 3 

   

1 

 

1   

    

0 

Lesnina 23 

     

0   

    

0 

TopDom 0 

     

0   

    

0 

Toyota Adria 2           0           0 

SKUPAJ podjetij: 17 451 8 13 6 13 0 40 2 0 0 1 2 5 

Razpon ocen: intenzivnost od 1 do 3  



 

 

 

 

  

glavne teme–2009–2011 rejektivno     glavne teme –2009–2011 afirmativno     

Skupina stalno prisotnih na lestvici 
najboljših 

 članki po 
1.1.2009d

o 
31.12.201

1 

lastnik
i 

uprava, 
poslovanj

e 

odnos do 
zaposleni

h 

trg, 
kupci, 

dobavitel
ji 

okolje, 
skupnos

t 

skup 
reje

k 

lastnik
i 

uprava, 
poslovanj

e 

odnos do 
zaposleni

h 

trg, 
kupci, 

dobavitel
ji 

okolje, 
skupnos

t 

skup 
afir
m 

Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 12   
    

0   
    

0 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 56 1 1 
   

2   
    

0 

Johnson Controls-NTU, d. o. o. 11   
 

1 
  

1   
    

0 

Revoz, d. d. 71   1 1 
  

2   
    

0 

BSH Hišni aparati, d. o. o. 14   
    

0   
  

1 
 

1 

Domel, d. d. 17   
    

0   
 

1 
  

1 

Gorenje, d. d. 126   
 

1 
  

1   
    

0 

Iskraemeco, d. d. 24   
    

0   
    

0 

TAB, d. d. 8   
   

1 1   
    

0 

Štore Steel, d. o. o. 10   
    

0   
    

0 

Unior, d. d. 25 1 
    

1   
   

1 1 

Impol, d. o. o. 5   
    

0   
    

0 

Kovinoplastika Lož, d. d. 7   1 
   

1   
    

0 

LTH Ulitki, d. o. o. 7   2 
   

2   
    

0 

MLM,d.d. 25   
    

0   
    

0 

Trimo, d. d. 38   1 
   

1   1 2 
  

3 

Talum, d. d. 41   1 
   

1   
    

0 

Boxmark Leather, d. o. o. 28   
 

2 
  

2   
    

0 
Dravske elektrarne Maribor, d. o. 
o. 67   2 

   
2   

    
0 

Elektro Celje, d. d. 16   
  

1 
 

1   
    

0 

Elektro Gorenjska, d. d. 27   
  

1 
 

1   
    

0 

Elektro Ljubljana, d. d. 37 1 
  

1 
 

2   
    

0 

Elektro Maribor, d. d. 48 1 2 
 

2 
 

5   
    

0 



 

 

 

Elektro Primorska, d. d. 35 1 
  

1 1 3   
    

0 

Elektro Slovenija, d. o. o. 91 2 1 1 1 
 

5   
    

0 

HSE, d. o. o. 121 2 1 
   

3   
    

0 
Nuklearna elektrarna Krško, d. o. 
o. 125 2 

   
2 4   

    
0 

Termoelektrarna Šoštanj, d. o, o. 561 3 3 
  

3 9   
    

0 

Energetika Ljubljana, d. o. o. 23 2 
    

2   
    

0 

Geoplin, d. o. o. 36 2 
    

2   
    

0 

Premogovnik Velenje, d. d. 67   2 
  

1 3   
 

2 
 

2 4 

CGP, d. d. 12 2 
    

2   
    

0 

Primorje, d. d. (V STEČAJU) 73 2 2 2 2 
 

8   
    

0 

Ljubljanske mlekarne, d. d. 39 1 
   

1 2   
    

0 

Perutnina Ptuj, d. d. 49 2 2 
   

4   
    

0 

Pivovarna Laško, d. d. 352 2 1 
   

3   
    

0 

Pivovarna Union, d. d. 11 2 
    

2   
    

0 

Žito, d. d. 57 1 1 
   

2   
    

0 

Big Bang, d. o. o. 3   
    

0   
    

0 

Engrotuš, d. d. 27   1 
 

1 1 3   
   

2 2 

GEN-I, d. o. o. 102 1 
  

2 
 

3   
    

0 

Kemofarmacija, d.d. 4   
    

0   
    

0 

Kovintrade, d. d. 0   
    

0   
    

0 

Mercator, d. d. 428 2 1 
   

3   
   

2 2 

Merkur, d. d. 317 3 3 2 2 
 

10   
    

0 

OMV Slovenija, d. o. o. 2   
    

0   
    

0 

Petrol, d. d. 250 1 1 
   

2   
   

1 1 

Renault Nissan Slovenija, d. o. o. 5   
    

0   
    

0 

Salus, d. d. 8   
    

0   
    

0 

Tobačna grosist, d. o. o. 1   
    

0   
    

0 

Adria Airways, d. d. 205 2 
  

2 
 

4   
    

0 

Dars, d. d. 344 2 2 
 

2 2 8   
    

0 

Intereuropa, d. d. 89   2 
   

2   
    

0 



 

 

 

Luka Koper, d. d. 450 2 2 3 
 

2 9   
    

0 

Sava Tires, d. o. o. 11   
    

0   
    

0 

Savatech, d. o. o. 6   
    

0   
    

0 

Helios, d. o. o. 45 2 
    

2   
   

1 1 

Cinkarna Celje, d. d. 29   
   

2 2   
    

0 

Količevo Karton, d. o. o. 3   
    

0   
    

0 

Paloma, d. d. 81   1 
   

1   
    

0 

Papirnica Vevče, d. o. o. 4   
    

0   
    

0 

Vipap Videm Krško, d. d. 13 
     

0   
    

0 

Pošta Slovenije, d. o. o. 150 2 1 2 
  

5   
    

0 

Simobil, d. d. 65   
   

2 2 
   

1 2 3 

Telekom Slovenije, d. d. 231 3 2 1 3 
 

9 
    

2 2 

Krka, d. d. 37   
    

0   
 

2 
 

2 4 

Lek, d. d. 40   
  

1 
 

1 
    

2 2 

Hit, d. d. 183 3 2 2 
  

7   
    

0 

SKUPAJ podjetij: 68 5505 53 42 18 22 18 153 0 1 7 2 17 27 

Razpon ocen: intenzivnost od 1 do 3 

 
               



 

 

 

  

glavne teme–2009–2011 rejektivno     glavne teme –2009–2011 afirmativno 

Skupina izpadlih z lestvice 
najboljšihpo začetku krize 

 članki po 
1.1.2009d

o 
31.12.201

1 

lastnik
i 

uprava, 
poslovanj

e 

odnos do 
zaposleni

h 

trg, kupci, 
dobavitelj

i 

okolje, 
skupnos

t 

skup 
reje

k 

lastnik
i 

uprava, 
poslovanj

e 

odnos do 
zaposleni

h 

trg, kupci, 
dobavitelj

i 

okolje, 
skupnos

t 

skup 
afir
m 

Kompas 35 
   

1 
 

1   
  

1 
 

1 
CPM, d.d. (v stečaju) 94 

 
2 2 2 

 
6   

    
0 

Kraški zidar (v stečaju) 5 
  

1 
  

1   
    

0 
SCT, d.d. (v stečaju) 389 3 3 3 3 

 
12   

    
0 

Vegrad (v stečaju) 417 3 3 3 3 
 

12   
    

0 
Cimos, d.d. 28 

 
2 1 

  
3   

    
0 

Prevent Global (v stečaju) 117 3 2 1 
  

6   
    

0 
Skupina Viator & Vektor 105 2 2 2 1 

 
7   

    
0 

ACIntercar 
(Autocommerce) 3 

   
1 

 
1   

   
1 1 

Agip Slovenija 0 
     

0   
    

0 
Autocommerce 4 

     
0   

   
1 1 

Avtera 0 
     

0   
    

0 
Avto Triglav 2 

     
0   

    
0 

Citroen Slovenija 1 
     

0   
    

0 
Lesnina 15 

     
0   

    
0 

TopDom 0 
     

0   
    

0 
Toyota Adria 2 

     
0   

    
0 

SKUPAJ podjetij: 17 1217 11 14 13 11 0 49 0 0 0 1 2 3 

Razpon ocen: intenzivnost od 1 do 3  



 

 

 

 

Priloga 5: Zbrane ocene intenzivnosti/frekventnosti dejanj, o katerih poročajo članki po skupinah dejanj glede na glavne značilnosti 

 
Značilnost: poslovanje z elementi monopola. Število podjetij z evidentiranimi pojavi dejanj po skupinah in intenzivnosti dejanj 

poslovanje z elementi monopola – rejektivna dejanja poslovanje z elementi monopola – afirmativna dejanja 

skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 

lastniki – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 10 22 13 25 lastniki –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 30 37 30 37 

enkratno(=1) 7 3 5 4 enkratno(=1) 0 0 0 0 

ponavlja (=2) 11 9 9 7 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 2 3 3 1 stalno (=3) 0 0 0 0 

uprave – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 17 23 16 25 uprave–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 30 37 30 36 

enkratno(=1) 7 4 6 7 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 5 5 7 4 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 1 5 1 1 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
zaposlenih – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 27 34 24 32 odnos do 
zaposlenih–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 29 36 29 34 

enkratno(=1) 2 2 3 2 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 1 1 2 3 ponavlja (=2) 1 1 1 2 

stalno (=3) 0 0 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
kupcev in 
parnterjev – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 18 36 19 33 odnos do 
kupcev in 
partnerjev–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 30 37 29 36 

enkratno(=1) 7 0 6 1 enkratno(=1) 0 0 1 1 

ponavlja (=2) 4 0 4 2 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 1 1 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
skupnosti, 
okolja – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 22 33 22 34 odnos do 
skupnosti, 
okolja –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 25 33 25 32 

enkratno(=1) 4 3 3 2 enkratno(=1) 1 2 1 2 

ponavlja (=2) 4 0 4 1 ponavlja (=2) 4 2 4 3 

stalno (=3) 0   1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

Značilnost:po vplivu prevladujoče državno lastništvo/lastninsko upravljanje. Število podjetij z evidentiranimi pojavi dejanj po skupinah in 
intenzivnosti dejanj 

po vplivu prevladujoče državno lastništvo – rejektivna dejanja po vplivu prevladujoče državno lastništvo– afirmativna dejanja 

skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 

lastniki – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 4 28 10 29 lastniki –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 27 41 27 41 

enkratno(=1) 8 2 6 3 enkratno(=1) 0 0 0 0 

ponavlja (=2) 12 9 8 8 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 3 2 3 1 stalno (=3) 0 0 0 0 

uprave – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 12 29 12 29 uprave–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 27 41 27 40 

enkratno(=1) 7 4 6 8 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 6 4 8 3 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 2 4 1 1 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
zaposlenih – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 24 38 22 35 odnos do 
zaposlenih–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 26 40 25 39 

enkratno(=1) 1 3 2 3 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 2 0 2 3 ponavlja (=2) 1 1 2 1 

stalno (=3) 0 0 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
kupcev in 
parnterjev – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 16 39 16 37 odnos do 
kupcev in 
partnerjev–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 27 41 27 39 

enkratno(=1) 6 1 5 2 enkratno(=1) 0 0 0 2 

ponavlja (=2) 4 0 4 2 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 1 1 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
skupnosti, 
okolja – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 20 35 21 36 odnos do 
skupnosti, 
okolja –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 22 36 22 36 

enkratno(=1) 3 5 2 3 enkratno(=1) 2 2 2 1 

ponavlja (=2) 4 0 3 2 ponavlja (=2) 3 3 3 4 

stalno (=3) 0 1 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

  



 

 

 

 

 
Značilnost: menjava s tujino.Število podjetij z evidentiranimi pojavi dejanj po skupinah in intenzivnosti dejanj 

 prodaja večino doma – rejektivna dejanja prodaja večino doma – afirmativna dejanja 

skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 skupina 

intenzivnost 
DA 2005–

2008 
NE 2005–

2008 
DA 2009–

2011 
NE 2009–

2011 

lastniki – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 10 22 12 27 lastniki –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 36 32 36 32 

enkratno(=1) 7 3 7 2 enkratno(=1) 0 0 0 0 

ponavlja (=2) 16 5 13 3 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 3 2 4 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

uprave – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 18 23 19 22 uprave–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 36 32 36 31 

enkratno(=1) 9 2 8 6 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 5 5 7 4 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 4 2 2 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
zaposlenih – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 34 28 30 27 odnos do 
zaposlenih–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 35 31 35 29 

enkratno(=1) 2 2 2 3 enkratno(=1) 0 0 0 1 

ponavlja (=2) 0 2 4 1 ponavlja (=2) 1 1 1 2 

stalno (=3) 0 0 0 1 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
kupcev in 
parnterjev – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 23 32 23 30 odnos do 
kupcev in 
partnerjev–
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 36 32 35 31 

enkratno(=1) 7 0 6 1 enkratno(=1) 0 0 1 1 

ponavlja (=2) 4 0 6 0 ponavlja (=2) 0 0 0 0 

stalno (=3) 2 0 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

odnos do 
skupnosti, 
okolja – 
rejektivno 

ni zabeleženo (=0) 28 27 28 29 odnos do 
skupnosti, 
okolja –
afirmativno 

ni zabeleženo (=0) 31 27 30 28 

enkratno(=1) 5 3 4 1 enkratno(=1) 1 3 1 2 

ponavlja (=2) 3 1 3 2 ponavlja (=2) 4 2 5 2 

stalno (=3) 0 1 1 0 stalno (=3) 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Priloga 6:SPSSIzpis vrednosti kazalnikov kategorij in skupnih kazalnikov 

v obdobju konjukture in obdobju recesije za skupino podjetij, ki so stalno prisotna, in skupino podjetij, ki so izpadla 

 

skupine stalni in izpadli 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 

trga,kupcev in 
dobaviteljev –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,ok
olja –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 

zaposlenih – 
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
trga,kupcev 

in 
dobaviteljev 
– recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,okolj
a– recesija 

stalni Mean(skupni 
kazalnik) 

–,3284 –,2402 –,0196 –,1029 –,0147 –,2598 –,2010 –,0539 –,0980 –,0049 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Std. Deviation ,34790 ,33996 ,18104 ,23925 ,30710 ,33505 ,28876 ,27385 ,24474 ,28502 

Median –,3333 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

izpadli Mean(skupni 
kazalnik) 

–,1176 –,2549 –,1176 –,2549 ,0392 –,2157 –,2745 –,2549 –,1961 ,0392 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Std. Deviation ,37158 ,36380 ,23396 ,32338 ,11070 ,40725 ,39503 ,36380 ,35471 ,11070 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

Total Mean –,2863 –,2431 –,0392 –,1333 –,0039 –,2510 –,2157 –,0941 –,1176 ,0039 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Std. Deviation ,36060 ,34268 ,19526 ,26327 ,27933 ,34849 ,31162 ,30260 ,27073 ,25970 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

 

skupine stalni in izpadli 
skupni kazalnik moralnega vedenja podjetja –

konjunktura 
skupni kazalnik moralnega vedenja 

podjetja– recesija 

stalni Mean(skupni kazalnik) –,1412 –,1233 

N 68 68 

Std. Deviation ,17298 ,18373 

Median –,1333 –,0667 

izpadli Mean(skupni kazalnik) –,1412 –,1804 

N 17 17 

Std. Deviation ,21198 ,28652 

Median –,0667 ,0000 

 

  



 

 

 

SPSSIzpisvrednosti skupnih kazalnikov kategorij v obdobju konjunkture in obdobju recesije za 

 podskupine podjetij, ki so stalno prisotna, in podskupine podjetij, ki so izpadla 

 

presečne podskupine stalnih in 
izpadlih  

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktur

a 

kazalnik: vedenje 
do trga,kupcev in 
dobaviteljev –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,oko
lja –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 
lastnikov 
–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 
–recesija 

kazalnik: vedenje 
do trga,kupcev in 

dobaviteljev –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,oko
lja –recesija 

vmesna podjetja Mean –,3462 –,2821 –,0641 –,0513 ,0128 –,2564 –,2051 –,0769 –,0513 ,0385 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Std. 
Deviation 

,37095 ,38520 ,18901 ,20423 ,29030 ,33076 ,28405 ,30269 ,20423 ,25520 

Median –,1667 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

monopol, domači 
trg, državni vpliv 

Mean –,5439 –,2982 ,0175 –,2982 –,0526 –,4912 –,3333 –,0702 –,2807 –,0702 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Std. 
Deviation 

,25363 ,31220 ,17476 ,31220 ,37290 ,34009 ,33333 ,28499 ,31940 ,37809 

Median –,6667 –,3333 ,0000 –,3333 ,0000 –,6667 –,3333 ,0000 –,3333 ,0000 

prosti trg, izvoz, 
brez državnega 
vpliva 

Mean –,1304 –,1449 ,0000 ,0000 –,0145 –,0725 –,0870 –,0145 ,0000 ,0000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Std. 
Deviation 

,27959 ,29858 ,17408 ,00000 ,27484 ,19991 ,20640 ,23524 ,10050 ,22473 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

izpadli, poslujejo Mean ,0000 –,1212 –,0606 –,1515 ,0606 ,0000 –,0606 –,0303 –,0303 ,0606 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Std. 
Deviation 

,29814 ,30814 ,13484 ,22918 ,13484 ,00000 ,20101 ,10050 ,10050 ,13484 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

izpadli v stečaju Mean –,3333 –,5000 –,2222 –,4444 ,0000 –,6111 –,6667 –,6667 –,5000 ,0000 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Std. 
Deviation 

,42164 ,34960 ,34427 ,40369 ,00000 ,49065 ,36515 ,29814 ,45947 ,00000 

Median –,1667 –,5000 ,0000 –,5000 ,0000 –,8333 –,6667 –,6667 –,5000 ,0000 

Total Mean –,2863 –,2431 –,0392 –,1333 –,0039 –,2510 –,2157 –,0941 –,1176 ,0039 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Std. 
Deviation 

,36060 ,34268 ,19526 ,26327 ,27933 ,34849 ,31162 ,30260 ,27073 ,25970 



 

 

 

presečne podskupine stalnih in 
izpadlih  

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 
uprav –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 

–
konjunktur

a 

kazalnik: vedenje 
do trga,kupcev in 
dobaviteljev –
konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,oko
lja –

konjunktura 

kazalnik: 
vedenje 
lastnikov 
–recesija 

kazalnik: 
vedenje 

lastnikov –
recesija 

kazalnik: 
vedenje do 
zaposlenih 
–recesija 

kazalnik: vedenje 
do trga,kupcev in 

dobaviteljev –
recesija 

kazalnik: 
vedenje 

skupnosti,oko
lja –recesija 

vmesna podjetja Mean –,3462 –,2821 –,0641 –,0513 ,0128 –,2564 –,2051 –,0769 –,0513 ,0385 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Std. 
Deviation 

,37095 ,38520 ,18901 ,20423 ,29030 ,33076 ,28405 ,30269 ,20423 ,25520 

Median –,1667 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

monopol, domači 
trg, državni vpliv 

Mean –,5439 –,2982 ,0175 –,2982 –,0526 –,4912 –,3333 –,0702 –,2807 –,0702 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Std. 
Deviation 

,25363 ,31220 ,17476 ,31220 ,37290 ,34009 ,33333 ,28499 ,31940 ,37809 

Median –,6667 –,3333 ,0000 –,3333 ,0000 –,6667 –,3333 ,0000 –,3333 ,0000 

prosti trg, izvoz, 
brez državnega 
vpliva 

Mean –,1304 –,1449 ,0000 ,0000 –,0145 –,0725 –,0870 –,0145 ,0000 ,0000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Std. 
Deviation 

,27959 ,29858 ,17408 ,00000 ,27484 ,19991 ,20640 ,23524 ,10050 ,22473 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

izpadli, poslujejo Mean ,0000 –,1212 –,0606 –,1515 ,0606 ,0000 –,0606 –,0303 –,0303 ,0606 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Std. 
Deviation 

,29814 ,30814 ,13484 ,22918 ,13484 ,00000 ,20101 ,10050 ,10050 ,13484 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

izpadli v stečaju Mean –,3333 –,5000 –,2222 –,4444 ,0000 –,6111 –,6667 –,6667 –,5000 ,0000 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Std. 
Deviation 

,42164 ,34960 ,34427 ,40369 ,00000 ,49065 ,36515 ,29814 ,45947 ,00000 

Median –,1667 –,5000 ,0000 –,5000 ,0000 –,8333 –,6667 –,6667 –,5000 ,0000 

Total Mean –,2863 –,2431 –,0392 –,1333 –,0039 –,2510 –,2157 –,0941 –,1176 ,0039 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Std. 
Deviation 

,36060 ,34268 ,19526 ,26327 ,27933 ,34849 ,31162 ,30260 ,27073 ,25970 

Median ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

SPSSIzpisvrednosti skupnih kazalnikov v obdobju konjukture in obdobju recesije za 

 podskupine podjetij, ki so stalno prisotna, in podskupine podjetij, ki so izpadla 



 

 

 

 

 

presečne podskupine stalnih in izpadlih  
skupni kazalnik moralnega vedenja 

podjetja–konjunktura 
skupni kazalnik moralnega vedenja 

podjetja– recesija 

vmesna podjetja Mean –,1462 –,1097 

N 26 26 

Std. Deviation ,19046 ,20404 

Median –,0667 –,0667 

monopol, domači trg, 
državni vpliv 

Mean –,2351 –,2491 

N 19 19 

Std. Deviation ,16081 ,17756 

Median –,2000 –,2000 

prosti trg, izvoz, brez 
državnega vpliva 

Mean –,0580 –,0348 

N 23 23 

Std. Deviation ,11773 ,08732 

Median ,0000 ,0000 

izpadli, poslujejo Mean –,0545 –,0121 

N 11 11 

Std. Deviation ,09342 ,06544 

Median ,0000 ,0000 

izpadli v stečaju Mean –,3000 –,4889 

N 6 6 

Std. Deviation ,28206 ,27862 

Median –,2333 –,4333 

Total Mean –,1412 –,1347 

N 85 85 

Std. Deviation ,18007 ,20758 

Median –,0667 –,0667 

 

 

 


