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Pozitivne spremembe so posledica vse bolj pomembnih idej, ki postanejo invencije, predlogi, 
potencialne inovacije ter inovacije (v vseh svojih vrstah, tehnoloških in ne-tehnoloških), ki 
izhajajo iz nujno potrebne ustvarjalnosti in inovativnosti, novih idej in konstruktivnega 
razmišljanja, saj živimo v dobi različnih zornih kotov in vsak od njih izvira iz različnih znanj, 
realnosti in izkušenj. Trenutna družbeno-ekonomska kriza kaže, da moramo, če naj 
pomagamo preživeti civilizaciji sedanjega človeštva, biti družbeno odgovorni. Zato 
potrebujemo družbeno odgovorne ter zadostno in potrebno celovite posameznike, podjetja in 
družbe, ki lahko izboljšajo osebno, organizacijsko ali družbeno konkurenčnost in uspešnost s 
pomočjo inovacij izdelkov in/ali storitev, procesov in inovacij v medsebojnih odnosih. 
Rezultat vsake omenjene inovacije pa je lahko razviden tudi iz več dobrega počutja 
posameznika, članov podjetja ali družbe, sveta.  
 
Pričujočo strokovno monografijo z naslovom Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za 
družbeno odgovornost, ki je četrta v zbirki Sodobna ekonomija in poslovanje (SEP 4), je 
soustvarjalo devet avtorjev. V prvem poglavju proučujemo družbeno odgovornost v Sloveniji. 
Avtorici najprej povzeto opredeljujeta družbeno odgovornost in pojasnjujeta koristi, ki jih 
prinaša, nato pa nadaljujeta s predstavitvijo raziskave o družbeni odgovornosti v Sloveniji. 
Ugotavljata, da postaja družbena odgovornost ključni koncept, ki ga je potrebno vgraditi v 
vsako podjetje. Profit, za katerim stremi (vsaj v času navideznega izobilja) večina podjetij, je 
lahko posledica in ne cilj obstoja nekega podjetja.  
 
V drugem poglavju podajamo izsledke raziskave subjektivnega dobrega počutja v obmejnih 
mestih Maribor, Murska Sobota in Gradec. Avtorici pojasnjujeta kaj je dobro počutje, 
raziskujeta subjektivno dobro počutje in podajata izsledke raziskav v prej omenjenih 
obmejnih mestih. Raziskujeta tudi ponudnike dobrega počutja in ugotavljata, da imamo realne 
možnosti doseči pozitivne spremembe dobrega počutja v vsakem izmed nas in posledično v 
celotni skupnosti.  
 
V tretjem poglavju avtorica pojasnjuje inoviranje z družbeno odgovornostjo kot vir novih 
priložnosti. Izhaja iz izbranih vidikov družbene odgovornosti, pojasnjuje vzdržni razvoj ter 
svoje razmišljanje nadaljuje z opisom področij, po njenem mnenju potrebnih inoviranja. 
Ugotavlja, da z uporabo temeljnih načel o družbeni odgovornosti lahko dosežemo inovacije, 
ki za podjetje ne pomenijo le dodatnih naporov, tveganj in stroškov, temveč tudi številne 
prednosti. Prav tako predlaga zgraditi širši družbeni sistem, ki bo konsistenten (nagrajeval 
primerno in kaznoval škodljivo ravnanje), vzdržen (vključeval načela sonaravnega razvoja te 
in naslednjih generacij), dobro voden (na ravneh politike, civilne družbe, podjetij ipd.), 
vključeval raznolikost virov, možnosti in interesov udeležencev podjetja ter spodbujal 
spoštovanje vseh udeležencev podjetja in upoštevanje etike soodvisnosti.  
 
V četrtem poglavju avtorja proučujeta vzpostavitev korporativne akademija v turističnih 
organizacijah. Izhajata iz ugotovitve, da konkurenčne organizacije na trgu gradijo svojo 
konkurenčnost na inovativnih in izobraženih človeških virih, saj se zavedajo, da so slednji 
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tisti, ki omogočijo optimalno izrabo drugih virov v organizaciji in družbeno odgovorno 
poslovanje. Izhodiščno pojasnjujeta interne/notranje akademije in njihovo strateško vlogo ter 
nato pojasnjujeta soodvisnost korporativne akademije in inovacij v podjetju. Smernice za 
vzpostavitev korporativne akademije v turističnih podjetjih utemeljujeta z empirično analizo v 
izbranih podjetjih, na kateri temeljijo smernice za vzpostavitev korporativne akademije, 
pojasnjene v osmih različnih točkah. V sklepnih mislih ugotavljata, da korporativna 
akademija kot organizacijska inovacija prinaša pozitivne spremembe za podjetje, saj še 
nadalje spodbuja stalno kreativnost in inovativnost na vseh področjih. Predlagani osnutek 
korporativne akademije omogoča uspeh podjetja in zagotavlja njegovo konkurenčno prednost 
z izobraženimi zaposlenimi, ki imajo posledično tudi višji nivo dobrega počutja.  
 
Predzadnje, peto poglavje je namenjeno proučevanju razlik v stresu med moškimi in 
ženskami. Avtorice obravnavajo stres, stresorje, simptome in posledice stresa, faze soočanja s 
stresom  ter možnosti ukrepov za zmanjševanje ali premagovanje stresa. Predstavljajo 
raziskavo o stresu pri delavcih Slovenije, glede na spol. Ugotavljajo, da med delavci ženskega 
in moškega spola ni statistično značilnih razlik pri skoraj vseh vidikih raziskovanega 
fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev: porazdelitev teh je enaka 
glede na spol. Glede na to, da večinoma ni razlik v počutju med moškimi in ženskami, 
aktivnosti upravljanja človeških virov, ki so povezane s premagovanje in preprečevanja stresa, 
ni potrebno ločevati glede na spol.  
 
V zadnjem, šestem poglavju predstavljamo kvalitativno raziskavo o družbeno odgovornem 
planiranju razvoja izbranega podjetja, na ravni politike podjetja. Avtorici izhajata iz MER 
modela integralnega managementa ter izbrano podjetje najprej predstavita. Predstavita 
obstoječo vizijo in politiko podjetja ter pri planiranju prihodnje politike podjetja upoštevata 
tudi identificirane vrednote, prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti podjetja. V 
sklepnih mislih izpostavljata, da proučevano podjetje z družbeno odgovornim poslovanjem 
skrbi za doseganje dolgoročne uspešnosti podjetja ter za rast in razvoj regije njegovega 
poslovanja, tudi s planiranjem politike podjetja in njenim inoviranjem, kar obravnavata v tem 
poglavju, saj na takšen način zagotavlja boljše pogoje za obstoj in razvoj podjetja, ohranjanje 
delovnih mest, poslovanje dobaviteljev ter pokrivanje opisanih in drugih interesov vseh 
udeležencev podjetja, vključno s skrbjo za sočloveka in naravo ter s temi mislimi zaključujeta 
to strokovno monografijo. Ugotavljamo, da so avtorji nakazali veliko možnih vidikov 
inoviranja posameznikov, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje, zato 
verjamemo, da lahko na ta način pripomoremo k več družbene odgovornosti in dobrega 
počutja.  
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1 Družbena odgovornost v Sloveniji 
 
 

Social responsibility in Slovenia 
 
 

Doc. dr. Simona Šarotar Žižek 
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v Mariboru 

simona.sarotar-zizek@uni-mb.si 
 

Mag. Amna Potočnik 
Mariborska razvojna agencija 

amna.potocnik@mra.si 
 
 
 

Izvleček 
 
Družbena odgovornost (DO) je kompleksen konstrukt, ki se uporablja z različnimi nameni in 
cilji in predvsem bolj ali manj pomensko celovito, tako v družboslovnih vedah kot tudi v 
poslovnih praksah. Standard ISO 2600 je deloma razrešil pomenske nejasnosti družbene 
odgovornosti. ISO 26000 je v ospredje postavil dve novosti: soodvisnost in holistični pristop 
kot povezavo med 7 temeljnimi elementi. Njegova slabost je predvsem neobvezujoča narava 
in relativna uporabna vrednost glede na velikost organizacije. Ali in v kolikšni meri DO 
prispeva k uspešnosti organizacije, je bilo glavno raziskovalno vprašanje strukturiranih 
intervjujev in raziskave med managerji in zaposlenimi v 2.409 slovenskih organizacijah. 
Potrjevali smo naslednjo hipotezo: DO v Sloveniji temelji na štirih temeljnih konstruktih 
(dobri odnosi s širšim okoljem, odnosi z zaposlenimi, odnosi s strankami in vodenje / politika 
podjetij). V raziskavi smo potrdili, da so odnosi z odjemalci najbolj reprezentativen del DO v 
slovenskih organizacijah.  
 
Ključne besede: družbena odgovornost, zadostna in potrebna celovitost, dialektična teorija 
sistemov, ISO 2600. 
 
Abstract 
 
Social responsibility (SR) is a complex construct used with different means and objectives, 
more or less requisite holistically in social sciences and in business practices. ISO Standard 
2600 partly clarified the SR terminology and put in front two novelties: interdependency and 
holistic approach, interlinking the 7 core subjects. Its weakness is the none-mandatory but 
only recommendatory nature as well as relative usefulness in relation to the size of the 
company. The key research question in the structured interviews of the research done with 
managers and employees in 2409 Slovenian companies was to which extent the SR 
contributes to the performance of the organization. The following hypothesis was tested: SR 
in Slovenia has its foundation in 4 basic constructs (good relationships with the broader social 
environment, relationships with employees, the relationships with customers, and 
management/policy of the company). The relationships with customers are most 
representative part of the SR in Slovenian organizations.  
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JEL: C23, E31, F31, F41. 
 
1.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
Družbena odgovornost (DO) je kompleksen konstrukt, ki se uporablja z različnimi nameni in 
cilji in predvsem bolj ali manj pomensko celovito, tako v družboslovnih vedah kot tudi v 
poslovnih praksah. Da bi DO lahko obravnavali zadostno celovito, predvsem pa v sinergiji, je 
potrebno medstrokovno sodelovanje namesto ločene obravnave področij (okolje, trg delovne 
sile, razvoj skupnosti ipd). V novembru 2010 je bil objavljen standard ISO 26000, ki se 
nanaša na DO (glej: ISO 26000, 2010). Obravnava sedem osnovnih elementov DO: (i) 
organizacijsko upravljanje, (ii) človekove pravice, (iii) praktično delo, (iv) okolje, (v) poštene 
poslovne prakse, (vi) potrošniške zadeve ter (vii) sodelovanje v skupnosti in njen razvoj. Kot 
ključne novosti, v primerjavi z drugimi mednarodnimi dokumenti o DO, poudarja soodvisnost 
in holistični pristop, ki povezujeta vseh sedem ključnih elementov. Njegova slabost je 
predvsem neobvezujoča narava in relativna uporabna vrednost glede na velikost organizacije 
(predvsem v delu, ki se nanaša na obstoječe in potencialne deležnike). Vprašanje je torej, kdaj 
bodo managerji (oz. lastniki) prepoznali DO kot ekonomsko koristno kategorijo, ki prispeva k 
poslovni uspešnosti organizacije. Glavni cilj raziskave je bil razviti veljaven in zanesljiv 
merilni instrument DO in izmeriti raven le-te v slovenskih organizacijah. 
 
1.2 Na kratko o družbeni odgovornosti (DO) 
 
Literatura o upravljanju priznava DO kot pomembno dolžnost podjetij (Quinn, Mintzberg in 
James, 1987; McGuire, Sundgren in Schneeweis, 1988) in hkrati njihovo sposobnost, da so 
družbeno koristna (Swanson, 1999; Wood, 1991), tj. da zadovoljujejo ekonomska, pravna, 
etična in diskrecijska pričakovanja družbe (Carroll, 1979).1 
 
Prosenak in Mulej (2008, str. 10) sta opredelila DO kot koncept, pri katerem naj delovanje za 
doseganje lastnih ciljev zajema tudi skrb za družbene in okoljske probleme. Po njunih virih 
DO zajema tri dimenzije: (i) družbeno (socialno), (ii) okoljsko (ekološko)  (iii) ekonomsko.  
 
Za pričujoči prispevek je pomembna tudi opredelitev EU (2001, 347 končno, str. 5; povzeto 
po: Mulej in Hrast 2008, str. 43): »… DO podjetij je koncept, s katerim podjetja prostovoljno 
vgradijo skrb za družbo in za okolje v svoje poslovne dejavnosti in v svoje interakcije s 
svojimi déležniki«.  Deset let kasneje je EU opredelila DO na novo; k temu se še vrnemo. 
 
Ko govorimo o organizacijah, je vendarle potrebno poudariti, da so le-te orodja ljudi in ne 
obratno. Zato je moč DO razumeti tudi kot napotke za etično ravnanje, s tem pa kot del 
poslovne strategije (Esposito, 2009). Organizacije so prepletene in povezane z družbeno 
sredino, v kateri delujejo, ne glede na to, da njihovo osnovno poslanstvo ni reševanje 
družbenih problemov (Schoemaker, 2006, str. 460). Vse bolj postaja očitno, da lahko 
učinkovito izvedena DO odločujoče podpira motiviranje in razvoj zaposlenih, hkrati pa 

                                                            
1 DO je postajala vedno bolj vroča tema iz poslovnih razlogov (Gerzema, 2010). O DO so pisali tudi 
naslednji avtorji: Božičnik et al. (2008); Daft in Marcis (2001), Esposito (2009) in prej; Steiner in 
Steiner (2003); Lahovnik (2008); Martin (2001); Prosenak in Mulej (2007 in 2008); Prosenak, Mulej 
in Snoj (2008); Schwartz in Carroll (2003); Mulej in Hrast ur. (2010); Waddock in Bodwell (2007); 
Crowther in Caliyurt, ur. (2004); Crowther et al., ur. (2004); EU (2001; 2011); Hrast, Mulej in Kojc 
(2013; 2014) itd. 
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pozitivno vpliva na deležnike (Strandberg, 2009, str. 6), čeprav kar dobršen del organizacij 
poslovno DO (PDO) razume kot le dobrodelnost, donacije ali druge filantropske aktivnosti.  
 
Poraja se vprašanje, do kolikšne mere in v kakšni obliki organizacije dejansko zaznavajo in 
prakticirajo DO. Litvanska študija, ki je bila usmerjena na raziskovanje izvajanja DO v 
politikah, je pokazala, da ima kar 68 % vključenih organizacij v raziskavo etični kodeks, 59 % 
korporativno izjavo, 38 % PDO izjavo in 52 % izjavo o raznolikosti. Praksa je skladna med 
vsemi vrstami organizacij, pri čemer ni bilo ugotovljenih statistično značilnih razlik 
(Hazlauskaite in Bučiuniene, 2009). 
 
Razvoj DO v podjetjih je bil tematiziran v številnih razpravah 20. stoletja (Esposito, 2009). 
Številni avtorji so se tako posvečali vprašanjem »lastniških vidikov« in »deležnikov« in 
vprašanjem, kateri od obeh skupin je podjetje bolj podložno, kar naj bi nakazovalo tudi 
umeščenost neke organizacije v širši družbeni kontekst. Na ravni EU je bilo do leta 2011 
najbolj razširjeno razumevanje DO kot koncepta prostovoljnega vključevanja skrbi za 
deležnike ter odnosov z njimi v okviru poslovne politike podjetja (EU, 2011).  
Štoka Debevec (2007) je opredelila deležnike PDO kot: 
 zaposlene, ki jim je potrebno zagotavljati zdravo in varno delovno okolje, dostojne pogoje 

in plačilo za delo, spoštovati njihove pravice, obveznosti in potrebe, tudi ko gre za 
usklajevanje družinskega in delovnega življenja, 

 potrošnike, ki zahtevajo vedno več podatkov o izvoru in kakovosti blaga in spodbujajo 
družbeno odgovornost podjetij, 

 dobavitelje, od katerih podjetja zahtevajo transparenten in pošten odnos in so jim ga 
dolžna vračati, 

 naravo, ki vedno bolj opozarja na izkoriščanje in neustrezno ravnanje z njenimi viri, in 
 okolje, tj. družbeno skupnost v kateri podjetja delujejo in izkoriščajo pogoje, ki jim jih 

nudijo, in ki upravičeno pričakujejo vračilo in vlaganje v nadaljnji razvoj. 
 
Nova definicija EU je bolj fleksibilna: SR je odgovornost podjetja za njihove vplive na 
družbo (EU, 2011); tako ni več omejena na svobodno voljo, ampak vsebuje nabor dejavnosti, 
ki jih morajo podjetja in države članice EU izvajati. Poleg tega ISO 26000 ne govori zgolj o  
DO v podjetjih, ampak vključuje v koncept DO vse organizacije (ISO, 2010). 
 
1.2.1 Lastnosti družbene odgovornosti (DO) 
 
DO se osredotoča na pripravljenost in sposobnost organizacij, da dosegajo ekonomske, 
pravne, družbene in okoljske interese deležnikov. Razvoj in uspešno izvajanje DO ustvarja 
dolgoročno pozitivno podobo podjetja pri deležnikih in spodbuja možnost za povečanje 
vrednosti podjetja in potencialov za ustvarjanje dobička. Willard (2005) trdi, da je, čeprav so 
se podjetja vedno odzivala na zahteve deležnikov, od sredine 1990 moč zaznati tudi odziv na 
močnejše interesne skupine, zelene potrošnike, delničarje, nevladne organizacije in vlade, ki v 
ospredje postavljajo zahtevo po DO. Pritiski na podjetja, da naj ravnajo družbeno odgovorno 
in etično, se stopnjujejo z večjo ozaveščenostjo javnosti, različnih interesnih skupin, pravnih 
in vladnih zahtev in medijev (Carroll in Cannon, 1997; Jamali in Sidani, 2008). 
 
1.2.2 Družbena odgovornost in koristi od nje 
 
Nickels in Woodova (1997, str. 92–93) trdita, da je koncept DO razširjen na vsa področja 
delovanja organizacije in temelji na prepričanju, da naj se podjetja ne zanimajo zgolj za svoje 
interese in dobičke, temveč naj prispevajo tudi h kakovostnejšemu življenju v družbi.  
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Na dolgi rok DO prispeva k dobičku podjetij, saj zmanjšuje stroške, ki nastajajo s stavkami, 
upori, izgubo trgov, zdravja pri delu itd. Ti stroški niso vidni v računovodskih izkazih, četudi 
so ključni, na kar nas spomni grška polomija iz zadnjih nekaj let ali naftna kriza iz 
sedemdesetih 20. stoletja v ZDA, če omenimo zgolj najbolj zloglasne scenarije.   
 
Družbeno odgovorno vedenje torej ni le delovanje v skladu z zakoni in izogibanje neetičnemu 
delovanju, temveč predpostavlja aktivno vlogo v družbi in pomoč pri reševanju družbenih 
problemov. Po mnenju Johnsona in Scholesa (1997, str. 211–212) DO podjetij vključuje 
delovanje podjetja na internem (skrb za zaposlene, delovni pogoji in primernost delovnega 
mesta ter delovnih nalog) in eksternem področju (skrb za okolje, varnost izdelkov in storitev, 
izbiro tržišča in primernih dobaviteljev, zaposlovanje ter aktivnosti v okviru lokalne 
skupnosti). Kot glavna področja DO Frideric, Davis in Post (1988, str. 33) navajajo: (i) 
kakovost in varnost izdelkov, (ii) odnose s potrošniki, (iii) odnose z zaposlenimi, (iv) 
dobrodelnost in skrb za ljudi, (v) odnose s skupnostjo, (vi) skrb za okolje in (vii) ekonomske 
vplive.  
 
Potreba mnogih, da poudarjajo DO kot nujno lastnost podjetij, kaže na odtujenost organizacij 
od njihove prvotne vloge, tj. zadovoljevanja potreb ljudi. Goerner idr. (2008) opozarjajo, da 
se je ameriški kapitalizem izrodil v svoje nasprotje, in da je celo proti-ustaven. Toth (2008) 
podobno opozarja, da je dosedanji model kapitalizma zastarel in potreben prenove. Božičnik 
et al. (2008) govorijo o negativnem kapitalizmu zaradi njegove odsotnosti DO vedenja. Klein 
(po Štefančič, 2008) pojasnjuje v svoji knjigi The Shock Doctrine (2007) trike sodobnega 
sveta in kapitalizma, modernih vojn in katastrof. Klein (2009)2 govori podobno kot Božičnik 
et al. (2008) o uničevalnem kapitalizmu. Družbena odgovornost kaže pot iz te slepe ulice.  
                                                            
2 Kleinova (povzeto po Štefančič, 2008), kanadska avtorica, v svoji knjigi iz leta 2007 Doktrina 
šoka (The Shock Doctrine) pojasni, v čem je trik sodobnega sveta in sodobnega kapitalizma, 
sodobnih vojn in sodobnih katastrof. Pravi: kadar državo prizadene nesreča, nekaj katastrofalnega 
in šokantnega - hurikan, cunami, vojaški udar, teroristični napad ali pa vojaška invazija - si ljudje 
od groze in šoka zaprejo oči, v tem času pa "Chicago Boys – Čikaški fantje" pristojnim 
oznanjujejo, da je za rešitev problema nujna takojšnja privatizacija in osvoboditev trga; torej je za 
preživetje potrebno vpeljati reforme. Katastrofa je priložnost, ki jo "Čikaški fantje" skupaj z 
Mednarodnim denarnim skladom, Svetovno banko in Ameriko vedno izkoristijo, saj države v 
takšnim razmerah običajno vse privatizirajo, osvobodijo trg in razprodajo družbeno bogastvo. Ko 
se ljudje po katastrofi prebudijo, je že prepozno - to ni več svet, v katerem so zaspali, saj so jih v 
času njihove miselne okupacije "reformirali". Po mnenju Kleinove  (povzeto po Štefančič, 2008) 
se vedno vse odvrti po scenariju, ki je postal zaščitni znak in izbrano orodje sodobnega 
"kapitalizma katastrofe". Takšni scenarij se je odvrtel (i) po 24. 12. 2004, ko je cunami razdejal 
Šrilanko, (ii) leta 1998, ko je hurikan Mitch razdejal Gvatemalo, Honduras in Nikaragvo, (iii) 
avgusta 2005, ko je Katarina prizadela New Orleans, (iv) leta 1973 v Čilu ob Pinochetovem puču, 
(v) leta 1973 v Braziliji in Urugvaju, (vi) leta 1976 v Argentini, (vii) ob napadu Argentine na 
Falklande leta 1982 v Veliki Britaniji, (viii) nekaj let pozneje zaradi hiperinflacije v Boliviji, (ix) 
leta 1989 na Poljskem, (x) na Kitajskem, (xi) za časa Jelcina v SZ, (xii) v ZDA ob 11. septembru 
2001 in (xiii) Iraku (Klein, povzeto po Štefančič, 2008). Slovenska izdaja je iz l. 2009. 
»Kapitalizem katastrofe« je produkt »Čikaške šole«, ki jo je lansiral Milton Friedman, ki se je 
zavzemal za čisti kapitalizem, kapitalizem brez motenj, socialnih obveznosti in državnih 
vmešavanj, za kapitalizem, ki ga ne bi nič več vezalo ali pa reguliralo, kapitalizem kot "nebeško 
kolesje" in "umetnina", za kapitalizem, ki bi pel, za kapitalizem, ki bi bil še manj reguliran, kot je 
bil reguliran pred veliko gospodarsko krizo v tridesetih. Njegov scenarij je bil preprost: (i) 
korporacije je treba osvoboditi vseh regulacij, (ii) država mora privatizirati vse svoje sektorje, s 
katerimi lahko korporacije ustvarjajo profit, in (iii) država mora drastično porezati svoje socialne 
programe. V ospredju je deregulacija, privatizacija, odprava socialne države. Specifičnost 
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Glavne ekonomske koristi družbeno odgovornega delovanja, ki jih imajo organizacije, so: (i) 
boljša podoba in večji ugled, (ii) večja sposobnost pritegniti kapital, partnerje, kupce ipd., (iii) 
boljše možnosti za vzpostavitev in vzdrževanje stikov z odločevalci, snovalci politik in 
drugimi deležniki, (iv) višjo produktivnost in kakovost, (vi) večjo prodajo in zvestobo 
potrošnikov, (vii) boljši nadzor in obvladovanje tveganj ter (viii) večjo lojalnost kadrov in 
stalnost zaposlenih (Rebernik in ostali 2002, str. 95). Podobno ugotavlja podjetnik praktik 
Quinn (2006). 
 
Prosenak in Mulej (2008, str. 10–11) pravita, da je DO dobrodošla zaradi naslednjih perečih 
problemov: (i) klimatskih sprememb, (ii) omejenosti naravnih virov, (iii) povečevanja razlik 
in stresa, (iv) globalne konkurence in drugo. Torej so koristi ljudi tudi širše in dolgoročnejše. 
 
Podobno tudi Mulej in Hrastova (2008, str. 47) povzemata skupni imenovalec opredelitev 
pojma in koristi DO. DO lahko pomeni tudi nadgradnjo metod za neformalno sistemsko 
razmišljanje. Lahko pa pomeni tudi še veliko več – novo pot iz slepe ulice človeštva, ki je iz 
faz konkuriranja na osnovi naravnih virov, investiranja in inoviranja vse bliže fazi izobilja, ki 
je hkrati vrhunec izpolnitve človeških želja in slepa ulica, ker vse več ljudi zaradi izobilja, v 
katerem imajo in si lahko kupijo vse, kar štejejo za potrebno, ali krize nima več motiva delati 
in kupovati. Lahko pomeni tudi pot k miru na svetu. DO, kombinirana z ZIPC ravnanja in z 
ustvarjalnostjo, usmerjeno k Frommovemu (2002; 2003; 2004) prehodu človeka od lastnika k 
ustvarjalcu, bi morda utegnila rešiti sedanjo človeško civilizacijo, da ne bi propadla, kot so 
vse prejšnje v fazi izobilja. Je proces družbenega inoviranja in njegov utemeljeno želeni 
izid/cilj (Mulej in Hrast, 2008, str. 41). Ta proces pa je tudi ključnega pomena za reševanje in 
preprečevanje finančne krize, saj je bistvo DO preprečevanje zlorab pravnih, ekonomskih in 
naravnih zakonov, da bi se namesto kratkoročnih in ozkih meril z uporabo dolgoročnih in 
širše, bolj ali celo primerno opredeljenih kriterijev, kaj je prav in kaj narobe, ocenilo, kaj je 
koristno in kaj ni (Mulej in Hrast, 2008, str. 46). 
 
1.3 Raziskava družbene odgovornosti v Sloveniji 
 
1.3.1 Metodologija 
 

                                                                                                                                                                                          
njegovega scenarija pa je v enaki stopnji obdavčitve bogatih in revnih, v tem da naj imajo 
korporacije doma in po svetu odprte trge, ki naj jim jih zagotavlja država. Specifičnost je tudi ta, 
da vse cene, s plačami vred, naj določa izključno prosti trg (konec minimalnih plač), zdravstvo, 
šolstvo, pošta, pokojninski skladi, nacionalni parki ipd. pa naj se privatizirajo. Torej vse družbeno 
bogastvo mora preiti v privatno last, saj svobodo lahko človeku zagotavlja le povsem deregulirani 
kapitalizem - če kapitalizem ni svoboden, tudi človek ni svoboden. Friedman je prepričan, da se 
visoka inflacija in velika brezposelnost ob teh ukrepih pojavita zato, ker  trg še vedno ni dovolj 
svoboden. In če ne gre drugače, si je treba svobodo priboriti na silo. Vse to nakazuje, da je 
Friedmanova verzija kapitalizma apokaliptični fundamentalizem, saj izključuje vse druge sisteme, 
vse konkurenčne ideologije, hkrati pa je nevaren, ker za svojo izpolnitev nujno potrebuje 
kataklizmo, poganjek bibličnih apokaliptičnih fantazij (pa tudi puritansko-kalvinističnih fantazij o 
trpljenju, ki da te edino pripelje k Bogu). (Klein, povzeto po Štefančič, 2008). – Tako je 
gospodarstvo ločeno od ljudi, ne njihovo orodje, in brez družbene odgovornosti. Lastniki so 
nedotakljivi, imajo pravico do uporabe in zlorabe. Posledice niso važne niti na daljši rok. Kako 
skrajno je tak koncept uničil svobodno tržno gospodarstvo z monopoli, namerno spregledajo 
(Mulej in Dyck, ur., 2014). 
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V okviru kvalitativne raziskave smo v treh fazah razvili merilni instrument, in sicer od 
poglobljenega razgovora z vodilnimi kadri v izbranih organizacijah, do oblikovanja 
vprašalnika na podlagi obstoječe znanstvene literature in rezultatov testiranja, izvedenega na 
manjšem vzorcu. Merilni instrument je sestavljalo 17 vprašanj, razporejenih v sedem točk, 
merjenih s pomočjo pet stopenjske Likertove lestvice. 
 
V tretji fazi je potekalo računalniško podprto spletno anketiranje. Vključili smo 2409 
naključno izbranih organizacij iz baze podatkov AJPES, ki zaposlujejo več kot 15 sodelavcev 
na območju Slovenije, saj domnevamo, da organizacije z manjšim številom zaposlenih nimajo 
razvitega zadostnega in potrebno celovitega upravljanja s človeškimi viri. Od managerjev smo 
prejeli 320 uporabnih odgovorov, kar pomeni, da smo dosegli 13,3 % stopnjo odzivnosti 
(Preglednica 1.1).  
 
Preglednica 1.1: Opisna statistika vprašanih  
 
Področje delovanja Frekvenca
Pretežno storitve, namenjene 
posameznikom (fizičnim osebam, 
gospodinjstvom) 

67

Pretežno poslovne storitve za organizacije 
(podjetja in druge pravne osebe) 

108

Pretežno proizvode, namenjene 
posameznikom (fizičnim osebam, 
gospodinjstvom) 

40

Pretežno proizvode za organizacije 
(podjetja in druge pravne osebe) 

101

Manjkajoči 4
Skupaj 320
Velikost 
Velika podjetja 23
Srednje velika podjetja 74
Mala podjetja 221
Manjkajoči 2
Skupaj 320
Dejavnost 
D – Predelovalne dejavnosti (proizvodnja, 
predelava, obdelava) – hrana in pijača; 
tekstilije; papir, založništvo; kem 

79

K – Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve – upravljanje, poslovanje 
z nepremičninami; dajanje vozil, 

20

F – Gradbeništvo 50
O – Druge javne, skupne in osebne 
storitvene dejavnosti - radijska in 
televizijska dejavnost; igralnice, igre na 
srečo; 

12

G – Trgovina, popravila motornih vozil in 
izdelkov široke porabe 

77

H – gostinstvo 6
I – Promet, skladiščenje in zveze 16
Manjkajoči 60
Skupaj 320
Delovno mesto respondenta 
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Direktor podjetja/predsednik uprave 148
Član uprave 21
Izvršni direktor 14
Direktor/vodja oddelka za upravljanje s 
človeškimi viri 

26

Direktor/vodja splošnega oddelka 37
Ne želim odgovoriti 74
Skupaj 320
 
1.3.2 Dimenzionalnost, zanesljivost in veljavnost merske lestvice 
 
Pred predstavitvijo opisnih rezultatov predstavljamo analizo zanesljivosti veljavnosti merskih 
lestvic. 
 
Dimenzionalnost konstrukta družbena odgovornost (DO): Dimenzionalnost konstrukta DO 
smo najprej ugotavljali z raziskovalno faktorsko analizo (EFA) in v naslednji fazi še 
potrjevalno faktorsko analizo (CFA). Od prvotnih 22 kazalnikov jih je bilo glede na EFA 
ustreznih 14, zanje smo izračunali še CFA. V procesu CFA smo eno-faktorski model 
primerjali z večfaktorskim. Rezultati večfaktorskega modela kažejo velik upad X2 statistike. 
Tudi drugi indeksi ustreznosti so bili veliko ustreznejši v večfaktorskem modelu, kar pomeni, 
da večfaktorska rešitev prekaša eno-faktorsko rešitev in to po vseh indeksih ustreznosti 
(Preglednica 1.2). V končni rešitvi je DO konstrukt, ki se odraža v štirih podkonstruktih in 
sicer razmerje z delavci, odnos s širšim okoljem, odnos s strankami in vodenje. Struktura je 
prikazana v Preglednici 1.3. 
 
Preglednica 1.2: Povzetek statističnih podatkov za en faktor in multi-faktorski model za DO 
 
Eno-faktorski model Multi-faktorski model 
Družbena odgovornost 
1 factor (14 indicators) 
χ2/df  = 96.816 /77 
p <.05 
RMSEA = .190 
NFI = .661 
NNFI = .623 
CFI = .681 
RMR = .158 
GFI = .699 

4 factors (14 indicators) 
χ2/df = 139,871/71 
p = .000 
RMSEA = .055 
NFI = .940 
NNFI = .960 
CFI = .969 
RMR = .067 
GFI = .941 
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Preglednica 1.3: Dejavniki in njihova sredstva, standardni odklon, komponenta zanesljivosti 
in pridobljena povprečna varianca 
 

Konstrukt Predmet 
Povpr. 
vrednost 

Stand. 
odklon 

Faktor 
obremenitve 

CR AVE

DO = DO 
Odnosi z 
zaposlenimi   

Do sodelavcev smo 
skrbni in pošteni, tako 
da njihovega 
nezadovoljstva (stavke 
in slabo delo) ne 
doživljamo.   

5,83 1,298 0,779 

0,86 0,61 

Družbeno odgovornost 
pojmujemo kot 
poštenost brez zlorabe 
v odnosih do 
sodelavcev, poslovnih 
in drugih partnerjev ... 
meja, predpisanih z 
zakonom. 

6,01 1,221 0,861 

Družbena odgovornost 
do sodelavcev temelji 
na skrbi za 
zadovoljstvo, 
ustvarjalnost in 
varnost pri delu, ki 
presega raven, 
predpisano z 
zakonodajo. 

5,85 1,315 0,807 

Sodelavce spodbujamo 
h krepitvi strpnosti in 
sožitja na delovnem 
mestu.   

5,79 1,270 0,677 

Odnosi s širšo 
javnostjo  

V proizvodnem in/ali 
storitvenem procesu 
upoštevamo načela 
varovanja okolja.  

6,11 1,118 0,856 

0,83 0,61 

Sodelavce spodbujamo 
k skrbnemu ravnanju z 
materiali in energijo 
(proizvodnja, pisarne). 

5,95 1,174 0,806 

Zmanjšujemo količino 
odpadkov in embalaže, 
čistimo svoje odplake, 
v dimnikih imamo 
sodobne, učinkovite 
filtre idr.  

5,66 1,409 0,717 

Odnosi z 
odjemalci 

Smo povsem zanesljiv 
poslovni partner 
(kupec in prodajalec). 

6,48 0,813 0,798 0,75 0,43 



1 Družbena odgovornost v Sloveniji 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   17 
 

Ozaveščamo naše 
kupce o trajni/varni 
uporabi naših izdelkov 
(storitev). 

6,12 1,078 0,512 

Obveznosti do 
dobaviteljev in drugih 
poslovnih partnerjev 
redno poravnavamo. 

6,04 1,271 0,594 

Pri predstavljanju 
naših izdelkov 
(storitev) ne zavajamo 
kupcev (izpolnjujemo 
dane obljube. 

6,51 0,828 0,692 

Vodenje  

Družbeno odgovorno 
poslovanje je del 
politike, strategije in 
taktike (dnevne 
prakse) naše 
organizacije. 

5,79 1,309 0,864 

0,90 0,75 

Organizacija na 
temelju strategije 
družbene odgovornosti 
enakovredno 
obravnava okolje, 
skupnost, poslovne 
partnerje, zaposlene, 
vodenje, lastnike.  

5,71 1,276 0,891 

Organizacija ima 
družbeno odgovornost 
opredeljeno v viziji 
in/ali poslanstvu in 
oboje tudi redno 
uresničuje v vsakdanji 
praksi. 

5,43 1,469 0,838 

 
Zanesljivost lestvice, diskriminance in veljavnost usklajenosti: Zanesljivost štirih konstruktov, 
predstavljenih v Preglednici 1.3, je bila ocenjena z uporabo merila zanesljivosti kompozita. 
Vsi sestavljeni indeksi zanesljivosti so bili višji od 0,60 in so se gibali od 0,75 do 0,90.   
 
Diskriminantna veljavnost je bila testirana s serijami CFA, in sicer za vsak par konstruktov. 
Najprej je bila vzpostavljena prosta korelacija med dvema konstruktoma, nato pa smo 
korelacijo omejili na 1. Hi-kvadrat razlike med omejenimi in sproščenimi rešitvami so bile 
vsakič statistično značilne pri p<0,05 ali več. Diskriminantna veljavnost konstruktov je bila 
ocenjena še s Fornell-Larckerjevim (1981) testom, kjer mora biti kvadratni koren povprečja 
izločenih varianc večji od standardizirane korelacije danega konstrukta z vsakim drugim 
konstruktom.  
 
Konvergentna veljavnost meri usklajenost znotraj vsakega konstrukta. Ocenjevali smo jo s 
povprečjem izločenih varianc (AVE). Za večino primerov je AVE večji od 0,5, z izjemo 
konstruktov, ki se nanašajo na odnose s strankami. Faktor obremenitve za vse kazalnike je 
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statistično značilen in večji od 0,5, kar tudi pomeni, da je vzpostavljena konvergentna 
veljavnost.  
 
1.3.3 Rezultati raziskave 
 
Rezultati raziskave, prikazani v Preglednici 1.4, kažejo, da se anketiranci povečini strinjajo 
(srednja vrednost 6,01) s konstruktom družbene odgovornosti brez zlorabe v odnosih z 
zaposlenimi, poslovnimi partnerji in drugimi… v skladu z zakonskimi omejitvami. 
Organizacije se prav tako v veliki meri strinjajo (srednja vrednost 5,85) z izjavo, da družbena 
odgovornost podjetij do zaposlenih temelji na skrbi za užitek, ustvarjalnost in varnost pri delu, 
ki presega raven, določeno z zakonom.  
 
Zanimivo je, da anketirane organizacije v manjši meri (srednja vrednost 5,79) spodbujajo 
zaposlene h krepitvi strpnosti in harmonije na delovnem mestu. 
 
Preglednica 1.4: Srednja vrednost in standardni odklon za družbeno odgovornost anketiranih 
organizacij v odnosu s svojimi zaposlenimi (odnosi z zaposlenimi) 
 
 Srednja 

vrednost 
Standardni 
odklon 

Sodelavce spodbujamo h krepitvi strpnosti in sožitja na 
delovnem mestu.   

5,79 1,270 

Do sodelavcev smo skrbni in pošteni, tako da njihovega 
nezadovoljstva (stavke in slabo delo) ne doživljamo.   

5,83 1,298 

Družbena odgovornost do sodelavcev temelji na skrbi 
za zadovoljstvo, ustvarjalnost in varnost pri delu, ki 
presega raven, predpisano z zakonodajo. 

5,85 1,315 

Družbeno odgovornost pojmujemo kot poštenost brez 
zlorabe v odnosih do sodelavcev, poslovnih in drugih 
partnerjev ... meja, predpisanih z zakonom. 

6,01 1,221 

 

Čeprav se respondenti v veliki meri strinjajo z izjavo, da spoštujejo načela varovanja okolja 
(srednja vrednost 6,11), se težko strinjajo (srednja vrednost 5,66) z izjavo o zmanjševanju 
količine odpadkov in embalaže… Več podatkov najdete v Preglednici 1.5.  

Sklepamo lahko, da organizacije skrbijo za okolje, vendar le v zakonsko predpisanem obsegu. 
Organizacije se močno tudi strinjajo (srednja vrednost 5,95) z izjavo, da spodbujajo svoje 
zaposlene k skrbnemu ravnanju z materiali in energijo (proizvodnja, pisarne). 
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Preglednica 1.5: Srednje vrednosti in standardni odkloni za družbeno odgovornost anketiranih 
organizacij v odnosu z okoljem (odnosi s širšim okoljem)  
 

 Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Zmanjšujemo količino odpadkov in embalaže, čistimo 
svoje odplake, v dimnikih imamo sodobne, učinkovite 
filtre idr. 

5,66 1,409 

Sodelavce spodbujamo k skrbnemu ravnanju z materiali 
in energijo (proizvodnja, pisarne).   

5,95 1,174 

V proizvodnem in/ali storitvenem procesu upoštevamo 
načela varovanja okolja. 

6,11 1,118 

 
Rezultati v Preglednici 1.6 kažejo, da se organizacije večinoma strinjajo s trditvijo (povprečna 
vrednost 6,51), da pri predstavljanju svojih izdelkov/storitev ne zavajajo kupcev in 
izpolnjujejo dane obljube. Anketiranci se prav tako strinjajo z izjavo (srednja vrednost 6,48), 
da spodbujajo družbeno odgovorno ravnanje dobaviteljev in kupcev. Odgovori organizacij so 
se v precejšnji meri ujemali, saj je standardni odklon v obeh primerih manjši od 1.  
 
Preglednica 1.6: Srednje vrednosti in standardni odkloni za družbeno odgovornost s strani 
anketirancev o strankah in drugih poslovnih partnerjih (razmerje s strankami) 
 
 Srednje vrednosti Standardni odkloni 
Ozaveščamo naše kupce o trajni/varni uporabi naših 
izdelkov (storitev). 

6,12 1,078 

Pravilno in pošteno označujemo sestavine na izdelkih. 6,26 1,109 
Spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje naših 
dobaviteljev in kupcev. 

6,48 0,813 

Pri predstavljanju naših izdelkov (storitev) ne 
zavajamo kupcev (izpolnjujemo dane obljube). 

6,51 0,828 

 
Organizacije se v veliki meri strinjajo, da je DO poslovanje del njihove politike, strategije in 
taktike (srednja vrednost 5,79). Organizacije imajo DO opredeljeno v viziji in/ali poslanstvu 
in oboje tudi redno uresničujejo v vsakdanji praksi, kar kaže 5,43 stopnja strinjanja 
(Preglednica 1.7).  
 
Preglednica 1.7: Srednje vrednosti in standardni odkloni za družbeno odgovornost anketiranih 
organizacij o upravljanju (vodstvo) 
 

 Srednje vrednosti Standardni 
odkloni 

Organizacija ima družbeno odgovornost opredeljeno v 
viziji in/ali poslanstvu in oboje tudi redno uresničuje v 
vsakdanji praksi. 

5,43 1,469 

Organizacija na temelju strategije družbene odgovornosti 
enakovredno obravnava okolje, skupnost, poslovne 
partnerje, zaposlene, vodenje, lastnike. 

5,71 1,276 

Družbeno odgovorno poslovanje je del politike, strategije 
in taktike (dnevne prakse) naše organizacije. 

5,79 1,309 
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1.4 Ugotovitve in sklepne misli poglavja ter predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
DO je koncept, ki vpliva na način oblikovanja politik, strategij in dejavnosti organizacij in 
posledično na njihovo uspešnost. V bistvu družbena odgovornost predstavlja povezavo med 
poštenostjo in zanesljivostjo brez zlorabe vpliva/moči med organizacijami in konstrukti, kot 
so okolje narava, zaposleni. Čeprav ne obstajajo kazalniki, ki bi neposredno merili koristi DO 
v organizacijah, smo poskušali s pričujočo raziskavo demistificirati problematiko. Hipoteza, 
ki je bila testirana se glasi: DO v Sloveniji temelji na štirih temeljnih konstruktih (odnosi s 
širšim okoljem, razmerje z zaposlenimi, razmerje z odjemalci in upravljanje / politika 
podjetja). 
 
Za potrebe raziskave smo najprej uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (strukturirani 
intervju), na podlagi katere smo lahko oblikovati merila konceptov in oblikovali merilni 
instrument. 2.409 naključno izbranih organizacij smo zaprosili za sodelovanje v raziskavi. 
Odzvalo se jih je 320. Ciljna skupina so bili posamezniki, ki so v organizacijah pristojni za 
upravljanje človeških virov. Vprašanja so se nanašala na DO v njihovih organizacijah, od 
odnosa do zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev, poslovnih partnerjev pa vse do upravljanja. 
 
Opisna statistika nam je pokazala, da se anketirane organizacije strinjajo, da je družbena 
odgovornost neizogibna pri rokovanju z zaposlenimi. Tako v ospredje postavljajo ne samo 
varno delovno okolje, ampak tudi dobro počutje zaposlenih. Anketirane organizacije DO 
razumejo kot poštenost brez zlorabe v odnosih z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in drugimi, 
ki presegajo omejitve, določene z zakonom.  
 
Anketirane organizacije upoštevajo načela varstva okolja v proizvodnem/storitvenem procesu. 
Prav tako so zmanjšali količino odpadkov in embalaže, čistili odplake, dimnike ter vgradili 
sodobne učinkovite filtre itd. 
 
Anketirane organizacije prav tako poskušajo biti družbeno odgovorne v odnosu do strank in 
poslovnih partnerjev. Trdijo, da ne zavajajo kupcev z navedbami o svojih izdelkih/storitvah. 
Posledično trdijo, da so zelo zanesljivi partnerji, kar seveda pričakujejo tudi od svojih 
dobaviteljev in kupcev.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da managerji v organizacijah kažejo tendence DO ravnanja. Pri 
tem poudarjajo, da njihova letna poročila odražajo dejansko poslovno stanje organizacije, in 
da imajo družbeno odgovornost vpeto v vizijo/poslanstvo/politiko/strategije in taktike. Pa 
vendarle bi se morali managerji bolj vključevati ali vsaj imeti posluh za različne interesne 
skupine, ki izvajajo družbeno odgovorne aktivnosti in razvojne projekte v družbi. 
  
DO postaja ključni koncept, ki ga je potrebno vgraditi v vsako organizacijo in to ne zgolj kot 
dobro marketinško potezo, ki vodi h (kratkoročnemu) profitu. Organizacije se morajo 
zavedati, da DO zagotavlja pomembno povezavo med različnimi konstrukti in jo je zato 
potrebno izvajati zadosti celovito, tako v strategijah kot v posameznih aktivnostih. Profit, za 
katerim stremi (vsaj v času navideznega izobilja) večina organizacij, je lahko posledica in ne 
cilj obstoja neke organizacije. 
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2 Subjektivno dobro počutje v obmejnih mestih: Maribora, 
Murske Sobote in Gradca 

 
 

Subjective Well-being in the border Towns of Maribor, Murska 
Sobota and Graz 

 
 

Doc. Dr. Simona Šarotar Žižek 
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru 

simona.sarotar-zizek@uni-mb.si 
 

Mag. Amna Potočnik 
Mariborska razvojna agencija 

amna.potocnik@mra.si 
 
 

Izvleček 
 
Sedanja gospodarska kriza kaže na nezadostnost obstoječih evropskih in posledično 
nacionalnih razvojnih politik, saj kot kriterij razvoja in napredka postavlja BDP, predvsem pa 
ga izrablja kot podlago razvojne alokacijske politike. Njegovo nadomeščanje je aktualno na 
mednarodnem nivoju, pa naj gre za iniciativo »onstran BDP« ali »Stiglitzevo komisijo« 
(Stiglitz, Sena, Fitoussi, 2009). Razprava o nadomeščanju BDP odpira vprašanje zahodno-
kapitalistične etike in profita kot podlage razvoja. Na mesto profita je moč postaviti 
subjektivno blaginjo oz. subjektivno dobro počutje (DP), ki pa je uresničljiva zgolj, če so 
izpolnjeni okvirni pogoji, zanje pa je odgovorna predvsem država in njeni aparati. V 
empirično raziskavo subjektivnega dobrega počutja (SDP), izvedeno s pomočjo računalniško 
podprtega spletnega intervjuva (CAWI), smo zajeli 911 prebivalcev Maribora, Murske Sobote 
in Gradca, starih med 18 in 65 let, in sicer z namenom, da bi ugotovili ali med njimi obstajajo 
statistično značilne razlike.   
 
Ključne besede: dobro počutje, Gradec, Maribor, Murska Sobota 
 
Abstract 
 
The current economic crises reveals the non-efficiency of the existing European and 
consequently the national development policies that still use as development and progress 
indicator the GDP and foremost (mis)uses it as basis for allocation policies. Its substitution is 
ongoing on the international scale within the initiative such as “beyond GDP” or “Stiglitz 
Commission” (Stiglitz, Sena, Fitoussi, 2009). Discussion about the GDP replacement is 
challenging the question of western capitalist ethic and the profit as the basis for development. 
The profit can be replaced by subjective well-being that can be fulfilled only if the framework 
conditions are set for which foremost the state and its aparatus is responsible. In the empirical 
research of the subjective well-being (SWB), implemented with the web-based interview 
(CAWI) the 911 inhabitants of Maribor, Murska Sobota and Graz, aged between 18 and 65 
were involved with the aim to reveal the statistical significant differences between the cities if 
any.  
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JEL: C23, E31, F31, F41. 
 
2.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
Paradigma lokalnega razvoja je v veliki meri omejena z zagotavljanjem materialne blaginje 
prebivalcev, kar poskuša območje preseči z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti, 
regeneracijo degradiranih območij in krepitvijo lokalnega gospodarstva. V obdobju izobilja 
postajajo pričakovanja in zahteve prebivalcev modificirane s subjektivnim dobrim počutjem, 
pri čemer ne gre za iskanje »kruha in iger« temveč za jasno izražanje miselnih konstruktov o 
dobrem počutju. Le-to ni vedno v korelaciji z materialno blaginjo, oziroma slednja le do 
določene mere vpliva na dobro počutje (DP) prebivalcev. Razmah storitvenih dejavnosti na 
področju zagotavljanja dobrega počutja, ki tradicionalno pripadajo akademskim krogom (npr. 
psihoanaliza) ali predvsem na področje sive ekonomije (vrsta »new-ageovskih« storitev, ki 
obljubljajo boljše počutje, kar seveda velja bolj za slovensko kot avstrijsko območje, kjer je 
regulativa na tem področju, vsaj v izvedbenem delu, trdnejša).  
 
Ali je predsednik vlade (kot institucionalni predstavnik aparatov države) odgovoren za 
subjektivno DP prebivalcev? Nikakor, neposredno vmešavanje v subjektivno dobro počutje 
(SDP) posameznika poznamo iz zgodovine, in sicer v celi paleti totalitarizmov in izrojenih 
diktatur. Državni aparat posega (kar mu načeloma dopuščamo in pripuščamo tudi prebivalci) 
z vzpostavljanjem okvirjev, znotraj katerih se lahko odvija SDP. Zagotavljanje materialne in 
subjektivne blaginje na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni ne more biti 
podvrženo diktatu te ali one stroke, tega ali onega urada, temveč ga je potrebno obravnavati v 
sinergiji med-strokovnega sodelovanja. Šele slednje je lahko podlaga uspešne razvoje 
politike.  
 
Pa vendarle, srečnost oz. DP prebivalcev bi bilo moč meriti ne zgolj ob volitvah temveč v 
realnem času / sproti, s čimer bi lahko ne samo preprečili padec te ali one politične garniture 
temveč tudi vpletli prebivalce v razvojno načrtovalsko prakso. Očitno je, da večina 
prebivalcev ni vešča niti razvojne latovščine, zelo dobro pa razumejo lastne interese in so 
vešči presoje lastnega dobrega počutja (čeprav pogosto v obliki miselnih konstruktov s 
pomočjo katerih opredeljujejo sedanje s preteklimi izkušnjami in doživljanjem). Konstrukt 
srečnosti, ki smo ga uporabili v pričujoči raziskavi, je sestavljen iz različnih komponent: 
osebnega dobrega počutja (čustvenega dobrega počutja, zadovoljstva z življenjem, vitalnosti, 
prilagodljivosti in samozavesti ter pozitivnega delovanja) ter družbenega dobrega počutja 
(podporni odnosi, zaupanje in pripadnost).  
 
Raziskovanje srečnosti, predvsem v povezavi z razvojno načrtovalsko prakso, je postalo pravi 
»boom« šele ob koncu 20. stoletja, ko so mednarodne organizacije (npr. Evropska komisija, 
Združeni narodi itd.) začele iskati indeks, s katerim bi bilo moč uvesti novo merjenje 
napredka v posamezni družbi in tako nadomestil bruto domači proizvod.  
 
Pri zasledovanju dobrega počutja, vsaj ko ga apliciramo na organizacijski nivo, se lahko kaj 
hitro znajdemo v primežu profita (torej zagotavljanje subjektivnega dobrega počutja kot 
motivacijsko-organizacijske spodbude sodelavcev k večji storilnosti in posledično 
donosnosti).  
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K raziskovanju SDP in razlik med obmejnimi mesti nas ni vodila zgolj raziskovalna 
radovednost, pač pa tudi prepričanje, da je DP moč meriti in v skladu s tem oblikovati 
razvojno politiko in tudi povsem konkretne aktivnosti, ki jih lahko, če ne drugje, preizkušamo 
v pilotnih projektih, kot je mednarodni projekt Chance4Change, ki ga je vodila Mariborska 
Razvojna agencija.  
 
2.2 Dobro počutje 
 
Dobro počutje (DP) si v družboslovju prisvaja predvsem psihologija, ki konstrukt DP 
razčlenjuje na (i) hedonistično in eudajmonično ter (2) subjektivno in objektivno komponento 
(SDRN, 2005, str. 4). Ryan in Deci (2001) predstavljata hedonistično tradicijo in v ospredje 
postavljata oceno »subjektivnega emocionalnega dobrega počutja«. Ta je sestavljen iz treh 
elementov: (i) zadovoljstvo z življenjem, (ii) prisotnost pozitivnih čustev in (iii) odsotnost 
negativnih čustev. Ti trije elementi skupaj sestavljajo srečnost (ibid, str. 144). Ryan in Deci 
(2001, str. 146–147; povzeto po SDRN, 2005, str. 5) omenjata, da eudajmonični teoretiki 
trdijo, da sta DP in srečnost različna, a ne za vse vire užitka in spodbujanja dobrega počutja. 
Predstavili so teorijo samodeterminacije, ki predpostavlja, da obstajajo tri osnovne psihološke 
potrebe: avtonomija, kompetence in povezanost, ter to, da je izpolnjevanje teh potreb 
bistvenega pomena za psihološko rast in DP (Ryan in Deci, 2001, str. 146–147; povzeto po 
SDRN, 2005, str. 5). 
 
Felce in Perry (1995) sta predstavila objektivne merila3 in subjektivne ocene4 DP, dva ključna 
pristopa k merjenju DP. Objektivno DP vključuje materialne in družbene okoliščine, ki 
vplivajo na osebno DP posameznika, sestavljajo ga sledeče dimenzije (McAllister, 2005, str. 
9; povzeto po Prosenak in Mulej, 2007a, str. 3): materialno, fizično, družbeno in emocionalno 
DP, razvoj in aktivnost. McAllister (2005) in Arthaud-Day idr. (2005; povzeto po Prosenak in 
Mulej, 2007, str. 3) navajajo, da SDP posameznika ovira pri zaznavanju objektivnega 
blagostanja. Ker je zaznavanje odvisno od subjektivnih izhodišč posameznika (znanje, čustva, 
mentaliteta in vrednote), ni nujno, da visoko objektivno DP istočasno pomeni tudi visoko 
SDP (Prosenak in Mulej, 2007, str. 3). Poznamo tudi relativno DP, ki je odvisno od 
posameznikovega primerjanja z drugimi, ki igrajo vidnejšo vlogo v njegovem življenju. 
Diener in Seligman podajata sledečo delno formulo za visoko DP (2004, str. 25): živeti v 
demokratični in stabilni družbi, ki zagotavlja materialne vire za zadovoljevanje potreb; imeti 
prijatelje in družino, ki te podpirajo, dobro in  zanimivo delo ter ustrezen dohodek; biti fizično 
zdrav in imeti zagotovljeno obravnavo v primeru psihičnih motenj; imeti pomembne cilje, 
povezane z vrednotami, filozofijo ali religijo, ki nas vodi, namen in smisel v življenju... V 
našem prispevku bomo raziskovali SDP. 
 
Kljub temu, da z ozirom na izbrano perspektivo (hedonistično in eudajmonično) obstajajo 
različne vrste DP, pa je med njimi mogoče zaslediti nekatere stične točke (skupne 
značilnosti). Te so naslednje: 
 DP je več kot odsotnost bolezni ali patologije. 

                                                            
3 Objektivna merila blagostanja so povezana z materialnimi in družbenimi okoliščinami, ki 
pospešujejo ali zmanjšujejo DP (well-being). Le-ta vključujejo: dohodkovno in stanovanjsko stanje, 
doseženo izobrazbo, dostop do in uporabo javnih storitev. S t.i. objektivnimi merili ne moremo 
pojasniti razlik v subjektivnem dobrem počutju. Naraščajoča ekonomska rast in rast BDP nista v 
korelaciji z zadovoljstvom v življenju (SDRN, 2005, str. 2). 
4  Subjektivna ocene so naravnana na ocenjevanje lastne sreče ali zadovoljstva v življenju (SDRN, 
2005, str. 2). 
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 DP ima tako subjektivne kot objektivne dimenzije. Lahko ga ocenjujemo po subjektivni 
(v anketah s posamezniki) ali objektivni plati (z merjenjem dostopa do fizičnih, okoljskih, 
družbenih in drugih virov). Oba pristopa imata svoje prednosti in pomanjkljivosti; oba 
tipa informacij sta koristna in skupaj podajata bolj celovito sliko blaginje. 

 Izrazi »zadovoljstvo z življenjem«, »srečnost«, »kakovost življenja« in »DP« se pogosto 
uporabljajo kot sinonimi. Pomembnost tega, da se izrazi lahko medsebojno zamenjujejo, 
je v tem, da izražajo globalno oceno zadovoljstva, ne zgolj trenutnega razpoloženja. 
Takšna merila blagostanja potencialno podajajo oznako vseh ravni zadovoljstva v 
populaciji in dajejo vtis o življenju v trenutnem režimu.  

 Raziskovanje sreče (npr. Layard, 2005; Nettle, 2005) se ukvarja s SDP in s pomočjo anket 
pridobiva pričevanja in dokaze o »kakovosti življenja« in »življenjskem zadovoljstvu«. 

 Večina raziskovalcev se strinja glede domen, ki sestavljajo DP: fizično DP; materialno 
DP; družbena blaginja; razvoj in aktivnost; čustveno DP. Elementi se lahko parafrazirajo 
kot fizično zdravje, dohodek in bogastvo, odnosi, pomembno in smiselno delo in prosti 
čas, osebna stabilnost in odsotnost depresije. Na mentalno zdravje vse bolj gledamo kot 
na osnovo za splošno zdravje in DP. Predstavljeni elementi so gonilniki DP. 

 Oboje, individualno in družbeno DP, je pomembno in merljivo. Veenhoven (1997b) 
opisuje kakovost življenja kot prisotnost pogojev, ki so pomembni za dobro življenje in 
prakso dobrega življenja kot takega. Obstaja interakcija (vzajemno delovanje) med 
obema: kar povečuje osebno DP, je lahko negativno za družbo ali obratno, zato je  
potrebno upoštevati razmerje blagostanja v sedanjosti in bodočnosti.  

 DP je pomembno področje za bodočo politiko, ker utemeljuje elemente v življenjskih 
izkušnjah, ki jih ni mogoče definirati, razložiti in na njih tudi primarno ne vpliva 
gospodarska rast (SDRN, 2005, str. 6). 

 
2.3 Subjektivno dobro počutje 
 
Raziskave kažejo na precejšnje življenjske koristi (prednosti) za ljudi z visokim SDP. Na 
primer: ljudje z visokim SDP imajo močnejše družabne odnose kot manj srečni ljudje (Diener 
in Seligman, 2002). Številne študije so pokazale, da so bili ljudje z višjimi stopnjami SDP 
pogosteje poročeni (Marks in Fleming, 1999; Lucas, Clark, Georgellis in Diener, 2003), poleg 
tega se je visok individualni SDP izkazal kot močan napovednik zadovoljstva v zakonu 
(Glenn in Weaver, 1981). Sodelavci, ki so višje v razpoloženjskem pozitivnem emocionalnem 
stanju, na delovnem mestu prejemajo višje ocene nadzornikov in boljše plačilo (Diener, 
Nickerson, Lucas in Sandvik, 2002). Zadovoljni sodelavci so boljši in torej pomagajo drugim 
sodelavcem na različne načine (Diener in Seligman, 2004). V stresnih okoliščinah je pozitivna 
čustvena naravnanost povezana z učinkovitejšim obvladovanjem situacij in boljšimi celotnimi 
izidi (Fredrickson in Joiner, 2002). Prav tako je DP povezano z zdravjem in dolgim 
življenjem, čeprav so povezave med njimi daleč od tega, da bi jih popolnoma razumeli 
(Diener in Seligman, 2004). Visok SDP preprečuje samomore (Diener in Seligman, 2002). 
Tako je SDP povezano z uspešnimi rezultati na različnih življenjskih področjih. Ljudje z 
visoko stopnjo SDP so bolj uspešni pri odnosih, na delovnem mestu in so uspešnejši pri 
spopadanju s stresom (Pavot in Diener, 2004, str. 1169). Če povzamemo, SDP je povezano z 
izboljšano družbeno povezanostjo in se pozitivno odraža v zdravju (Pavot in Diener, 2004, str. 
129). 
 
SDP je pomembno iz več razlogov; ne zgolj zaradi samega počutja, ampak zaradi pozitivnih 
učinkov na delovnem mestu kakor tudi izven njega. Zato so pomembne tudi aktivnosti za 
povečevanje le-tega (Diener idr., 2002, str. 69), ki jih je moč deliti na aktivnosti, ki v 
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splošnem prispevajo k DP človeka, in tiste, ki jih lahko izvajajo organizacije, da bi se ljudje 
kot sodelavci na delovnih mestih dobro počutili. 
 
Fordyce (1977; 1983; povzeto po Diener idr., 2002, str. 69) je objavil več raziskav, 
namenjenih programom za povečevanje srečnosti posameznikov. Izhajal je iz prepričanja, da 
je moč SDP povečati, če ljudje z nižjo ravnijo SDP posnemajo lastnosti ljudi z višjo ravnijo 
srečnosti, npr. značilnosti, kot so: biti urejen, biti zaposlen s čim, uporabiti več časa za 
socializacijo (družabnost), razvijati pozitiven pogled na življenje, truditi se za zdravo 
osebnost. Fordyce je ugotovil, da se srečnost v skladu s tem programom poveča v primerjavi s 
placebo kontrolnimi osebami, kot tudi v primerjavi z udeleženci v pogojih, ko so osebe 
prejele samo delne (nepopolne) informacije. V nadaljevanju je Fordyce v času od 9 do 28 
mesecev po izvedbi svoje raziskave ugotovil, da so ostali trajni učinki njegove intervencije za 
povečevanje dobrega počutja (Diener idr., 2002, str. 69). Na drugi strani sta Pavot in Diener 
(2004, str. 129–130) predlagala naslednje primere ukrepov za povečanje SDP: programi 
dnevne oskrbe, odstranjevanje odpadkov vseh vrst, povečane možnosti za fizično aktivnost 
ljudi, priložnosti za starejše odrasle, da ohranjajo udeleženost in angažiranost v skupnosti itn. 
 
Tudi družbeno odgovornost je moč obravnavati kot del dobrega počutja (Šarotar Žižek, v 
izdaji). Kasneje so opazovali ne le posameznika, ampak tudi njihove intimne kroge (npr. 
njihove družine), družbene mreže, države in Gaio kot celoto; torej celotno zemljo oz. njeno 
biosfero, ki je samoorganiziran in samoreguliran sistem. 
 
2.4 Raziskava o dobrega počutja v treh mestih 
 
2.4.1 Metodologija 
 
V okviru projekta Chance4Change (www.chance4change.eu) je bil uporabljen del 
vprašalnika, ki ga je za merjenje dobrega počutja prebivalcev razvil nef (za več podrobnosti 
glejte National Accounts of Well-being, 2009). Glede na teorijo DP in raziskavo opravljene 
nefove študije je dobro počutje razdeljeno na osebno in družbeno dobro počutje, kar 
prikazujemo tudi v sliki 2.1. Osebno dobro počutje sestavlja 5 komponent: emocionalno 
dobro počutje, zadovoljstvo z življenjem, vitalnost, prožnost in samozavest oz. pozitivno 
delovanje. Emocionalno DP kaže stanje in pogostost doživljanja pozitivnih in negativnih 
čustev. Zadovoljstvo z življenjem kaže, kako zadovoljen je posameznik s svojim življenjem in 
kako le-to ocenjuje. Vitalnost je povezana z energijo, občutkom zdravja in spočitosti ter 
telesne aktivnosti. Prožnost in samozavest sta merilo posameznih psiholoških virov z 
naslednjimi pod-komponentami: samozavestjo (občutek dobrega o sebi), optimizmom 
(občutek optimističnosti glede svoje prihodnosti) in odpornostjo (da bi se lahko soočali z 
življenjskimi težavami). Pozitivno delovanje je sestavljeno iz: avtonomnosti (občutek 
svobode, da delamo to, kar si želimo in imamo čas, da to storimo), sposobnosti (zavedanja le-
teh in možnosti, da jih izkoristimo), angažiranosti (občutka stopitve s tem, kar počnemo in 
obstoja možnosti za učenje), smisla in namena (občutek, da je tisto, kar počnemo v življenju, 
dragoceno in vredno v očeh nas samih kakor tudi drugih). Socialno DP pa je sestavljeno iz 
podpornih razmerij (obsega in kakovosti interakcij v intimnih odnosih v družini, s prijatelji in 
drugimi, ki zagotavljajo podporo), zaupanja in pripadnosti (zaupanje drugim ljudem, ki nas 
pošteno in spoštljivo obravnavajo ter občutka pripadnosti skupnosti in ljudem, med katerimi 
živimo).  
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Za posamezna področja so bile v okviru merskega instrumenta opredeljene trditve, za katere 
smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico (1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti eno niti drugo, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
 
Slika 2.1: Indikator dobrega počutja s komponentami in pod-komponentami 
 

Vir: National Accounts of Well-being, nef, 2009. 

Pred izvedbo kvantitativne raziskave smo opredelili tudi vzorec, ki ga podrobneje 
predstavljamo v poglavju 2.4.3. 
 
2.4.2 Raziskovalne hipoteze 
 
Glavna hipoteza, ki smo jo testirali v raziskavi, je:  
H1: Prebivalci Gradca izkazujejo višjo stopnjo dobrega počutja kot prebivalci Maribora in 
Murske Sobote. 
 
Hipotezo smo potrjevali s pomočjo agregiranega indeksa dobrega počutja mest.  
 
Izračun agregiranega indeksa dobrega počutja za posamezno mesto:  

 
Izračun posameznega kazalnika 

 (dejanska vrednost – najmanjša vrednost) / (največja vrednost – najmanjša vrednost)  

dejanska	vrednost najmanjša	vrednost
največja	vrednost najmanjša	vrednost

 

Nato se iz vrednosti za posamezno mesto izračuna aritmetično poprečje in tako se dobi 
končna standardizirana vrednost za mesto, nato izražena kot indeks ravni (Obmejna mesta = 
100) in delež (Obmejna mesta = 100 %). 

Ponderiranje kazalcev 
½ SDP (sestavljen iz 5 indikatorjev) 
½ socialno DP (sestavljen iz: 2 indikatorjev) 
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POČUTJE
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STVO Z 
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ŠTOVANJE
POZITIVNO 
DELOVANJE

DRUŽBENO 
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PODPORNA 
RAZMERJA ZAUPANJE IN 
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Hipotezo bomo potrdili, če bo agregirani indeks dobrega počutja za mesto Gradec višji od 
doseženih vrednosti v Mariboru in Murski Soboti.  
 
2.4.3 Vzorec 
 
S pomočjo računalniško podprtega internetnega intervjuva (CAWI) je v letu 2012 v raziskavi 
sodelovalo 3424 članov raziskovalne platforme Marketagent.com. Ciljna populacija so bili 
aktivni uporabniki interneta iz treh obmejnih mest: Maribora (Slovenija, Podravska regija), 
Gradca (Avstrija, Štajerska) in Murska Sobota (Slovenija, Pomurska regija), starih med 18 in 
65 let. Skupaj je bilo vrnjenih 911 vprašalnikov. Od skupaj izpolnjenih 911 vprašalnikov so 
506 vprašalnikov izpolnili prebivalci Gradca, 304 vprašalnike so izpolnili prebivalci Maribora 
in 101 vprašalnik so izpolnili prebivalci Murske Sobote, kar pomeni, da je bila stopnja 
odzivnosti 26,6 %. Struktura vzorca po mestih je prikazana v Preglednici 2.1. 
 
Preglednica 2.1: Značilnosti vzorca po mestih  
 
Osnova Gradec Maribor Murska Sobota 

506 % 304 % 101 % 
Spol 
Moški 239 47,3 159 52,2 52 52,1 
Ženski 267 52,7 145 47,8 49 47,9 
Starost 
18-29 162 32,0 69 22,8 20 19,6 
30-39 114 22,6 67 22,0 25 25,3 
40-49 114 22,6 69 22,7 26 25,3 
50-59 82 16,2 74 24,2 25 24,8 
60-65 34 6,7 25 8,2 5 5,0 
Stopnja izobrazbe 
Osnovna ali manj 17 3,3 9 3,0 5 4,8 
Poklicna 98 19,4 26 8,7 4 3,7 
Srednja 199 39,3 137 45,5 56 55,9 
Višja, univerzitetna ali več 192 38,0 132 43,4 36 35,6 
Zaposlitveni status 
Študent 94 18,6 45 14,6 11 10,5 
Zaposlen 332 65,6 169 55,5 56 55,3 
Nezaposlen 26 5,2 58 19,1 22 21,7 
Upokojenec 54 10,6 32 10,7 13 12,5 
Velikost gospodinjstva 
Živi sam 116 22,9 33 11,0 5 4,5 
2 člana 216 42,6 98 32,3 17 16,5 
3 člani 92 18,2 91 29,8 39 39,2 
4 ali več članov 83 16,4 82 27,0 40 39,8 
Dohodek 
Nižji od povprečnega 212 41,9 143 47,2 57 56,2 
Enak povprečnemu  61 12,0 61 20,0 15 15,3 
Višji od povprečnega 168 32,2 72 23,7 25 24,6 
Ne želijo odgovoriti 66 13,0 28 9,1 4 3,9 
 

Vprašanja o subjektivnem in družbenem dobrem počutju smo povezali z rezidenčnim 
statusom prebivalcev, njihovo oceno dobrega počutja (DP) kot tudi njihovim socialnim 
statusom (spol, starost, izobrazbeni nivo, status, velikost gospodinjstva in povprečni mesečni 
dohodek). 
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V raziskavo v Mariboru in Murski Soboti je bilo vključenih 52 % moških in 48 % žensk, v 
vzorec v Gradcu pa je bil vključen pretežni delež žensk. Glede na starost, je največji delež 
respondentov v graški skupini spadal v starostno skupino med 18 in 29 letom (32 %), v 
Mariboru med 50 in 59 letom (24,2 %) in v Murski Soboti med 30 in 39 letom (25,3 %) ter 
med 40 in 49 letom (25,3 %). 
 
Izobrazbena struktura intervjuvancev kaže, da ima večina respondentov srednješolsko 
izobrazbo. Povezava izobrazbe s starostno skupino kaže, da so bili najmlajši najbolj 
izobraženi intervjuvanci iz Gradca, medtem ko je bil v Mariboru največji odstotek ljudi, 
starejših od 50 let in z najnižjo izobrazbo. 
 
Rezultati zaposlitvenega statusa kažejo, da je najvišji odstotek zaposlenih intervjuvancev iz 
Gradca (65,6 %). Enako velja tudi za študente (18,6 %), medtem ko je med respondenti 
največji del upokojencev sodeloval v Murski Soboti (12,5 %).  
 
42,6 % graških intervjuvancev živi v dvočlanskem gospodinjstvu, visok je tudi odstotek 
respondentov, ki živijo sami (22,9 %). Največ mariborski respondentov živi v dvočlanskem 
gospodinjstvu (32,3 %), sledijo tričlanska gospodinjstva (29,8 %) in nato štiri ali več članska 
gospodinjstva (27 %). Največ mursko-soboških respondentov živi v tričlanskem (39,2 %) in 
štiri ali več članskem (39,8 %) gospodinjstvu.  
 
V Mariboru in Gradcu večina intervjuvancev živi več kot deset let, medtem ko v Gradcu kar 
1,7 % živi manj kot eno leto, 52,2 % med enim in desetimi leti in 46 % več kot deset let. V 
Mariboru živi manj kot eno leto 4,9 % respondentov, 21,9% med enim in desetimi leti in 73,2 
% več kot 10 let. V Murski Soboti živijo respondent manj kot eno leto v 2,8 %, 23,5 % živi v 
Murski Soboti več kot eno leto in manj kot 10 let in 73,7 % več kot deset let.  
 
Večina respondentov vseh treh mest ima nižji dohodek od povprečnega (Gradec 41,9%, 
Maribor 47,2 %, Murska Sobota 56,2 %). Graški intervjuvanci imajo v 32,2 % večji dohodek 
od povprečnega dohodka v državi, enako velja za 23,7 % intervjuvanih Mariborčanov in 24,6 
% prebivalcev Murske Sobote. S pomočjo deskriptivne statistike in testa ANOVA lahko 
potrdimo, da obstajajo značilne razlike v dohodkih intervjuvancev Gradca, Maribora in 
Murske Sobote pri p<0,05.  
 
2.5 Rezultati 

 
V prvi fazi raziskave smo izračunali opisno statistiko, potem pa smo z uporabo enosmerne 
analize varianc izračunali razlike v dobrem počutju med Gradcem, Mariborom in Mursko 
Soboto.  
 
2.5.1 Rezultati o dobrem počutju v Mariboru, Murski Soboti in Gradcu 
 
V Preglednici 2.2 predstavljamo povprečne vrednosti, standardne odklone in standardne 
napake ocene subjektivnega dobrega počutja respondentov v treh mestih.  
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Preglednica 2.2: Osebno in družbeno DP v izbranih mestih  
 

 

Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 
ocene 

Gledano v celoti sem v življenju srečen.  Gradec 3,957 0,934 0,042
Maribor 3,790 0,951 0,055
Murska Sobota 3,676 0,949 0,095
Skupaj 3,871 0,946 0,031

Večino časa v preteklem tednu sem bil srečen. Gradec 3,571 0,979 0,044
Maribor 3,545 0,899 0,052
Murska Sobota 3,625 0,931 0,093
Skupaj 3,568 0,947 0,031

Večino časa v preteklem tednu sem užival v 
življenju. 

Gradec 3,475 1,020 0,045
Maribor 3,401 0,977 0,056
Murska Sobota 3,495 1,013 0,101
Skupaj 3,452 1,005 0,033

Večino časa v preteklem tednu sem bil 
depresiven.  

Gradec 1,850 1,069 0,048
Maribor 1,946 1,009 0,058
Murska Sobota 2,095 1,030 0,103
Skupaj 1,909 1,047 0,035

Večino časa v preteklem tednu sem bil žalosten. Gradec 1,925 1,050 0,047
Maribor 2,085 0,972 0,056
Murska Sobota 2,143 0,914 0,091
Skupaj 2,002 1,013 0,034

S svojim življenjem sem zadovoljen. Gradec 3,826 0,973 0,043
Maribor 3,616 0,905 0,052
Murska Sobota 3,624 0,952 0,095
Skupaj 3,734 0,953 0,032

Moje življenje se razvija skladno z mojimi 
željami. 

Gradec 3,511 0,975 0,043
Maribor 3,248 1,013 0,059
Murska Sobota 3,094 0,988 0,099
Skupaj 3,377 1,000 0,033

Moje življenje je trenutno blizu idealnemu 
življenju. 

Gradec 3,442 1,023 0,046
Maribor 2,823 0,989 0,057
Murska Sobota 2,938 1,014 0,101
Skupaj 3,181 1,052 0,035

V preteklem tednu sem bil večkrat zelo utrujen. Gradec 3,255 1,175 0,052
Maribor 3,122 1,113 0,064
Murska Sobota 3,048 1,002 0,100
Skupaj 3,188 1,138 0,038

Aktivnosti, ki sem jih počel v preteklem tednu, 
so bile zame zelo naporne.  

Gradec 3,134 1,199 0,053
Maribor 2,871 1,053 0,061
Murska Sobota 2,847 1,050 0,105
Skupaj 3,015 1,143 0,038

Na splošno imam pozitivno mnenje o samem 
sebi.  

Gradec 3,729 0,906 0,040
Maribor 3,776 0,875 0,050
Murska Sobota 3,689 0,852 0,085
Skupaj 3,740 0,889 0,030

V vsakdanjem življenju se z lahkoto uveljavljam. Gradec 3,859 0,904 0,040
Maribor 3,553 0,847 0,049
Murska Sobota 3,346 0,979 0,098
Skupaj 3,701 0,913 0,030

Ponosen sem na svoje sposobnosti in veščine. Gradec 4,127 0,909 0,040
Maribor 4,202 0,737 0,043
Murska Sobota 4,200 0,619 0,062
Skupaj 4,160 0,826 0,027

Zadovoljen sem s svojimi dosežki. Gradec 3,836 0,927 0,041
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Maribor 3,606 0,896 0,052
Murska Sobota 3,607 0,863 0,086
Skupaj 3,734 0,916 0,030

Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o 
mojih intimnih in osebnih zadevah. 

Gradec 4,337 1,005 0,045
Maribor 4,127 0,953 0,055
Murska Sobota 4,143 0,950 0,095
Skupaj 4,246 0,986 0,033

Ljudje v mojem lokalnem okolju si med seboj 
pomagamo. 

Gradec 3,897 0,923 0,041
Maribor 3,448 0,905 0,052
Murska Sobota 3,560 0,840 0,084
Skupaj 3,711 0,932 0,031

Na splošno so ljudje do mene spoštljivi. Gradec 4,071 0,797 0,036
Maribor 3,964 0,672 0,039
Murska Sobota 3,982 0,541 0,054
Skupaj 4,026 0,733 0,024

Z ljudmi v lokalnem okolju sem povezan.  Gradec 3,969 0,954 0,042
Maribor 3,561 0,884 0,051
Murska Sobota 3,796 0,755 0,075
Skupaj 3,814 0,929 0,031

Ljudje se do mene vedejo pošteno. Gradec 3,439 0,871 0,039
Maribor 3,684 0,799 0,046
Murska Sobota 3,553 0,848 0,085
Skupaj 3,534 0,852 0,029

Večini ljudi v lokalnem okolju zaupam. Gradec 3,836 0,961 0,043
Maribor 3,329 0,884 0,051
Murska Sobota 3,289 0,886 0,088
Skupaj 3,607 0,962 0,032

 
Rezultate opisne statistike o življenju ljudi in dobrem počutju v proučevanih mestih 
predstavljamo v nadaljevanju (slika 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6). 
 
Emocionalno dobro počutje (pozitivna in negativna čustva) 
 

Slika 2.2: Sestava emocionalnega dobrega počutja in trditve 

 
 
 

Emocionalno dobro 
počutje

Pozitivna čustva

Gledano v celoti 
sem v življenju 

srečen.

Večino časa v 
preteklem tednu 
sem bil srečen.

Večino časa v 
preteklem tednu 

sem užival v svojem 
življenju.

Negativna čustva

Večino časa v 
preteklem tednu 

sem bil depresiven.

Večino časa v 
preteklem tednu 
sem bil žalosten.
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Kako so pozitivna in negativna čustva razporejena med prebivalci treh mest? Najvišjo 
povprečno vrednost zasledimo pri trditvi »Gledano v celoti sem v življenju srečen« v mestu 
Gradec (3,9), najnižjo pa v Murski Soboti (3,7). Vendar pa je bila najvišja povprečna vrednost 
za trditev »Večino časa v preteklem tednu sem bil srečen« dosežena v Murski Soboti (3,6), 
medtem ko pa imata Gradec in Maribor približno enako povprečno vrednost (3,5). Povprečna 
vrednost za trditev »Večino časa v preteklem tednu sem užival v življenju« pa je v vseh treh 
mestih enaka (3,4). Prebivalci Murske Sobote so bili nekoliko bolj depresivni in tudi bolj 
žalostni v primerjavi z ostalima mestoma.  
 
Zadovoljstvo v življenju 
 
Slika 2.3: Sestava zadovoljstva z življenjem in trditve 

 
 
Prebivalci vseh treh mest so zadovoljni s svojim življenjem, saj povprečne vrednosti 
presegajo 3, ob tem pa velja dodati, da so prebivalci mesta Gradca bolj zadovoljni s svojim 
življenjem, kjer je bila dosežena najvišja povprečna vrednost, tj. 3,8, medtem ko v Mariboru 
in Murski Soboti znaša 3,6. Mesto Gradec tudi zelo odstopa od Murske Sobote in Maribora 
pri trditvi »Moje življenje se razvija skladno z mojimi željami«; povprečna vrednost znaša za 
mesto Gradec 3,5, Maribor 3,2 in Mursko Soboto 3,0. Še večje razlike, glede na povprečno 
vrednost, med mestom Gradec in ostalima dvema mestoma pa se odražajo pri trditvi »Moje 
življenje je trenutno blizu idealnemu življenju«. 
 
Raven vitalnosti 
 
Slika 2.4: Vitalnost in trditve 

 
 

Zadovoljstvo z 
življenjem

Zadovoljstvo

Moje življenje se 
razvija skladno z 
mojimi željami.

Moje življenje je 
trenutno blizu 
idealnemu 
življenju.

Ocena 
zadovoljstva

Zadovoljen sem s 
svojimi dosežki.

S svojim 
življenjem sem 
zadovoljen.

Vitalnost

V preteklem tednu 
sem bil večkrat 
zelo utrujen.

Vse kar sem počel 
v zadnjem tednu je 

terjalo napor.
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Zanimivo je, da so se v tednu pred raziskavo, prebivalci Murske Sobote počutili najmanj 
utrujene, najbolj pa so bili utrujeni prebivalci Gradca. Zato tudi ne preseneča, da je v povezavi 
s to ugotovitvijo mogoče prav tako najvišje povprečne vrednosti zaznati pri prebivalcih 
Gradca, ko je govora o tem, da jim je v tednu pred raziskavo vsaka aktivnost povzročala 
napor. Vitalnost je bila najvišja v Murski Soboti. 
 
Psihološki viri 
 
Slika 2.5: Sestava psiholoških virov in trditve  
 

 

  
Prebivalci Gradca in Maribora o sebi mislijo bolj pozitivno kot prebivalci mesta Murska 
Sobota. Mesto Gradec ponuja svojim prebivalcem več možnosti, da v vsakdanjem življenju 
dosežejo priznanje. Zanimivo je, da so prebivalci Maribora in Murske Sobote bolj ponosni na 
svoje sposobnosti in zmožnosti kot prebivalci Gradca. Prebivalci so najbolj zadovoljni s 
svojimi dosežki v Gradcu5 (3,8), medtem ko sta povprečni vrednosti pri tem indikatorju v 
Mariboru in Murski Soboti identični (3,6). 
 
  

                                                            
5 Gradec je tudi pomembno večji kot Maribor (skoraj trikrat) in Murska Sobota (skoraj desetkrat). Zato 
ponudbe za občane in prišleke ne morejo biti povsem primerljive. Enako velja za ocene ljudi, kaj jih 
zadovolji. 

Psihološki viri

Samospoštovanje

Na splošno imam 
pozitivno mnenje 
o samem sebi

Ponosen sem na 
svoje sposobnosti 

in veščine.

Pozitivno 
delovanje in 
kompetence

V vsakdanjem 
življenju se z 
lahkoto 

uveljavljam.
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Zaupanje in pripadnost 
 
Slika 2.6: Družbeno dobro počutje in trditve  

 
 
Zaupanje drugim ljudem, ki se smatrajo za poštene, spoštljive in dajejo občutek pripadnosti, 
je različno. Izjava »Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o mojih intimnih in osebnih 
zadevah« ima najvišjo povprečno vrednost v Gradcu (4,3), medtem ko so povprečne vrednosti 
za Maribor in Mursko Soboto enake ter znašajo 4,1. Podobna situacija je prav tako pri trditvi 
»Ljudje se do mene vedejo pošteno«. Ljudje najmanj pomagajo drug drugemu v Mariboru 
(3,4); najvišja povprečna vrednosti pri tem indikatorju je dosežena v Gradcu (3,9), na drugem 
mestu pa je Murska Sobota (3,6). Glede na prejšnjo ugotovitev ne preseneča, da je mesto 
Maribor zasedlo zadnje mesto, ko je govora o tem, ali so si prebivalci v lokalnem okolju 
blizu. Pri tej trditvi je Gradec dosegel najvišjo povprečno vrednost (skoraj 4,0), Maribor pa 
3,6. Mariborčani v največji meri menijo, da jih someščani obravnavajo pošteno, sledijo pa jim 
prebivalci Murske Sobote in Gradca. Prebivalci mesta Murska Sobota najmanj zaupajo 
ljudem v svojem lokalnem okolju, najbolj pa jim zaupajo v Gradcu. 
 
2.5.2 Razlike v subjektivnem dobrem počutju med skupinami respondentov ne glede na 
mesto 

 
V pričujočem poglavju bomo analizirali razlike v subjektivnem dobrem počutju med tremi 
mesti. Najprej smo izvedli test enakosti varianc, ki je prikazan v Preglednici 2.3. Sledila je 
analiza variance in v naslednji stopnji, v primeru statistično značilnih razlik še post-hoc testi, 
ki so bili izbrani glede na enakost ali neenakost varianc. 
 
Preglednica 2.3: Test homogenosti varianc 
 

 
Levenejeva 

statistika df1 df2 Sig. 
Gledano v celoti sem v življenju srečen.   0,614 2 899 0,541

Večino časa v preteklem tednu sem bil srečen. 4,053 2 901 0,018

Večino časa v preteklem tednu sem užival v življenju. 0,669 2 902 0,512

Večino časa v preteklem tednu sem bil depresiven. 3,506 2 902 0,030

Večino časa v preteklem tednu sem bil žalosten. 5,385 2 904 0,005

S svojim življenjem sem zadovoljen. 0,159 2 900 0,853

Moje življenje se razvija skladno z mojimi željami. 1,043 2 900 0,353

Moje življenje je trenutno blizu idealnemu življenju. 2,100 2 901 0,123

V preteklem tednu sem bil večkrat zelo utrujen. 5,447 2 898 0,004

Vse kar sem počel v zadnjem tednu je terjalo napor. 3,800 2 903 0,023

Na splošno imam pozitivno mnenje o samem sebi. 2,112 2 902 0,122

V vsakdanjem življenju se z lahkoto uveljavljam. 2,218 2 899 0,109

Družbeno dobro 
počutje

Podporna razmerja

Imam osebo, s katero 
se lahko pogovorim o 
mojih intimnih in 
osebnih zadevah. 

Ljudje v mojem 
lokalnem okolju si 

med seboj 
pomagamo. 

Zaupanje in 
pripadnost

Na splošno so ljudje so 
do mene spoštljivi. 

Z ljudmi v lokalnem 
okolju sem povezan.

Ljudje se do mene 
vedejo pošteno.

Večini ljudi v lokalnem 
okolju zaupam. 
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Ponosen sem na svoje sposobnosti in veščine. 12,807 2 902 0,000

Zadovoljen sem s svojimi dosežki. 0,667 2 903 0,514

Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o mojih 
intimnih in osebnih zadevah. 

2,065 2 901 0,127

Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o mojih 
intimnih in osebnih zadevah. 

2,761 2 901 0,064

Na splošno so ljudje do mene spoštljivi. 17,538 2 900 0,000

Z ljudmi v lokalnem okolju sem povezan. 4,241 2 904 0,015

Ljudje se do mene vedejo pošteno. 3,087 2 887 0,046

 Večini ljudi v lokalnem okolju zaupam. 0,168 2 904 0,846

 
Test enakosti varianc (Levenova statistika), ki je predstavljena v Preglednici 2.3 kaže, da je 
večina varianc med tremi skupinami enaka. Vendar pa so bile najdene različne variance pri 
naslednjih trditvah: 

 Večino časa v preteklem tednu sem bil srečen. 
 Večino časa v preteklem tednu sem bil depresiven. 
 Večino časa v preteklem tednu sem bil žalosten. 
 V preteklem tednu sem bil večkrat zelo utrujen.  
 Vse kar sem počel v zadnjem tednu je terjalo napor. 
 Ponosen sem na svoje sposobnosti in veščine. 
 Večino časa v preteklem tednu sem užival življenje. 

 
Preglednica 2.4: ANOVA (izjave/zaposlitveni status) 
 

 
Vsota 

kvadratov df 
Povprečni 

kvadrat F Sig. 
Gledano v celoti sem v življenju srečen.  Med skupinami 9,482 2 4,741 5,348 0,005

Znotraj skupin 796,040 898 0,886     
Skupaj 805,522 900       

Večino časa v preteklem tednu sem bil 
srečen. 

Med skupinami 0,488 2 0,244 0,271 0,762
Znotraj skupin 809,670 901 0,899     
Skupaj 810,158 903       

Večino časa v preteklem tednu sem užival v 
svojem življenju. 

Med skupinami 1,227 2 0,614 0,607 0,545
Znotraj skupin 911,443 902 1,010     
Skupaj 912,670 904       

Večino časa v preteklem tednu sem bil 
depresiven. 

Med skupinami 5,682 2 2,841 2,599 0,075
Znotraj skupin 985,967 902 1,093     
Skupaj 991,649 904       

Večino časa v preteklem tednu sem bil 
žalosten. 

Med skupinami 7,111 2 3,556 3,483 0,031
Znotraj skupin 921,718 903 1,021     
Skupaj 928,830 905       

S svojim življenjem sem zadovoljen. Med skupinami 9,667 2 4,833 5,370 0,005
Znotraj skupin 810,033 900 0,900     
Skupaj 819,700 902       

Moje življenje se razvija skladno z mojimi 
željami. 

Med skupinami 22,027 2 11,013 11,257 0,000
Znotraj skupin 880,490 900 0,978     
Skupaj 902,517 902       

Moje življenje je trenutno blizu idealnemu 
življenju. 

Med skupinami 78,680 2 39,340 38,462 0,000
Znotraj skupin 921,559 901 1,023     
Skupaj 1000,239 903       

V preteklem tednu sem bil večkrat zelo 
utrujen. 

Med skupinami 5,495 2 2,748 2,126 0,120
Znotraj skupin 1160,636 898 1,292     
Skupaj 1166,131 900       

Vse kar sem počel v zadnjem tednu je terjalo 
napor.  

Med skupinami 16,215 2 8,107 6,269 0,002
Znotraj skupin 1166,585 902 1,293     
Skupaj 1182,800 904       

Na splošno imam pozitivno mnenje o samem Med skupinami 0,693 2 0,347 0,438 0,646
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sebi. Znotraj skupin 714,590 902 0,792     
Skupaj 715,283 904       

V vsakdanjem življenju se z lahkoto 
uveljavljam. 

Med skupinami 31,544 2 15,772 19,703 0,000
Znotraj skupin 718,847 898 0,800     
Skupaj 750,391 900       

Ponosen sem na svoje sposobnosti in veščine. Med skupinami 1,250 2 0,625 0,914 0,401
Znotraj skupin 615,975 901 0,684     
Skupaj 617,226 903       

Zadovoljen sem s svojimi dosežki. Med skupinami 11,778 2 5,889 7,104 0,001
Znotraj skupin 747,691 902 0,829     
Skupaj 759,469 904       

Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o 
mojih intimnih in osebnih zadevah.  

Med skupinami 9,496 2 4,748 4,922 0,007
Znotraj skupin 868,183 900 0,965     
Skupaj 877,679 902       

Ljudje v mojem lokalnem okolju si med seboj 
pomagamo.  

Med skupinami 40,415 2 20,208 24,482 0,000
Znotraj skupin 743,706 901 0,825     
Skupaj 784,121 903       

Na splošno so ljudje so mene spoštljivi.  Med skupinami 2,388 2 1,194 2,226 0,109
Znotraj skupin 482,369 899 0,537     
Skupaj 484,757 901       

Z ljudmi v lokalnem okolju sem povezan. Med skupinami 31,361 2 15,681 18,871 0,000
Znotraj skupin 750,347 903 0,831     
Skupaj 781,708 905       

Ljudje se do mene vedejo pošteno. Med skupinami 11,292 2 5,646 7,899 0,000
Znotraj skupin 633,259 886 0,715     
Skupaj 644,550 888       

Večini ljudi v lokalnem okolju zaupam.  Med skupinami 60,025 2 30,012 34,833 0,000
Znotraj skupin 778,886 904 0,862     
Skupaj 838,911 906       

 
Za analizo razlik v subjektivnem dobrem počutju med mesti smo uporabili enosmerno analizo 
variance (ANOVA). V skladu s Preglednico 2.4 obstajajo statistično značilne razlike med 
tremi proučevanimi mesti pri naslednjih trditvah: 

 Gledano v celoti sem v življenju srečen. 
 Večino časa v preteklem tednu sem bil žalosten. 
 S svojim življenjem sem zadovoljen. 
 Moje življenje se razvija skladno z mojimi željami. 
 Moje življenje je trenutno blizu idealnemu življenju. 
 Vse kar sem počel v zadnjem je terjalo napor. 
 V vsakdanjem življenju se z lahkoto uveljavljam. 
 Zadovoljen sem s svojimi dosežki. 
 Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o mojih intimnih in osebnih zadevah. 
 Ljudje v mojem lokalnem okolju si med seboj pomagamo.  
 Z ljudmi v lokalnem okolju sem povezan.  
 Ljudje se do mene vedejo pošteno.  
 Večini ljudi v lokalnem okolju zaupam. 

 
V skladu s rezultati Tamhanejevega post-hoc testa (glej Prilogo 1) je mogoče večino razlik v 
subjektivnem dobrem počutju zaslediti med Gradcem na eni in slovenskimi mesti na drugi 
strani. Če pogledamo podrobneje, so razlike sledeče: 

 Med Gradcem in preostalima mestoma obstajajo razlike pri trditvi »Gledano v celoti 
sem v življenju srečen«. To nas ne preseneča, saj so bile že povprečne vrednosti pri tej 
trditvi bistveno višje v Gradcu kot pri ostalih dveh mestih. Torej so prebivalci Gradca 
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srečnejši v primerjav s prebivalci ostalih dveh slovenskih mest. Tako je potrjena tudi 
naša raziskovalna hipoteza. 

 Med Gradcem in Mariborom obstajajo statistično značilne razlike pri zadovoljstvu v 
življenju. Prebivalci mesta Gradca so glede na povprečne vrednosti bolj zadovoljni z 
življenjem kot prebivalci mesta Maribor. 

 Pri trditvi »Moje življenje je trenutno blizu idealnemu življenju« obstajajo statistično 
značilne razlike med tremi mesti. Povprečne vrednosti so tudi v tem primeru bile višje 
v Gradcu, najnižje pa v Mariboru. Prebivalci Gradca imajo življenje, ki je bližje 
njihovim idealom kot pa v preostalih dveh mestih. 

 Med Gradcem in Mariborom ter Mursko Soboto obstajajo statistično značilne razlike 
tudi pri trditvi »Vse kar sem počel v zadnjem tednu je terjalo napor«. Prebivalci 
Gradca vlagajo v aktivnosti več naporov kot v preostalih dveh mestih.  

 Statistično značilne razlike med Gradcem in preostalima mestoma obstajajo tudi pri 
trditvi »V vsakdanjem življenju se z lahkoto uveljavljam«. V mestu Gradec so 
prebivalci v vsakdanjem življenju bolj priznani kot v Mariboru, medtem ko priznanje 
najtežje dobijo prebivalci Murske Sobote. 

 Če preučujemo trditev »Zadovoljen sem s svojimi dosežki«, lahko vidimo, da 
obstajajo statistično značilne razlike med Gradcem in Mariborom. V Gradcu je pri 
ljudeh zadovoljstvo z dosežki višje kot v Mariboru.  

 Pri trditvi »Imam osebo, s katero se lahko pogovorim o mojih intimnih in osebnih 
zadevah« obstajajo statistično značilne razlike med Gradcem in Mariborom. Prebivalci 
Gradca so bolj obkroženi z ljudmi, s katerimi lahko delijo svoje osebne zadeve, kot 
prebivalci Maribora. 

 Statistično značilne razlike med mesti pa obstajajo tudi pri trditvi »Ljudje v mojem 
lokalnem okolju si med seboj pomagamo«. Ljudje si najbolj pomagajo v Gradcu, nato 
v Murski Soboti, najmanj pa v Mariboru.  

 Med mestoma Gradec in Maribor obstajajo statistično značilne razlike pri trditvi »Z 
ljudmi v lokalnem okolju sem povezan«. Ljudje v Gradcu so si bolj blizu z ljudmi v 
svojem okolju kot ljudje v Mariboru. 

 Med Gradcem in Mariborom obstajajo statistično značilne razlike pri trditvi »Ljudje se 
do mene vedejo pošteno«. Mariborčane so-občani obravnavajo bolj pošteno kot 
prebivalce Gradca.  

 Statistično značilne razlike med Gradcem in preostalima mestoma obstajajo tudi pri 
trditvi »Večini ljudi v lokalnem okolju zaupam«. V mestu Gradec prebivalci najbolj 
zaupajo drugim, najmanj pa zaupajo drugim v mestu Murska Sobota.  

 
2.5.3 Mreža dobrega počutja 
 
Apel 
 
Kriza (pa naj bo finančna, socialna, demografska itd.) je izziv in hkrati priložnost, da lokalna 
skupnost premisli o svoji dosedanji vlogi. Tradicionalnemu zagotavljanju in ustvarjanju 
pogojev za materialno blaginjo, in sicer z ustvarjanjem priložnosti za zaposlovanje, obnovo 
fizičnega okolja in krepitvijo lokalnega gospodarstva, je potrebno dodati psiho-socialno 
blaginjo posameznika in jo postaviti v ospredje življenja v skupnosti. Promocija vseh vidikov 
blaginje, od trdnega zdravja do močnih družbenih vezi in lokalnega gospodarstva je ključ 
delovanja lokalne skupnosti po meri prebivalcev. Z lokalno skupnostjo nas veže: rojstni kraj, 
odraščanje, šolanje, zaposlovanje, ustvarjanje družine in širše skupnosti. In v tej skupnosti se 
poslužujemo storitev in podpornih mehanizmov zdravega življenja. 
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Učinkovita lokalna politika zato ne more biti usmerjena zgolj na odpravo posledic ali težav, s 
katerimi se srečujejo posamezne ciljne skupine temveč mora zagotavljati psiho-socialno 
blaginjo vseh prebivalcev, in sicer tako, da vzpostavlja okvirne pogoje, ki jim omogočajo, da 
uresničijo svoje potenciale in živijo – v skladu z lastno subjektivno oceno, dobro življenje. 
Šele skupnost, ki bo skrbela za blaginjo vseh prebivalcev, se bo lahko učinkovito posvečala 
reševanju specifičnih ranljivih skupin. Vprašanje torej ni, ali naj lokalna skupnost preseže 
svoje zakonodajne pristojnosti, temveč: kako.  
 
SDP v lokalni skupnosti (ali širše): 

a) kaže, kako ljudje subjektivno doživljajo in ocenjujejo življenje; 
b) preusmerja zorni kot s problemov na zmožnosti, veščine in talente, na vse to, kar lahko 

posamezniki v skupnosti dosežejo; 
c) se nanaša tako na posameznika kot na družbo, z izboljšanjem SDP se krepijo družbene 

vezi, tvori mreženje in veča pripadnost; 
d) je več kot zgolj občutenje srečnosti; 
e) predstavlja del robnih pogojev, ki prebivalcem omogočajo dostojno življenje; 

 
Vidiki, ki jih mora lokalna skupnost upoštevati pri oblikovanju robnih pogojev blaginje, se 
tako nanašajo na materialno in psiho-socialno blaginjo. Blaginja je zato v veliki meri odvisna 
od porazdelitve socialnih, ekonomskih in okoljskih virov (ki so temeljni stebri trajnostnega 
razvoja). 
Materialne in ekonomske okoliščine imajo neposredni vpliv na življenja posameznikov in 
njihovo oceno blaginje:  
- Določene fizične in socialno-ekonomske značilnosti okolja – npr. dostopnost zdravstvenih 

storitev, priložnost za izobraževanje in zaposlovanje, močno lokalno gospodarsko jedro, 
razvito lokalno gospodarstvo, lokalne trgovine, javni transport, dostopno naravno okolje – 
pripomorejo k temu, da ljudje živijo dobro življenje. 

- Okolja z nizko kvaliteto, revščina, okoljska degradacija in visok delež kriminala vplivajo 
na zmanjšanje blaginje posameznikov. Ekstremni dogodki kot sta recesija ali povodenj, 
prav tako vplivajo na blaginjo.  

Kako ljudje ocenjujejo svoja življenja je v veliki meri odvisno od psihološke in socialne 
blaginje:  
a. Pozitivni pogled na življenje in nase – so elementi emocionalne blaginje, ki neposredno 

vplivajo na bolj pozitivno izkušanje življenja;  
b. Prožnost – sposobnost posameznikov ali skupnosti, da se sooči s spremembami, izzivi, 

nadlogami in šoki – lahko zmanjša vpliv rizičnih dejavnikov zunanjega okolja;  
c. Povezanost z drugimi, občutek nadzora lastnega življenja, občutek smiselnosti življenja – 

vpliva na razcvet posameznika. 
 
Vključenost skupnosti 
 
Kako naj se lokalna skupnost aktivno vključi v načrtovanje (postavljanje prioritet in 
razporejanja virov), oblikovanje in zagotavljanje politike blaginje: 
- začne naj s promocijo psiho-socialne blaginje in 
- sofinanciranjem aktivnosti in iniciativ, s katerimi poskuša zajeti širše družbene 

determinante zdravja. 
 
Pristopi s katerimi lokalna skupnost poudarja oz. postavlja v ospredje enakost partnerjev (so-
ustvarjanje), ali s katerimi delegira del svoje moči, prispevajo h krepitvi zdravja (lahko tudi 
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pripomorejo k drugim vidikom zdravja posameznikov, npr. izboljšanje pripadnosti skupnosti 
in s tem h krepitvi družbenega kapitala, krepijo ali izboljšajo njihov čut za blaginjo).  
 
To je moč doseči, ker ti pristopi: 
 upoštevajo izkušnje in znanje posameznikov, ki uporabljajo lokalne storitve, kar vodi do 

bolj ustreznih, učinkovitih in stroškovno ustreznejših in bolj trajnih storitev; 
 krepijo posameznike, in sicer tako, da jim omogoča sooblikovanje storitev; sodelovanje 

poveča zaupanje, veča zaupanje in lastno podobo in večjo samo-učinkovitost (zmožnost 
uspeha). Prav tako imajo povečan občutek, da lahko vplivajo na odločitve, ki se nanašajo 
na njihovo življenje; 

 zagotavljajo večje zaupanje v vladna telesa z zagotavljanjem odgovornosti in 
delegiranjem pristojnosti;  

 prispevajo k razvoju družbenega kapitala; 
 spodbujajo vedenje in držo, ki vodi do zdravja.  
 
Lokalno strateško partnerstvo dobrega počutja 
Pri oblikovanju mreže dobrega počutja v lokalnem območju smo najprej: 

a) identificirali deležnike (raven politike, uradništva in javnih organizacij na področju 
zagotavljanja DP); 

b) oblikovali nabor in izvedli izbor ponudnikov storitev dobrega počutja (na fizičnem, 
duševnem in duhovnem nivoju) ter možnosti, ki jih nudi lokalna skupnost s t.i. javnim 
dobrim (parki, zelenice itd.). 

 
Mreža dobrega počutja ne more delovati zgolj na podlagi obetajočih se koristi, ki jih ima 
lahko povezovanje, temveč mora temeljiti predvsem na skupnih vrednotah. Le-te so 
predstavljene v Manifestu dobrega počutja (Preglednica 2.5).  
 
Preglednica 2.5: Manifest dobrega počutja 
 
Manifest dobrega počutja 

1. Družba, v kateri živimo, naj bo pravična in naravna.  
2. Srečnost naj bo cilj in posledica blaginje.  
3. Organizacije in posamezniki naj sprejmejo družbeno odgovornost in zavržejo goli 
materializem, t.j. težnjo zgolj imeti (ne materializem kot filozofijo,upoštevanja stvarnosti, op. 
avt.). 
4. Delo naj bo vredno človeka, naj spodbuja in ne omejuje njegove veščine in talente. 
5. Sooblikujmo lokalno skupnost in odnose v njej, da bomo kot posamezniki in kot skupnost 
živeli dostojno življenje. 
6. Vzgajajmo mlade in ne spreglejmo starejših. 
7. Sodelujmo, ne glede na raso, versko prepričanje ali podobo. 
8. Sooblikujmo zakone in pravila, ki bodo spodbujala in ne zgolj omejevala človekovo 
svobodo. 
9. Začnimo meriti, kar dejansko šteje. 
10. Soustvarjajmo pogoje zdravega življenja. 
11. Bodimo drzni in poglejmo svet in sebe v njem z drugačnega zornega kota. 

Več o ponudnikih dobrega počutja lahko najdete na spletni strani projekta: 
www.chance4change.eu. 
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2.6 Ugotovitve in sklepne misli poglavja ter predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Glede na dobljene rezultate vidimo, da je najvišja družbena blaginja v mestu Gradec. Zato se 
lahko vprašamo, kakšna je vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri zagotavljanju okvirnih 
pogojev za doseganje DP v Mariboru in Murski Soboti? Kako lahko politika spodbuja 
razmerja, zaupanja in pripadnost prebivalcev? 
 
Politika mora biti usmerjena k povečanju zanesljivosti okolja (vključno z zagotavljanjem 
javnih storitev v soseskah), spodbujanju sodelovanja in njihovim vključevanjem v procese 
javnega odločanja kot tudi samega zagotavljanja javnih storitev. Nujno je tudi zagotavljanje 
večnamenske rabe javnih prostorov, medgeneracijsko sodelovanje pri oskrbi in samooskrbi, 
izobraževanju in preživljanju prostega časa. Lokalne in regionalne oblaste bi morale 
prebivalce prav tako spodbujati k razpravljanju in odločanju o razvojnih programih. Seveda 
lahko politika uspešneje in manj izkrivljeno deluje, če jo nadzoruje močna nevladna sfera (ki 
pa je v omenjenih mestih pogosto deloma ali v celoti financirana iz javnih virov, kar pomeni 
da je zelo težko govoriti o njihovi nepristranskosti in neodvisnosti od trenutne politične 
vprege). 
 
Chance4Change vključuje tako ponudnike storitev (povezane s fizičnim, duhovnim in 
emocionalnim dobrim počutjem), lokalno politiko, razvojne organizacije in predstavnike 
nevladnih organizacij. V okviru projekta je Mariborska razvojna agencija na podlagi 
manifesta oblikovala Mrežo dobrega počutja, ki vključuje ponudnike storitev DP. Več o mreži 
dobrega počutja lahko zasledite na http://www.chance4change.eu/. 
 
Ozaveščanje, da so spremembe možne in to ne v neki imaginarni prihodnosti, temveč zdaj, v 
vsakem izmed nas in posledično v celotni skupnosti, je glavno sporočilo projekta 
Chance4Change.  
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3 Inoviranje z družbeno odgovornostjo kot vir novih priložnosti 
 
 

Innovating with social responsibility as a source of new 
opportunities6 

 
Izr. prof. dr. Zdenka Ženko 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta zdenka.zenko@uni-mb.si  
http://www.epf.um.si 

 
Izvleček 
 
Z vključevanjem družbeno odgovornega vedenja v inovacijske procese in upoštevanjem 
koristi številnih deležnikov bi lahko spremenili sedanji prevladujoči ekonomski model v nov 
model za vzdržen razvoj. Sodobna poslovna filozofija naj vključuje oblikovanje skupnih 
trajnostnih vrednot in iskanje možnosti zadovoljevanja smiselnih potreb. Družbeno 
odgovorno ravnanje zahteva celovito holistično obvladovanje sedmih osrednjih področij. 
Vzdržni razvoj vključuje tako zadovoljevanje sedanjih potreb kot tudi zagotavljanje 
zmožnosti naslednjih generacij za zadovoljevanje njihovih prihodnjih potreb. Z inovativnim 
managementom posameznih vrst inoviranja in predvsem s kombiniranjem ustreznih virov, 
načinov, oblik se lahko približamo celovitemu obvladovanju področja inoviranja. Z 
vključevanjem družbeno odgovornega ravnanja pa ne zagotavljamo samo svoje prihodnosti in 
prihodnosti naslednjih generacij, temveč ustvarjamo tudi nove priložnosti, tehnologije, 
izdelke, storitve in tržišča, dobre odnose z deležniki ter možnost trajnostnega razvoja.  
 
Ključne besede: inovacije, družbena odgovornost, trajnostni razvoj, sistemska teorija. 
 
Abstract 
 
We could change the present prevalent economic model with socially responsible behaviour 
in innovative processes and respect of many stakeholders interest into a new model for 
sustainable development. Contemporary business philosophy should include the process of 
determining shared sustainable values and searching the possibilities for fulfilment of 
meaningful needs. Socially responsible behaviour requires requisitely holistic management of 
seven core subjects. Sustainable development includes fulfilment of present needs without 
endangering the possibilities of future generations to fulfil their future needs. With innovation 
management of different types and foremost combination of relevant sources, approaches or 
types, we can achieve requisitely holistic management of innovations. With socially 
responsible behaviour we not only assure the future for us and next generations but also create 
new opportunities, technologies, products, services and markets, good relations with 
stakeholders and possibility of sustainable development.   
 
Keywords: innovations, social responsibility, sustainable development, system theory. 
 
JEL: M14, M15, O31.  

                                                            
6  Del znanja, predstavljenega v tem prispevku, je nastal v Erasmus Intensive Program »Corporate 
Social Responsibility in Service Management«, katerega koordinator je bil Mika Kylänen in je potekal 
na Lahti University of Applied Scienties od 17. do 30. avgusta 2014 na Finskem.   
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3.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
Vključevanje inovativnega vedenja z upoštevanjem družbene odgovornosti mnoge 
organizacije in družbe še vedno zavračajo. Čeprav so nekatere države po krizi v letu 2008 že 
kazale znake gospodarskega okrevanja, na globalni ravni ne moremo govoriti o ponovnem 
razcvetu gospodarstva in vzdržnem razvoju.  
 
Vzdržni razvoj skriva paradoks. Ob naraščanju števila prebivalcev v svetu in »razvoju« z 
rastjo kupne moči rastejo tudi zmožnosti zadovoljevanja potreb po vodi, hrani, energiji, 
stanovanjih ipd., vendar ob relativno omejenih naravnih virih. Z neoklasičnim modelom 
ekonomske rasti s kopičenjem kapitala bi zelo težko našli rešitev za trajnostni razvoj. 
Koncentracija kapitala, monopoli in profitni motiv vodijo v razslojevanje družbe, konflikte in 
globalno nestabilnost. Takšna poslovna filozofija vključuje iskanje rešitev za probleme in čim 
učinkovitejšo izrabo virov za optimalne rezultate. Vendar se ustvarjalci danes prevladujoče 
poslovne filozofije zelo malo ukvarjajo s celovitim proučevanjem posledic svojih dejanj. Za 
znižanje stroškov lahko na primer najdejo rešitev v cenejših surovinah, posameznih sestavnih 
delih s (pre)kratko življenjsko dobo. Tako celo v prehrambni industriji danes najdemo številne 
izdelke, ki so cenovno dostopni, a imajo z medicinskimi raziskavami potrjene škodljive 
učinke na človekovo zdravje. Podoben primer neodgovornega ravnanja je zniževanje stroškov 
izdelka s selitvijo proizvodnje v manj razvite države z manj zahtevnimi predpisi o poslovanju 
in z nižjo ceno delovne sile. Ker sedanji sistemi oblikovanja cen pogosto ne vključujejo 
interesov vseh deležnikov (angl. stakeholders), so cene izdelkov ali storitev nerealno nizke. 
Med drugim ti sistemi ne vključujejo niti škodljivih okoljskih vplivov v »cenejši« državi in 
neetičnega krutega izkoriščanja delavcev, prav tako ne padca kupne moči in socialnih 
transferjev v matični državi zaradi zmanjšanja povpraševanja pri dobaviteljih in povečanja 
nezaposlenosti.  
 
Za organizacije ali države, ki obstajajo dalj časa ali živijo bolje, je značilno uspešnejše 
vključevanje interesov večjega števila soudeležencev – deležnikov. Primerna sodobna 
poslovna filozofija presega iskanje rešitev za probleme ter išče priložnost v oblikovanju 
skupnih trajnostnih vrednot in iskanju možnosti/priložnosti za zadovoljevanje smiselnih 
potreb.  
 
Sistem postane vzdržnejši, če vključimo družbene, okoljske in ekonomske vidike, njihovo 
soodvisnost pa opredelimo po načelih družbene odgovornosti. Tako razumemo tudi inovacije 
kot koristno uporabljene invencije, ki nastajajo na vseh področjih človekovega delovanja.   
 
Inovacijski management vključuje veliko področij. Začne se z ustvarjanjem in vzdrževanjem 
ustvarjalnega okolja ter oblikovanjem idej. Naslednje področje se ukvarja z razvojem idej v 
možne invencije in inovacije. Ideje lahko nastajajo iz različnih vzrokov, na različnih 
področjih in na različne načine. Vendar pri pregledu literature ni mogoče najti enotnih 
opredelitev, prav tako ne možnih virov inovacij, niti njihovih vrst. Prav zato bom v prispevku 
predstavila nekaj pogostejših teoretičnih opredelitev inovacij, da bi jim lahko dodala vidik 
družbeno odgovornega ravnanja. Zaradi omejitve obsega in namena tega prispevka bom 
izbrala le nekaj opredelitev vodilnih avtorjev sodobnega časa. Predstavila bom le tiste 
opredelitve, ki po mojem mnenju pomagajo razumeti kompleksnost in širino področja 
inoviranja.  
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3.2 Nekaj izbranih vidikov družbene odgovornosti in vzdržnega razvoja 
 
Družbena odgovornost (DO) zame pomeni inoviranje navad, vrednot, kulture in norm 
posameznikov, organizacij in družb ter še posebej odločevalcev. Tak proces zaradi 
kompliciranosti in kompleksnosti zahteva uporabo dialektično-sistemske teorije. Družbeno 
odgovorno vedenje zahteva velik razvojni korak v razmišljanju, razumevanju, odločanju in 
uresničevanju ciljev. Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO usklajuje prizadevanja 
nacionalnih organov za standarde 159 držav. Njene pomembnejše dejavnosti vključujejo 
razvoj in objavo standardov, svetovanje, izobraževanje in uveljavljanje standardov. Število 
standardov je že zelo veliko, saj izdajo tudi do 1100 novih standardov letno (International 
Standard Organisation, 2010).   
 
3.2.1 Krajši zgodovinski pregled novejšega razvoja družbene odgovornosti 
 
Pred devetnajstim stoletjem so družbeno odgovornost pojmovali predvsem kot človekoljubne 
dejavnosti, na primer prostovoljno prispevanje dobrodelnim organizacijam. Širše se je pojem 
družbena odgovornost začel uporabljati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem v 
nekaterih vladah, profitnih in neprofitnih organizacijah. Te so začele spoznavati svoj 
pomembni vpliv ali vlogo v družbi na področju pravic delavcev, človekovih pravic, varstva 
potrošnikov, varstva okolja, preprečevanja goljufij in korupcije. V tem času so področje 
družbene odgovornosti običajno omejevali na podjetja – družbena odgovornost podjetij (angl. 
corporate social responsibility – CSR). V času večje povezanosti s sodobnimi 
komunikacijskimi tehnologijami, organiziranjem ljudi ter globalnimi premiki ljudi, blaga in 
denarja se je vzpostavilo novo razumevanje področja družbene odgovornosti. Odločitve 
posameznih vlad in organizacij spremljajo številne lokalne in globalne skupnosti ali druge 
organizacije. Narašča tudi pravna urejenost v smislu poslovnih praks in predpisov. 
Omogočene so večja preglednost in primerjava posameznih poslovnih praks ter predstavitve 
dobrih zgledov. Ozaveščanje javnosti, razumevanje širših pričakovanj družbe ali vpliv na 
podjetja in vlade poteka tudi s pomočjo številnih nevladnih organizacij (angl. non government 
organizations – NGOs). V sedanjem času družbena odgovornost vključuje tako upoštevanje 
pravno zavezujočih obveznosti kot tudi etičnih in drugih vrednot. Tako mora organizacija 
obvladovati družbeno odgovornost vsaj v treh soodvisnih sistemih: 1. znotraj organizacije, 2. 
z deležniki, 3. z družbo in okoljem. Zaradi zanimanja javnosti in pritiskov vladnih organizacij 
po letu 2001 je organizacija ISO leta 2004 organizirala mednarodno konferenco na temo 
družbene odgovornosti. Razvijali so smernice za vse vrste podjetij, organizacij, vladnih služb 
ipd., da bi ugotovili, kako naj delujejo pri zadovoljevanju potreb uporabnikov, ne da bi 
ogrožali okolje in prihodnje generacije.  
 
Za obvladovanje področja družbene odgovornosti mora organizacija spremljati, raziskovati, 
razumeti in ustvarjalno sodelovati v upravljanju sedmih osrednjih področij (angl. core 
subjects). Z upoštevanjem soodvisnosti med temi sedmimi osrednjimi področji dosežemo 
celovit pristop. Ta področja so: upravljanje organizacije, človekove pravice, delovne prakse, 
okolje, poštene poslovne prakse, potrošniške zadeve, vključevanje v skupnost in njen razvoj 
(ISO 26000, 2010, str. 31). ISO 26000 sicer navaja celovit pristop in medsebojno odvisnost, 
vendar kasneje v smernicah ne navaja konkretnih metod in postopkov, kako naj celovito 
obvladovanje teh sedmih področij dosežemo. Dovolj celovito vedenje je večini posameznikov 
tuje in nedosegljivo. Zaradi specializacij v izobraževanju in poklicnem delu je zelo malo 
znanja in pozornosti namenjeno interdisciplinarnemu ustvarjalnemu sodelovanju (Ženko in 
Mulej, 2011). Pomanjkljivo je tudi poznavanje in upoštevanje etike soodvisnosti in etike 
sodelovanja. S poznavanjem načel družbeno odgovornega ravnanja in z njihovim 
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vključevanjem v procese inoviranja lahko odkrijemo nove vidike kot mostove sodelovanja, 
posledica česar je celovitejše delovanje.   
 
Kratek zgodovinski pregled razvoja razumevanja področja družbene odgovornosti nakazuje 
tako obsežnost tega področja kot tudi ugotovitev, da družbena odgovornost ni več 
prostovoljna izbira organizacije, temveč da razvitejše družbe in organizirane skupine 
deležnikov zahtevajo družbeno odgovorno ravnanje. Družbeno odgovorno ravnanje je tudi 
velik razvojni korak v človeški mentaliteti, razumevanju, utemeljevanju in odločanju.  
 
3.2.2 Vzdržni razvoj  
 
Za opredelitev vzdržnega razvoja lahko uporabimo opredelitev Brundtlandove komisije (The 
Brundtland Commission, 1987), ki navaja, da je to razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih 
generacij, ne da bi pri tem ogrožal zmožnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih 
potreb.   
 
Del globalne poslovne skupnosti že več desetletij povezuje svoje znanje, da bi ustvarjali 
vzdržno prihodnost. Po srečanju v Riu (Earth Summit Rio) leta 1992 so Stephen Schmidheiny 
in podobno misleči januarja 1995 ustanovili World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) s sedežema v Ženevi in nato leta 2007 v Washingtonu. Prvi 
predsednik je bil Björn Stigson. Danes WBCSD združuje približno 200 članic iz več kot 35 
držav in 20 pomembnejših industrijskih sektorjev. Povezujejo tudi mrežo 60 nacionalnih in 
regionalnih partnerskih organizacij (angl. Business Councils for Sustainable Development –
BCSD), večinoma v državah v razvoju. Namen WBCSD je povezovanje izkušenj poslovnih 
vodij v razmišljanju, kako lahko poslovna skupnost doseže varovanje okolja in ekonomsko 
rast. V dokumentu Action 2020 predstavljajo osnutek vzdržnega razvoja v poslovni praksi. 
Dokument vsebuje napotke, kako naj organizacije pozitivno vplivajo na okoljske in družbene 
spremembe ter ob tem hkrati krepijo svoj odgovor na demografske in klimatske spremembe 
ter pomanjkanje veščin zaposlenih.   
 
Z uporabo dialektično-sistemskega razmišljanja, odločanja in delovanja ter upoštevanjem 
družbene odgovornosti bi lahko vplivali na oblikovanje takšnih vrednot, norm, kulture in 
etike, ki bi podpiralo razvoj posameznikov kot ustvarjalnih članov družbe. V takšni družbi si 
vsi deležniki prizadevajo na temelju zadostne celovitosti za skupno dobro in trajnostni razvoj. 
V tem prispevku pa bi med drugim rada pokazala, da je družbeno odgovorno inoviranje 
ustvarjanje novih priložnosti.  
 
3.3 Področja, potrebna inoviranja 
 
Med teoretičnimi proučevalci področja inoviranja ni dogovora ali skupnega razumevanja 
pojma inovacija. V zgodovini je bilo pojmovanje inovacije zoženo predvsem na tehnične ali 
tehnološke inovacije. Tudi področje pravne zaščite intelektualne lastnine se je ukvarjalo 
predvsem s patenti. Zadnjih nekaj desetletij poudarjamo pomen družbenih inovacij in inovacij 
v managementu. 
 
Odločevalci v družbi in organizacijah se morajo zavedati, da je možno inovacije ustvarjati na 
številnih področjih človekovih aktivnosti. Vse se začnejo z ustvarjalnimi procesi, z 
ustvarjanjem idej. Ideje so kreacije posameznikov, ki nastanejo v naših možganih in so 
posledice različnih vrst mišljenja.  
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Rebula Tuta (2001) opisuje pomembnost sprejetosti oziroma upoštevanja otrokovih nežnih 
čustev in potreb v družini za razvoj njegove osebnosti. Čustvena občutljivost pa je eden izmed 
pomembnejših dejavnikov za razvoj ustvarjalnosti. Pečjak (2001, str. 16) predstavlja štiri za 
ustvarjalnost pomembnejše načine razmišljanja: vertikalno, lateralno, konvergentno in 
divergentno. Ustvarjanje idej vključuje vse štiri načine razmišljanja ter je odvisno od 
kombinacije naravnih lastnosti in okolja. Ustvarjalno razmišljanje se razvija v desni polovici 
možganov in je ključnega pomena v zgodnejših fazah razvoja ideje. Pomembno je idejo 
sporočiti okolici – komunicirati.  
 
Pot od ideje do inovacije je dolga in naporna. Le izjemno majhno število idej nam uspe 
najprej preveriti, testirati in nato razviti v inovacije. Večino idej opustimo. Zato uspešno 
sporočanje o ideji (komuniciranje) poteka le v redkih ustvarjalnih okoljih. Pogosto slišimo, da 
zaposleni ne sporočijo svojih idej, ker jih ne upoštevajo, jih zasmehujejo ali celo grajajo, če 
njihove ideje ne uspejo. Takšen odnos številnih v Sloveniji kaže na pomanjkanje poznavanja 
in upoštevanja teorije ustvarjalnosti ter tudi inovacijskega managementa. Neuspešna ideja ni 
poraz ali razlog za kritiko, temveč je rezultat, ki ga je treba proučiti in se iz njega kaj naučiti. 
Ta nova spoznanja so nato vir znanja, ki bo oblikovalo nove ideje in nove možnosti za 
inovacije. Neuspešne ideje so običajne, to, da uspe razvoj v invencijo, pa je izjema.     
 
Za pojavom finančne krize se skrivajo globlji razlogi. Kapitalizem je temeljil na razširjeni 
reprodukciji. Razvite države so izgubile sposobnost, da v zadostni meri proizvajajo in 
vzdržujejo ekonomsko rast. Kadar so inovativne rešitve človeštvu koristne, so najmočnejši 
dejavnik razvoja in rasti. Vendar danes gospodarska rast zahteva novejšo opredelitev – 
vključevati mora načela družbene odgovornosti in možnosti trajnostnega razvoja. Ob tem niti 
ni povsem jasno, kako spodbujati inovacijske procese. Navidezna rešitev je več denarja za 
raziskave in razvoj, za zaposlovanje strokovnjakov ali znanstvenikov v podjetjih. Po zadnji 
krizi v letu 2008 se je kapital še bolj skoncentriral v lastništvu zelo majhnega števila ljudi. 
Ekonomist in strokovnjak za davke James Henry ocenjuje, da je 92.000 ljudi ali 0,001 % 
svetovnega prebivalstva varno skrilo 8 trilijonov EUR v davčne oaze (Stewart, 2012). 
Srednjega sloja je vse manj, prav tako zaposlenih znanstvenikov v podjetjih. S tem so 
managerji in lastniki kapitala izgubili usposobljene izobražene sogovornike in soustvarjalce v 
podjetjih, počasi pa tudi občutek, kako inovacijski proces v podjetjih v resnici poteka. 
Invencijsko-inovacijski-difuzijski proces je treba obravnavati kot kompliciran in kompleksen. 
Proces ustvarjanja inovacij namreč ni linearen – kjer za X EUR, vloženih v raziskave, dobimo 
v uporabo za Y EUR novih izdelkov.   
 
Vse ideje, novosti ali nove rešitve morajo zaključiti proces širjenja k potencialnim 
uporabnikom. Invencije postanejo inovacije, ko jih potencialni uporabniki ob uporabi 
spoznajo za koristne (EU, 1995; Ženko in Mulej, 2011). Difuzijski postopek pa vključuje: 
novost, čas, komunikacijske kanale in družbeni sistem. Pri širjenju novosti pomagajo agenti 
sprememb in mnenjski vodje (Ženko, 2011). Merilo uspešnosti inovacij niso le zasluženi EUR 
ali USD, temveč predvsem koristi za družbo. Podobno koristi družbeno odgovornega ravnanja 
ne moremo meriti ozko pri enem deležniku. Zanimivo je tudi, da so začetek globalne 
ekonomske in družbene krize v letu 2008 povzročile najrazvitejše in najinovativnejše države. 
Menim, da tudi zato, ker so bile inovacije preveč omejene na tehnološke inovacije (Mulej, 
Ženko in Potočan, 2002; Ženko, 1995). Družba za uravnovešen sonaravni razvoj potrebuje 
inovacije na vseh ali vsaj veliko področjih. Inovacijski procesi naj upoštevajo potrebe človeka 
in narave, vključujejo inoviranje navad, vrednot, kulture, etike, norm, managementa, 
organizacije, metod in tehnologije. Ob tem koristi vključevanje poznavanja načel družbene 
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odgovornosti. Ob tako široki opredelitvi področij, potrebnih inoviranja, je koristno predstaviti 
nekatere pomembnejše sestavine, vire in vrste inovacij.  
 
3.3.1 Temeljna odkritja in inovacijske paradigme 
 
Gospodarski razvoj zadnjih nekaj stoletij temelji na inovacijah, ki izvirajo iz znanstvenih 
odkritij. Ta odkritja se počasi povezujejo in dopolnjujejo z že obstoječim znanjem v nova 
teoretična spoznanja. Gre za soodvisne procese v družbi, ki tvorijo znanje, kulturo, okoliščine 
inoviranja. Ta pomembnejša znanstvena odkritja ali baza znanja se lahko širijo v koristne in 
uporabne izdelke ali storitve ter omogočajo razcvet številnim industrijam in družbam. 
Fitzgerald, Wankerl in Schramm (2011, str. 6–8) navajajo, da so veliki razvojni skoki temeljili 
na inovacijskih paradigmah. V resnici še ne gre za inovacije, morda je to le osnova za 
invencije. Fitzgerald in soavtorja namreč utemeljujejo svoje razmišljanje s primerom 
industrijske revolucije, ko se je začela »inovacijska« paradigma, da lahko naprave spreminjajo 
shranjeno kemično energijo v ekonomsko koristno gibanje.  
 
Za koristno uporabo pretvarjanja kemične v gibalno energijo so najprej morali izumiti in 
razviti parni stroj. Koristno so ga uporabljali v rudnikih, tovarnah, ladjah, kmetijstvu ipd. 
Torej je znanstveno odkritje spreminjanja kemične v gibalno energijo omogočilo/spodbudilo 
množico številnih drugih izumov, ki so iskali koristno uporabo te »inovacijske« paradigme. 
Prej omenjeni avtorji v nadaljevanju utemeljujejo svoje razmišljanje s tem, da takšna 
paradigma lahko podpira razvoj daljši čas, več desetletij, nato pa se življenjski cikel v 
posameznih industrijah začne obračati navzdol – na primer proizvodnja parnih lokomotiv. 
Določene vrste industrij dosežejo meje svoje rasti ali celo zdrsnejo v zaton, če je vmes postala 
vodilna podobna industrija, ki temelji na drugi ali novejši inovacijski paradigmi. Inovacije na 
področju izboljšav lastnosti dizelskih avtomobilskih motorjev ne zagotavljajo več monopola 
na svetovnem tržišču in velikih dobičkov svojim proizvajalcem. Ta »inovacijska« paradigma 
je omogočila razvoj številnih industrij, ki so našle priložnost v gospodarsko koristnem 
premikanju – železniški, ladijski, kopenski prevozi, podjetja za proizvodnjo vozil, 
organiziranje prodaje po pošti, organiziranje prevozov pošiljk ter izgradnja in vzdrževanje 
ustrezne infrastrukture. 
 
Tako kot so korenite inovacije povezane s temeljnimi raziskavami in odkritji, so ti inovacijski 
sistemi integralni del makroekonomskega sistema. Ne samo, da številne (tudi razvite) države 
tega inovacijskega sistema niso dobro poznale in obvladovale, spremenili so se tudi 
ekonomski modeli, tehnološki dejavniki, tržišča ipd. Z razvojem se je spremenil tudi sam 
sistem, ki vključuje vse, kar omogoča in podpira razvoj inovacij.  
 
V nadaljevanju bomo spoznali inovacijski lijak, s katerim je Chesbrough predstavil svoje 
razmišljanje, da inovacijski procesi vključujejo lastne in zunanje vire inovativnih znanj ter da 
se znanje iz organizacije širi v okolico. Podobno bomo kasneje spoznali razmišljanje 
Christensena, da v praksi ne govorimo o čistem »pull« ali »push« konceptu spodbujanja 
inoviranja, temveč se oba koncepta prepletata.   
 
3.3.2 Tri sestavine transformacije družb po Christensenu 
 
Profesor poslovne administracije na Harvard Business School ter strokovnjak za inoviranje in 
rast Clayton M. Christensen je o tem, ali inovacije prej nastanejo zaradi odkritij v tehnologiji 
(angl. technology push) ali zaradi povpraševanja (angl. demand pull), zapisal, da po 
proučevanju številnih primerov poslovne prakse opaža, da običajno potekata obe obliki, 
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vendar je razmerje različno. Zato se mu ta delitev na s tehnologijo ali povpraševanjem 
pogojene inovacije ne zdi dovolj natančna in uporabna.  
 
V sedanji družbi opaža predvsem tri sestavine preoblikovanja podjetij ali družbe. Tehnološki 
razvoj, spoznanja ali odkritja omogočijo inovacije, ki za kompleksne ali drage probleme 
omogočijo enostavnejše rešitve. Inovacije poslovnih modelov lahko prenesejo te tehnološke 
rešitve na trg, da postanejo dostopne in dosežejo nove kupce. Tretji sestavni del je ustvarjanje 
novih verig ali poslovnih sistemov, v katerih imajo sodelujoče družbe koherentne ekonomske 
modele. Christensen in sodelavci proučujejo te tri elemente transformacij v praksi, da bi lažje 
razumeli prihodnji razvoj v zdravstvu, polprevodnikih in javnem izobraževanju.  
 
Primer takšnega uspešnega poslovnega modela smo pred kratkim spoznali na Finskem. V 
Erasmusovi poletni šoli z intenzivnim programom smo svoj socialni kapital razvijali učitelji iz 
štirih dežel in študenti iz več dežel Evrope, Afrike in Azije. Intenzivni program razvoja 
znanja, ki ga je usklajeval Mika Kylänen, je imel poudarek na družbeni odgovornosti v 
storitvenem managementu. Predavatelji iz univerz v Bologni, Mariboru, Kremsu, Dunaju in 
Lahtiju smo predstavili del svojega znanja, ki so ga študenti v kulturno mešanih skupinah 
uporabili za ustvarjanje idejnih rešitev nekaterih poslovnih primerov.   
 
Tako so nam predstavili inovativni poslovni model, ki temelji na odprtih inovacijah. V 
pokrajini Paijat in Hamenn so se pridelovalci žit na lastno pobudo povezali s predelovalci in 
prodajalci v Päijät-Hämeen Viljaklusteri. Strategiji poslovnega modela sta povečevanje 
sodelovanja v verigi žit in ustvarjanje primerne infrastrukture. Vrednote vključujejo odprto, 
javno in razvijajoče se inovativno okolje. Cilje so si postavili na štirih ravneh: 1. s 
kolektivnimi inovacijami višati dodano vrednost v sektorju žit; 2. pritegniti večje število 
organizacij v poslovni model; 3. za področje žit vzpostaviti raziskovalni center in 
koncentrirati znanja v Päijät-Häme; 4. Päijät-Häme naj se razvije v »provinco piva« in mesto 
Lahti v prestolnico piva na Finskem. Organizacijska struktura vključuje odbor, v katerem so 
predstavniki vseh članov poslovnega modela. Aktivnosti so organizirane na treh področjih:  

– Bio etanol: raziskave in predelava bioetanola. Izdelava naravnega goriva poteka iz 
slame in ostankov pridelkov drugih članov v poslovnem modelu;  

– Odbor za turizem: trudijo se povečati prepoznavnost kakovosti izdelkov iz lokalno 
pridelanih žit. Organizirajo izobraževanja, predstavitve ter seminarje o hrani in pijači;  

– Žitni klub: razvijajo platformo za sodelovanje med pridelovalci žit in industrijo. 
Sodelujejo s pridelovalci, da bi omogočili pridelavo žit najvišje kakovosti. Razvijajo 
logistiko in poznavanje trženja ter trgovanja z žiti.    

 
Ta regionalni koherentni ekonomski model vključuje tudi predelavo v ječmenov slad za 
pivovarne in pekarne. Vključenih je več sto kmetov – pridelovalci žit, pivovarne, predstavniki 
industrije žit, mlini, pekarne, restavracije, destilarna viskija, trgovine ipd. Podatki za leto 
2013: vključeni kmetje obdelujejo 83.000 hektarjev, zaposlenih je 3.500 oseb, letni prihodek 
je 400 mio EUR. Sodelujejo tudi z dvema lokalnima univerzama (Päijät-Hämeen 
Viljaklusteri, 2014). Namena sta povečanje kakovosti finske pridelave žit in hrane ter 
ustvarjanje zavedanja v družbi o kakovosti te lokalno pridelane hrane. Agrarni ekonomisti in 
kmetijski pospeševalci svetujejo kmetom, katere vrste in kako gojiti žita. Za proizvodnjo 
sladu je vsebnost beljakovin med pomembnejšimi vidiki kakovosti. Te v žitu kontrolirajo v 
vsaki odkupljeni količini, saj glede na odstotke beljakovin vodijo procese predelave v 
ječmenov slad. S povezavo v inovativni poslovni model je izdelan visokokakovostni slad tudi 
lažje izvažati, celo v zelo oddaljene države. Še posebej ob trendih, ko prodaja tipične finske 
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alkoholne pijače v skandinavskih deželah upada in v nekaterih deželah v razvoju raste. 
Izdelke prodajo predvsem na Finskem, izvoz pa sega v številne, tudi zelo oddaljene države.   
 
Pospeševalci se trudijo povečati tudi raven organsko pridelanih žit. So nam pa povedali, da je 
trenutno med potrošniki v tem delu Finske zelo malo interesa za organska žita. Tudi med 
proizvajalci piva jim še ni uspelo spodbuditi interesa, da bi izdelovali pivo iz organsko 
pridelanega ječmenovega sladu. Pojasnili so nam, da za tipične pivce piva organsko pridelan 
ječmen ne pomeni večje kakovosti. Ob tem tudi pridelovalci žit niso naklonjeni organski 
pridelavi. Zanašajo se na uporabo fitofarmacevtskih pripomočkov, stabilnejše donose in 
kmetijske subvencije.   
 
3.3.3 Odprte, uporabniške in kumulativne inovacije 
 
Glede na vir idej, znanja, tehnologije lahko inoviranje opredelimo kot bolj zaprt ali bolj odprt 
sistem. V prejšnjem stoletju so organizacije veliko pozornosti usmerjale v lastne 
raziskovalno-razvojne oddelke. Pomembna sta bila tudi nerazkrivanje podatkov in zaščita 
intelektualne lastnine. Patentno varstvo lahko traja do 20 let. V primeru farmacevtske 
industrije družbe generiki »čakajo« do izteka 20 let, da vstopijo na trg z zdravilom, ki ima 
podobno učinkovitost, a pogosto mnogo nižjo ceno. Hiter razvoj ter posledično zastajanje 
izdelkov, dostopnost internetnih virov in globalna konkurenca so povzročili pritisk na 
skrajšanje potrebnega časa od ideje do inovacije, ob zaprtih pa se razvijajo tudi odprte 
inovacije.  
    
Profesor Henry Chesbrough je s proučevanjem, kako poteka inovacijski proces v družbah, 
ustvaril spoznanje o odprtih inovacijah, ki jih je prvič opisal v knjigi (2006). Sistem odprtega 
inoviranja lahko proučujemo v poslovni praksi korporacij IBM, Google, Procter & Gamble, 
Dupont, Eli Lilly itd. Odprta inovacija je uporaba namenskih tokov znanja v organizaciji in iz 
nje, da bi pospeševali notranjo inovacijo in da bi razširili tržišča za zunanjo uporabo 
inovacije. Bistvo odprte inovacije je torej kombiniranje znanja, ki ga je razvila organizacija z 
uporabo namensko ustvarjenih prilivov in odlivov znanja iz okolice in vanjo. Gre za 
sodelovanje v razvoju, pri katerem so akterji specialisti na posameznih področjih. Takšne 
organizacije se običajno ne ukvarjajo s formalno organizacijsko strukturo, temveč gre za 
sodelovanje pri razvoju določene rešitve, invencije. Takšno sodelovanje lažje poteka v 
urejenih gospodarskih, finančnih in pravnih okoljih. Bistvena sta zaupanje med specialisti in 
upoštevanje etike sodelovanja. Zato je odprto inoviranje možno prilagoditi sedanjemu času 
hitrih sprememb in tudi manjšim organizacijam ali gospodarstvom.   
 
V omenjeni knjigi (2006) je Chesbrough predstavil tudi obvladovanje strategije odprtega 
inoviranja, prikazane kot inovacijski lijak, ki je prikazan na sliki 3.1.  
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Slika 3.1: Inovacijski lijak pri odprtem inoviranju 
 

 
Vir: Prirejeno po Chesbrough, 2006.  
 
Z luknjicami v lijaku so ponazorjeni nekontrolirani odlivi znanja iz družbe v okolico, lahko 
tudi h konkurenci. V širšem vhodnem delu so prikazani prilivi znanj iz organizacije in okolice 
(zunanja tehnološka baza). Na ožji izhodni strani so prikazani trije možni rezultati 
inovacijskega procesa v organizaciji. Inovacije lahko organizacija trži na obstoječem tržišču. 
Kontrolirano ali nekontrolirano odtekanje znanja v okolico lahko omogoči razvoj »spin-off« 
podjetij, novih tržišč ali tržišč za konkurenčne organizacije. Del znanja lahko inovativna 
organizacija prenese na druge organizacije v obliki prenosa tehnologije, licence ali 
poslovnega sodelovanja. 
 
Podobno kot potekajo odlivi znanja iz inovativne organizacije v okolico, je treba načrtovati, 
usmerjati in obvladovati tudi sprejemanje tehnologije iz zunanjega okolja organizacije (angl. 
technology insourcing). Profesor Joel West je v predavanju 
(https://www.youtube.com/watch?v=7vq4gMnRUC8) predstavil povezavo med odprtimi 
inovacijami, inovacijami pri uporabnikih (angl. user innovation) in kumulativnimi 
inovacijami (angl. cumulative innovation).   
 
O inovacijah pri uporabniku govorimo, kadar poteka tok znanja znotraj uporabnika ali 
njegove nove organizacije, med njim in družbo, s katero želi sodelovati, med njim in 
konkurenco ali celo med njim in tekmeci. Za kumulativne inovacije je značilen tok znanja 
med družbo, ki inovira, in tekmeci oziroma obratno. Tudi za kumulativne inovacije je 
značilen tok v organizacijo in iz nje, kar je bistvo odprtih inovacij. Vendar je v tem procesu 
pomembno, da gre za tekmece in da je tok znanja potekal nenadzorovano. Zato se pojavi 
vprašanje, čigava je novonastala intelektualna lastnina. Naloga varstva intelektualnih stvaritev 
je dvojna, v bistvu si je nasprotujoča. Prva naloga je omogočiti izumitelju pravno varstvo in 
za omejen čas varovano uporabo te invencije. Druga naloga je ta čas varovanja in obliko tako 
omejiti, da bodo omogočeni prenos in uporaba tega znanja ter razvoj človeške družbe. Murray 
in O'Mahony (2007, str. 1014) sta zapisala, da je pogoj, da bi se kumulativne inovacije sploh 
pojavile, urejeno varstvo intelektualne zaščite. Inovatorji potrebujejo zagotovilo neke vrste 
nagrade, ki jih bo spodbudila, da bodo sploh pripravljeni razkriti svoje ideje ali drugim 
omogočiti dostop do njih. Takšne nagrade so lahko v denarni obliki ali v obliki notranje 
motivacije, na primer biti priznani kot avtorji ideje ali invencije. Podobno intelektualna 
zaščita ureja moralni in materialni del pravic avtorja ali avtorjev.  
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Tako pri odprtih kot pri kumulativnih inovacijah je vprašanje zaščite intelektualne lastnine še 
manj rešeno kot pri zaprtih inovacijah. Z vidika tistih, ki vlagajo sredstva v razvoj inovacij, je 
treba iskati primerno zaščito, ki je tudi nagrada za njihove investicije in prispevek k razvoju. 
Z vidika omogočanja razvoja družbe pa ta zaščita in nagrada ne smeta biti previsoki. 
Zanimivo je vprašanje, kakšen dejavnik predstavlja patentna zaščita učinkovine za 
farmacevtske družbe. Ali bi bil zanje dovolj velik motivator za vlaganje v razvoj že biti 
vodilni v svetu oziroma prvi na svetu ter zato tržiti zdravilo dražje od sledilcev? Skratka, 
sodobnejše oblike inoviranja zahtevajo fleksibilnejšo zaščito intelektualne lastnine, da ta ne bi 
(po)ostala zaviralni dejavnik, temveč motivator.  
 
Pri kumulativnih inovacijah se pojavi tudi vprašanje, koliko sledilcev naj bi priznalo pravice 
izvirnega avtorja. Susane Scotchmer (2004), ki se je ukvarjala z inoviranjem tudi s pravnega 
vidika, je zapisala, da je med drugim potreben sistem, ki omogoča tok nagrad med prvo in 
drugo generacijo inovatorjev. Tak sistem bi s svojo enostavnostjo omogočal prerazporeditev 
nagrad med različnimi generacijami. Sicer do prelivanja in razkrivanja znanja ne bo prihajalo 
v tolikšni meri in bodo imeli inovatorji težave pri pridobivanju znanja.  
 
Eden izmed možnih odgovorov je Creative Commons na področju avtorskih pravic (Kolar, 
2011). Kolarjeva je med drugim obravnavala vprašanje avtorskih pravic pri ponovni uporabi 
avtorskega gradiva iz arhiva za nove prispevke. Z vidika opredelitev inovacij po avtorjih 
Chesbrough, Scotchmer, Murray, O'Mahony in West gre za kumulativne inovacije. Creative 
Commons je neprofitna organizacija na področju avtorskih pravic, ki omogoča širjenje in 
uporabo ustvarjenih del in znanja ob uporabi brezplačnih pravnih orodij. V kratkem želi ta 
neprofitna organizacija prispevati k večjemu inoviranju zaradi preprostejše zaščite avtorskih 
pravic.   
 
Eden izmed dejavnikov za hitrejše inoviranje in potrebo po razvoju odprtega inoviranje je tudi 
naraščajoča uporaba internetnih virov. V Creative Commons so zapisali, da je njihova vizija 
razviti polni potencial interneta. Internet z javnim dostopom do raziskav, izobrazbe in 
sodelovanja v kulturi naj prispeva k novi dobi razvoja, rasti in produktivnosti (http://creative 
commons).     
 
3.4 Ugotovitve 
  
Z uporabo temeljnih načel o družbeni odgovornosti, predstavljenih v ISO 26000, lahko 
dosežemo inovacije, ki za organizacijo ne pomenijo le dodatnih naporov, tveganj in stroškov, 
temveč tudi številne prednosti. Družbeno odgovorno ravnanje se lahko razvije v konkurenčno 
prednost. V okolju, kjer deležniki prepoznavajo družbeno odgovornost, organizacija lahko 
pridobi ali izgubi ugled ali dobro ime. Čeprav so za sedanji čas značilne hitre spremembe, 
lahko organizacija z družbeno odgovornostjo obdrži ali pritegne zaposlene, odjemalce, 
dobavitelje, kar ima na organizacijo tudi pozitivnejši ekonomski učinek. Zaposleni v 
organizaciji z visoko razvito družbeno odgovornostjo kažejo večjo pripadnost, zavzetost, 
moralnost, realnost. Oblikujeta se lahko boljša kultura organizacije in ustvarjalna klima. V 
okolju organizacije se oblikuje pozitivnejše mnenje finančne skupnosti, lastnikov, 
investitorjev, konkurence itd. Družbeno odgovorno ravnanje ima tudi pozitiven učinek na 
odnose v širši skupnosti z: lokalnimi upravnimi in vladnimi organizacijami, mediji, strokovno 
in znanstveno skupnostjo itd. Z družbeno odgovornim ravnanjem ustvarjamo nove 
tehnologije, konkurenco, nove storitve, izdelke in nova tržišča.  
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Z razumevanjem vidikov družbene odgovornosti in načel trajnostnega razvoja lahko že 
obstoječi izdelki dobijo nov pomen, drug način prodaje in drugačnega potrošnika. Jabolka 
starih sort, pridelana na odročnih kmetijah, kjer niso uporabljali ne gnojil ne škropiv, so bila 
vrsto let zapostavljena. Danes na vse več tržiščih predstavljajo kakovosten in cenovno 
nekoliko dražji izdelek, ki ga cenijo ozaveščeni, družbeno odgovorni potrošniki. Podobno je s 
selitvijo delovno intenzivnih industrij v manj razvite države. Po proučevanju več vrst posledic 
takšnega ravnanja ter vpliva na kakovost našega življenja in življenja naslednjih generacij se 
pojavljajo gibanja: izdelano v tem mestu, izdelano iz okolju prijaznih materialov, izdelano v 
družini prijaznem podjetju.  
 
Vključevanje načel iz ISO 26000 za uresničevanje družbeno odgovornega inoviranja vsaj na 
področjih, predstavljenih v zgornjih podpoglavjih, nudi res veliko priložnosti. V podpoglavju 
3.2.1 smo predstavili sedem osrednjih področij. Po načelih dialektične teorije je potrebno 
dovolj celovito obvladovanje. Podobno je treba podrobneje poznati in dovolj celovito 
obvladovati vse bistvene sestavine in povezave vseh teh sedmih osrednjih področij. Prvo 
omenjeno področje, to je upravljanje organizacije, temelji na načelih: pristojnost, preglednost, 
etično ravnanje, spoštovanje interesov deležnikov, spoštovanje vladavine prava, spoštovanje 
mednarodnih norm delovanja in spoštovanje človekovih pravic. V poglavju 3.3 smo prav tako 
omenili, da strokovnjak za davke James Henry ocenjuje, da so posebej bogati prebivalci v 
davčne oaze pred obdavčitvijo v matični državi skrili veliko denarja. Že samo uporaba zgoraj 
opisanih načel upravljanja organizacije in obvladovanje teorije o odprtih inovacijah bi morala 
omogočiti preprečevanje nadaljnjega bega denarja in njegovo vračanje iz davčnih oaz nazaj v 
matično državo. Za lažjo predstavo poudarjamo, da je trilijon 1022 oziroma da 8 trilijonov 
EUR lahko zapišemo tudi kot 8,000,000,000,000,000 milijonov EUR. V Sloveniji smo v letu 
2012 ustvarili BDP v višini 36,006 milijona EUR (Statistični urad Republike Slovenije, 
2014).   
 
3.5 Sklepne misli poglavja in predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
V poglavju smo skušali predstaviti nekatere vidike inovacijskega managementa v 
organizacijah za vključevanje družbeno odgovornega vedenja in inoviranja. Nekateri 
posamezniki ali organizacije takšno vizijo že uveljavljajo in prav tako že ustvarjajo na tak 
način. Vendar pa je takšno vedenje zelo naporno, saj smo ljudje socialna bitja in ustvarjamo v 
skupnosti. Za doseganje vzdržnega razvoja je treba takšno družbeno odgovorno vedenje in 
ravnanje zgraditi in uveljaviti v širši skupnosti. To vedenje povezujemo z izgradnjo vrednot, 
kulture, značaja in discipline. Posamezniki lahko razvijejo dele tega, vendar je treba za 
vzdržni razvoj v družbi razviti konsistentno strukturo, disciplino. Zgraditi je treba širši 
družbeni sistem, ki bo:  
– konsistenten (nagrajeval primerno in kaznoval škodljivo ravnanje);  
– vzdržen (vključeval načela sonaravnega razvoja te in naslednjih generacij);  
– dobro voden (na ravneh politike, civilne družbe, podjetij ipd.);  
– vključeval raznolikost virov, možnosti in interesov deležnikov; 
– spodbujal spoštovanje vseh deležnikov in upoštevanje etike soodvisnosti. 
 
Kot so ideje rezultat individualnega razmišljanja, tudi vizijo trajnostnega razvoja v svetu in 
Sloveniji uveljavljajo posamezniki ali manjše skupnosti. Opredelitev trajnostnega razvoja 
imamo vsaj od leta 1987, standarde ISO 26000 od decembra 2010. Nujno potrebna družbena 
ali državna konsistentna struktura pa se bo brez pritiska teh vizionarskih posameznikov 
razvijala (pre)počasi.  
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Družbeno odgovorno delovanje in obvladovanje področja trajnostnega razvoja naj usmerita 
pozornost inovacijskega managementa na nova področja in vzpostavita na novo opredeljene 
odnose, razumevanje in sodelovanje. Inovacijski procesi zahtevajo uspešno končane 
difuzijske procese, pri čemer uspešnost inovacij merimo s koristno uporabo in razvojem 
družbe. Podobno se tudi nove ravni obvladovanja družbene odgovornosti kažejo v koristni 
uporabi izdelkov ali storitev gospodarskih in družbenopolitičnih subjektov z dokončanimi 
procesi difuzije, rezultat česar je razvitejša, odgovornejša družba.    
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Izvleček 
 
Avtorja v poglavju najprej predstavita koncept korporativne akademije, njene strateške vloge 
in dimenzije ter pomen investiranja v znanje zaposlenih skozi vzpostavitev korporativne 
akademije v organizacijah, ki jo lahko obravnavamo kot organizacijsko inovacijo. Izpostavita 
njen pomen v sodobnem gospodarstvu, vključno s turizmom. S primerjalno analizo sedmih 
korporativnih akademij iz Slovenije in ene iz tujine ugotavljata, da zaradi splošne krize večina 
zmanjšuje število ur izobraževanja in krči letna vlaganja v izobraževanje. Ta kazalnik sicer ne 
more biti edino merilo delovanja akademije. Ugotovita tudi, da analizirane korporativne 
akademije v večini ne merijo donosnosti investicij v intelektualni kapital, vendar pa 
sistematično razvijajo zaposlene. Na koncu predstavita in opišeta tudi smernice za 
vzpostavitev korporativne akademije v turističnih organizacijah. 
 
Ključne besede: korporativna akademija, intelektualni kapital, investicije v znanje, 
organizacijska inovacija, inovacijska kultura 
 
Abstract 
 
In this article, the authors first present a theoretical framework and concept of corporate 
academy also as organizational innovation, then moving on to focus on strategic roles and 
corporate academies’ dimensions. Organizational innovation is presented in general and its’ 
meaning in current economy including tourism industry as well. With a comparative analysis 
of seven corporate academies from Slovenia and one from abroad, they discover a decrease in 
yearly investment in education due to economic crisis. In addition, the authors ascertain that 
most of the analysed companies do not measure profitability of investments in intellectual 
capital; however, they systematically develop their employees. At the end, guidelines for 
implementation a corporate academy into organizations in tourism industry are also pointed 
out and described. 
 
Keywords: corporate academy, intellectual capital, investments in knowledge, organizational 
innovation, innovation culture. 
 
JEL: J24, M12, L83.  
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4.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
Konkurenčne organizacije na trgu gradijo svojo konkurenčnost na inovativnih in izobraženih 
človeških virih, saj se zavedajo, da so slednji tisti, ki omogočijo optimalno izrabo drugih 
virov v organizaciji in družbeno odgovorno poslovanje. Dandanes morajo organizacije slediti 
hitremu razvoju in spremembam, ki jih prinaša okolje, ter se morajo v takšnem tempu znati 
tudi uspešno odzvati. Prav zato vse več organizacij investira v optimalni razvoj svojih 
zaposlenih. Investicije v zaposlene bi bilo treba razumeti na enak (ali vsaj podoben) način kot 
investicije v razvoj novih izdelkov in storitev, zgradb, sredstev za delo in podobno, v kolikor 
se želijo organizacije spopasti z zahtevnim trgom, ohraniti konkurenčno prednost ter pozitiven 
odnos do narave in družbe. Organizacije bi se morale zavedati pomembnosti intelektualnega 
kapitala, a praksa kaže, da le uspešna tudi vlagajo v znanje zaposlenih. Za večjo 
konkurenčnost in uspešnost poslovanja bi tudi slovenske turistične organizacije morale več 
investirati v znanje zaposlenih, ne le v objekte in opremo, kar je bilo značilno za prvo 
desetletje 21. stoletja. 
 
Organizacije, ki sistematično investirajo v znanje svojih zaposlenih za maksimiziranje 
dobička in rast organizacije, se običajno odločijo za vzpostavitev lastne korporativne 
akademije (angl. Corporate university). Allen (2002) ugotavlja, da korporativna akademija 
znotraj organizacije, v skladu s poslovno strategijo in ciljem organizacije, oblikuje lastne 
programe izobraževanja in usposabljanja, glede na potrebe in želje organizacije ter 
zaposlenih. Korporativna akademija se od običajnega izobraževalnega oddelka loči predvsem 
po strateškem načrtovanju izobraževanja zaposlenih, ki je v skladu s poslovnimi strategijami 
krovne organizacije (Allen, 1996). Korporativna akademija je torej nekakšno orodje, ki 
koordinira znanje v organizaciji, se nenehoma prilagaja poslovnim strategijam in je 
osredotočena na cilje organizacije (Lui Abel in Li, 2012). Gould (2005) še doda, da 
korporativna akademija ponuja svojevrstne izobraževalne programe, ki ustrezajo potrebam 
organizacije in v ospredje postavljajo tudi praktično znanje. Koncept korporativne akademije 
je v večini primerov uspešen za mnoge organizacije, ki vlagajo v znanje svojih zaposlenih in 
predstavljajo primere dobrih praks. Po mnenju mnogih avtorjev (Allen, 2007; Boher, 2010; 
Chatzkel, 2002; Dzinkowski, 1998; Fragouli, 2010; Gomezelj, 2008; Haljilji, 2012; Mihalič, 
2009; Papula in Volna, 2011; Taylor in Paton, 2002) je prav intelektualni kapital eden izmed 
tistih, ki narekuje uspešno prihodnost organizacije in uresničuje poslovne strategije ter cilje 
organizacije. Generalno gledano ima slovensko gospodarstvo (vključno s turizmom) tu še 
veliko rezerve in en majhen prispevek k reševanju tega želimo doprinesti tudi s tem 
prispevkom. 
 
Namen tega prispevka je torej postaviti smernice za vzpostavitev korporativne akademije v 
turističnih organizacijah na podlagi deskriptivne analize nekaterih večjih slovenskih 
organizacij in ene tuje s področja turizma. V prispevku bo namenoma uporabljen izraz 
organizacija, s katerim imamo v mislih pravne osebe. Glede na stanje doma in v tujini bi 
lahko uporabili tudi izraz korporacija, saj se korporativne akademije dejansko pojavljajo v 
večjih pravnih osebah. Da pa na ta način ne bi izrinili podjetniškega sektorja, ki lahko deluje 
tudi zelo sistematično (strateško) na področju razvoja kadrov, smo se odločili, da uporabimo 
nevtralno obliko – organizacija.  
 
Slovenske turistične organizacije na področju uvajanja in delovanja korporativnih akademij 
ne sledijo najboljšim na svetovnem trgu, kar bi lahko pripeljalo do razvojnih problemov, 
posledično do upadanja povpraševanja ter negativnih vplivov na naravo in družbo. Naravne in 
kulturne predispozicije niso dovolj, razen ko gre za atrakcije svetovnega formata, kot so na 
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primer Kitajski zid, Dubrovnik, Eifflov stolp, Grand Canyon in podobno, kjer so gostje 
pripravljeni marsikaj spregledati, da lahko sploh vidijo to atrakcijo. Namen tega prispevka je 
tudi predstavitev koncepta korporativne akademije. V vsakem primeru gre za tematsko ne 
prav pogosto raziskovalno temo na področju slovenskega turizma, kar še dodatno povečuje 
smotrnost takšnih raziskav. Tako kot zadnji namen izpostavljamo še prikaz dobrih praks, ki bi 
lahko služile kot podlaga za prenos v turistične organizacije. 
 
4.2 Na splošno o internih/notranjih akademijah 
 
Allen (2007) trdi, da se je koncept korporativnih akademij v ZDA pojavil že v obdobju med 
prvo in drugo svetovno vojno, medtem ko Fresina (1997), Meister (1998) in Walton (1999) 
ugotavljajo, da se je slednji bolj razširjeno pojavil v ZDA v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so 
nekatere korporacije, kot so npr. Walt Disney, McDonald's in General Electric ta koncept 
uporabljale kot interna izobraževanja. Korporativne akademije so razmah doživele v poznih 
80. letih (Boher, 2010, Allen, 2007). Sprva so se imenovali korporativni kolidži (angl. 
Corporate college), kot navaja Eurich (1985). Le nekatere večje organizacije, kot npr. 
Motorola, so svoje korporativne akademije imenovale »korporativne univerze« (Allen, 2002), 
v veliki meri zaradi statusnega simbola. V Evropi, kjer koncept korporativnih akademij 
skokovito narašča, pa Allen (2002) še trdi, da so se izogibali terminu univerza in ga 
nadomestili s terminom akademija, saj je bil, kot pravi Renaud-Coulon (2002), termin 
univerza namenjen le inštitucijam, kjer so za dokončanje izobraževanja podeljevali 
akreditirane diplome. V Sloveniji je termin korporativna akademija manj poznan, le-tega 
običajno nadomeščajo z izobraževalnim centrom, kar je že prva ugotovljena razlika med 
domačim in tujim poslovnim okoljem.  
 
Kljub temu, da koncept korporativnih akademij obstaja že nekaj časa, ne obstaja splošna 
opredelitev, ki bi pojem razložila. V poznih 90. letih so Fresina (1997), Meister (1998) in 
Walton (1999) korporativno akademijo opisali kot model, ki podpira integralni pristop k 
izobraževanju v organizacijah. Najbolj pogosto uporabljena in razširjena opredelitev pa je 
Meistrova (1998, str. 58): »Korporativna akademija je izobraževalna organizacija, ki je 
ustanovljena in vodena s strani krovne organizacije. Ima funkcijo strateškega »dežnika«, saj 
zagotavlja izobraževalne zahteve za vse zaposlene, vključno z vsemi kupci in dobavitelji«. 
Njihov namen je razviti in razširiti skupno strategijo organizacije (Walton v Prince in Beaver, 
2001) ter centralizirati izobraževanja, z namenom zmanjševanja stroškov in povezovanja 
izobraževalnih ter razvojnih aktivnosti s poslovnimi strategijami (Coulson-Thomas v Prince 
in Beaver, 2001). Vse korporativne akademije pa delujejo na podlagi treh strateških vlog (glej 
Preglednico 4.1). To pomeni, da strateški model korporativne akademije sloni na njenih 
strateških vlogah. Uspešne korporativne akademije tako slonijo na tem modelu in delujejo v 
skladu s postavljenimi strategijami in cilji. 
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Preglednica 4.1: Strateške vloge korporativne akademije 
 
Utrjevanje in ohranjanje vedenja 
Primarna naloga je nuditi izobraževanja in usposabljanja, ki so v skladu s kulturo in 
vrednotami organizacije. Primer: Disney in Federal Express. 
Upravljanje s spremembami 
Primarna naloga je spodbujanje organizacijskih sprememb. Pretekle aktivnosti se 
zamenjajo z novimi, ki so v skladu s strategijo organizacije. Primer: Amoco. 
Usmerjanje in izoblikovanje organizacije 
Glavna vloga vodij je izoblikovati organizacijo in načrtovati njeno prihodnost. Vse 
aktivnosti so v skladu s trendi in cilji. Primer: Motorola in General Electric. 

 
Vir: Fresina v Prince in Beaver, 2001, str. 19. 
 
Ne glede na model in tipologijo so korporativne akademije osnovane na različnih dimenzijah, 
ki variirajo glede na posamezne učne programe znotraj korporativnih akademij. Assen (b. d., 
str. 3, 4) navaja sedem različnih dimenzij korporativnih akademij: 

1. Obseg učenja: nekatere korporativne akademije oblikujejo učne programe le za 
določen del svojih zaposlenih, tj. za vodstvo organizacije, medtem ko druge 
uspešnejše korporativne akademije pokrivajo celoten kader organizacije. 

2. Struktura: korporativne akademije prav tako variirajo glede na organizacijsko 
strukturo. Lahko so samostojne organizacije znotraj krovne organizacije ali pa so 
prisotne le na spletu in ponujajo e-učenje. Struktura korporativne akademije je odvisna 
od namenov vodstva organizacije. 

3. Vodstvo: korporativna akademija ima svojega vodjo, ki je v tesni povezavi z 
vodstvom krovne organizacije, v nekaterih primerih pa korporativno akademijo vodi 
menedžer človeških virov v krovni organizaciji. Takrat je korporativna akademija 
običajno financirana s strani krovne organizacije in ne ustvarja svojih prihodkov. 

4. Učna orodja: metode korporativnih akademij so odvisne od poslovne strategije 
organizacije. Vključujejo različna učna orodja, kot npr. klasično učenje, učenje na 
delovnem mestu, mentorstvo, certificiranje programov, coaching,7 poslovne analize, e-
učenje itd. 

5. Tehnologija: korporativne akademije uporabljajo različno tehnologijo glede na 
uporabljena učna orodja. Najboljše korporativne akademije vzpostavijo svoj program 
za e-učenje, preko katerega ponujajo svoje učne programe, merijo napredek 
zaposlenih in uspešnost učnega programa ter pridobivajo smernice za nadaljnje učne 
programe. 

6. Strateško povezovanje: odnos korporativnih akademij s poslovnimi strategijami 
krovne organizacije je lahko od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Če govorimo o 
razmerju od zgoraj navzdol, to pomeni, da je delovanje korporativne akademije 
odvisno od menedžmenta človeških virov. Če pa govorimo o razmerju od spodaj 
navzgor, to pomeni, da korporativna akademija postavlja smernice in sooblikuje 
poslovne strategije organizacije. 

7. Poročanje: korporativne akademije oblikujejo različna poročila glede delovanja 
korporativne akademije in uspešnosti usposabljanja za svojo krovno organizacijo. To 
je odvisno od tega, kako merijo uspešnost korporativne akademije, in od strateškega 
povezovanja s krovno organizacijo. V kolikor je delovanje korporativne akademije 

                                                            
7 Coaching (angl.) pomeni pomagati posamezniku, da razvije in uporabi vire z namenom doseganja 
določenega cilja (Čeč, 2006, str. 7).  
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odvisno od menedžmenta človeških virov, le-ta poroča za namene korporativne 
akademije, v nasprotnem primeru pa korporativne akademije uporabljajo svoja orodja 
za merjenje uspešnosti. 

 
Korporativne akademije načeloma delujejo za to, da bi povečale poslovno uspešnost krovne 
organizacije. Aktivnosti znotraj korporativne akademije so usmerjene v povečanje znanja 
svojih zaposlenih, ki so konkurenčni na trgu, so inovativni in motivirani za delo ter čutijo 
izjemno pripadnost organizaciji. Tega se zavedajo zagovorniki intelektualnega kapitala, ki 
investirajo v znanje svojih zaposlenih za povečevanje dobička in rast organizacije. Takšne 
organizacije se posledično odločijo za vzpostavitev lastne korporativne akademije. Inštitut za 
intelektualni kapital v svoji raziskavi (Maček, 2000) izsledi, da zagovorniki intelektualnega 
kapitala znanje obravnavajo s perspektive njegove vrednosti oziroma njegove zmožnosti za 
ustvarjanje vrednosti, saj je intelektualni kapital znanje, ki ga je mogoče spremeniti v 
vrednosti, torej ga je možno ovrednotiti. Prav raziskovanje in ustvarjanje znanja v organizaciji 
pa imata pomembni vlogi v korporativnih akademijah. V tem smislu je Allen (2002, str. 9) 
korporativno akademijo opredelil kot »izobraževalno entiteto, ki je strateško orodje za 
opravljanje dejavnosti, ki vključujejo tako individualno kot organizacijsko učenje, znanje in 
modrost v krovni organizaciji«. Poudarek daje strateškemu povezovanju korporativne 
akademije s krovno organizacijo, saj so aktivnosti korporativne akademije tesno povezane 
oziroma odvisne od ciljev in vizije organizacije. 
 
4.3 Korporativna akademija in organizacijske inovacije 
 
Glavna dejavnika uspešnosti turističnih organizacij sta zmožnost prepoznavanja sprememb v 
gospodarstvu in trenutnih trendov ter zmožnost delovanja organizacije v skladu z novimi 
trendi (Dwyer in drugi, 2008 v Dwyer in Edwards, 2009). Potrebe turistov so 
najpomembnejše gonilo razvoja turistične ponudbe. Turistično gospodarstvo se nenehno 
prilagaja potrebam turistov ali pa njihove potrebe celo ustvarja. Hitro spreminjajoče okolje (ki 
vključuje tudi turiste) zahteva vedno nove produkte in storitve, ohranitev konkurenčne 
prednosti ter družbene odgovornosti. Organizacije, ki so nesposobne prepoznavati hitre 
spremembe na trgu in se niso zmožne uspešno odzvati nanje, se ločijo od ostalih organizacij; 
organizacije, ki želijo ostati na svoji strateški poti, si to lahko zagotovijo z nepretrganim 
inoviranjem in prepoznavanjem potreb kupcev (Dwyer in Edwards, 2009). Pozneje, ko se 
organizacija zave sprememb na trgu, težje pridobi konkurenčno prednost (Dwyer in Edwards, 
2009). Da bi lahko organizacija ohranila konkurenčno prednost, mora slediti razvoju in 
tehnološkim spremembam ter v svoje delovanje strateško implementirati procese inoviranja 
na vseh ravneh. Eden od ključnih načinov, da se to doseže na sistematičen način, je 
izobraževanje vseh zaposlenih, vključno z menedžerji, kar korporativna akademija omogoča 
ali celo zahteva. 
 
Sauza in Bruno-Faria (2013) trdita, da morajo organizacije zaradi vedno novih konkurenčnih 
produktov ali storitev vzpostaviti nove prakse in organizacijske strukture, da bi se prilagodile 
hitrim spremembam na trgu. Eden od vodilnih ekonomistov Schumpeter (1934, v Armbruster 
in drugi, 2008) je inovacije8 razdelil na pet vrst, in sicer na nove produkte, nove metode v 
proizvodnji, nova tržišča, nove vire dobav in nove organizacijske oblike. Prav nove 
                                                            
8 V splošnem pomeni inovacija novo uporabo oziroma prenovo že obstoječega produkta ali storitve 
(Schumpeter, 1997 v Costa in Bruno-Faria, 2013). Armbruster in drugi (2008) pravijo, da so inovacije 
najpogosteje povezane z raziskavami in razvojem v organizaciji, vendar pa se v zadnjem času 
usmerjajo v inovacije tudi v druga področja znotraj organizacije, kot npr. človeške vire, prodajo, 
nabavo itd. 
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organizacijske oblike pa so povezane z organizacijskimi inovacijami, ki jih razumemo kot 
novo rabo vodstvenih in delovnih konceptov ter praks (Armbruster in drugi, 2008). 
Organizacijska inovativnost pomeni torej ustvarjanje in implementiranje novih idej ali 
vedenja, vključno z novimi produkti, storitvami, tehnologijami, organizacijsko strukturo ali 
administrativnimi sistemi (Damanpour, 1996), kar je del strateškega načrtovanja znotraj 
korporativne akademije (Gould, 2005). Organizacijska inovacija je sicer širok pojem, ki 
vključuje strateške, strukturne in vedenjske dimenzije (Gera in Gu, 2004). Avtorja dodajata, 
da takšna inovacija vključuje konkurenčne strategije (npr. vloga inovativnosti, stroškov, 
zaposlenih in podobno), strukturne karakteristike organizacije (npr. hierarhijo), funkcije 
zaposlenih in organizacijske procese (npr. proizvodnja, delovni tokovi, delovna mesta in 
človeški viri – zaposlovanje in odpuščanje). Po drugi strani pa Crossan in Apaydin (2010) 
trdita, da je organizacijska inovacija sestavljena iz treh pomembnih sestavin, kot so npr. 
inovativnost kot vodenje, inovativnost kot proces in inovativnost kot rezultat vseh sprememb 
v organizaciji. Gera in Gu (2004) organizacijske inovacije razdelita na tri tipe: proizvodnjo in 
učinkovitost delovnih procesov, menedžment človeških virov ter kakovost produktov in 
storitev. Kot vidimo, avtorji različno gledajo na organizacijske inovacije, pri čemer so vsem 
skupne spremembe v organizacijskem smislu. 
 

Posameznik je vir nove ideje, ki omogoči temelje za organizacijsko inovativnost (Shalley in 
Gilson, 2004 v Gumusluoglu in Ilsev, 2009). Zmožnost organizacijskega inoviranja je ključna 
za uspeh organizacij. Inovacija je proces in ne le dogodek, za kar je potrebno vodenje, ki 
vključuje organizacijsko učenje (Gumusluoglu in Ilsev, 2009). Hilse in Nicolai (2004) menita, 
da osnutek korporativnih akademij omogoča strateški temelj organizacije, ki povezuje njene 
cilje z organizacijskim učenjem. To pomeni, da imajo v današnjem, dinamičnem poslovnem 
okolju korporativne akademije pomembno vlogo pri izboljšanju uspešnosti organizacije in 
ustvarjanju nadaljnjih organizacijskih inovacij. Korporativna akademija je pravzaprav 
strateški proces in zaposleni, ki so del nje, ustvarjajo organizacijsko inovativnost. Zaposleni, 
ki so vključeni v korporativno akademijo, so bolj motivirani in pripadni organizaciji, iščejo 
rešitve in izboljšanja znotraj delovnega procesa (Allen, 2002), kar je del organizacijske 
inovacije, saj sistematično spreminja organizacijske procese. Z izobraževanjem se zaposlene 
motivira, da vedno razmišljajo, kaj bi lahko spremenili. S stalnim učenjem, usposabljanjem in 
inovativnim delovanjem bodo lahko organizacije rastle skupaj z novimi potrebami turistov. 
Organizacije si svoj razvoj, konkurenčno prednost in družbeno odgovornost zagotavljajo z 
vzpostavitvijo korporativne akademije, ki zagotavlja osnovo za sistematični razvoj kadrov.  
 
Spremembe v vodenju organizacije so ključne za organizacijsko inovativnost. Vodje 
ustvarjajo inovativno klimo z jasno vizijo, ki spodbuja neodvisnost pri delu, prevzem 
odgovornosti in motivacijo zaposlenih. Le-to povzroči inovacijsko kulturo v organizaciji, ki je 
ne smemo zamenjati s kulturo znanja, četudi sta prepleteni, saj je slednja osredotočena na 
organizacijsko učenje in menedžment znanja, inovacijska kultura pa na motivacijo zaposlenih 
in vodenje le-teh (Crossan in Apaydin, 2010; glej tudi Šuligoj, 2011). Inoviranje mora biti 
pomembna vrednota vsake organizacije, vodstvo pa mora nenehno spodbujati inovacijske 
procese, tako z zgledi kot z ustreznimi ukrepi (Šuligoj, 2011). V skladu s tem pa sta obe vrsti 
prej omenjene kulture močno povezani z delovanjem korporativne akademije, katere 
uspešnost je odvisna prav od vodenja v najširšem smislu. Postavljanje merljivih ciljev 
(načrtovanje) je osnova dela, ki se pozneje dopolnjuje z merjenjem (ugotavljanjem 
doseženega). Merjenje organizacijskih inovacij je razmeroma enostavno, saj je enostavno 
meriti, ali je določena organizacija spremenila strukturo in procese znotraj določenega 
obdobja (Armbruster, Bikfalvi in Lay, 2008). Organizacijsko inovacijo lahko torej delimo še 
na strukturno in procesno. Strukturna organizacijska inovacija obsega spremembe in 
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izboljšanje odgovornosti na delovnem mestu, pretok informacij, hierarhijo in strukturo 
delovnih mest, procesna pa deluje na dnevne rutine in delovanje organizacije. Procesna 
organizacijska inovacija vpliva na tehnološke novosti in procese znotraj organizacije, 
prilagodljivost (skupinsko delo) in kakovost proizvodnje (Coriat, 2001; Wengel in drugi, 
2000 in Whittington in drugi, 1999 v Armbruster, Bikfalvi in Lay, 2008). Uvedba 
korporativne akademije v turističnih organizacijah je povezana z obema vrstama, saj je treba 
akademijo najprej umestiti v sam ustroj (organizacijsko shemo) organizacije, določiti vodjo in 
njegovo odgovornost, strukturo delovnih mest z vsemi zadolžitvami in podobno. Temu sledi 
določitev delovnih procesov korporativne akademije. 
 
4.4 Smernice za vzpostavitev korporativne akademije v turističnih organizacijah 
 
Sprva bomo predstavili empirična izhodišča primerjalne raziskave, nato pa predstavili 
smernice za vzpostavitev korporativne akademije kot organizacijske inovacije v turističnih 
organizacijah. 
 
4.4.1 Empirična izhodišča 
 
Empirično raziskavo smo izvedli v velikih organizacijah z več kot 250 zaposlenimi, kjer 
obstaja večja verjetnost za obstoj korporativne akademije, kot v tistih, ki imajo manj 
zaposlenih. Ugotovili smo, da je bilo leta 2012 v Sloveniji registriranih 344 velikih 
organizacij (Statistični urad Republike Slovenije [SURS], 2013). Celotne populacije nismo 
analizirali, saj si tega niti nismo zadali kot cilj, vendar pa smo želeli vključiti deset organizacij 
z vzpostavljeno korporativno akademijo, ki bi predstavljala primere dobrih praks iz Slovenije, 
in eno tujo (torej gre za doseganje organizacijske inovacije). S tujim primerom smo želeli 
ugotoviti, kakšne so prakse največjih in najboljših korporacij na svetu na področju turizma. 
Dve organizaciji se nista odločili za sodelovanje, ena pa vprašalnika ni posredovala v 
določenem času. To pomeni, da so v raziskavo vključene naslednje organizacije: Adria Mobil, 
d. d., Helios, d. o. o., Mercator, d. d., Merkur, d. d., Si.mobil, d. d., TPV, d. d., Trimo, d. d. in 
Marriott Hotels International, LTD. Vse organizacije v realiziranem vzorcu prihajajo iz 
različnih sektorjev, imajo dobro zastavljene poslovne modele, se v večini pojavljajo na 
mednarodnih trgih in imajo najmanj 250 zaposlenih. Le na osnovi slovenskih organizacij iz 
turizma bi tako raziskavo težko izvedli, saj le-te temu področju ne posvečajo pretirane 
pozornosti. Zaradi tega je bila raziskava zgrajena z namenom prenosa dobrih poslovnih praks 
med dejavnostmi, kar običajno olajša uvajanje organizacijskih inovacij. 
 
Na anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen posebej za to raziskavo, je v vsaki analizirani 
organizaciji odgovarjal en respondent, ki je bil predstavnik korporativne akademije. 
Anketiranje po pošti je bilo izvedeno poleti leta 2013. Za analizo in interpretacijo zbranih 
podatkov smo poleg deskriptivne metode uporabili tudi primerjalno metodo, saj smo želeli 
primerjati rezultate anketnega vprašalnika s teorijo s področja korporativne akademije.  
 
Uspešne organizacije investirajo v znanje svojih zaposlenih, nekatere izmed njih pa se 
odločijo tudi za vzpostavitev korporativne akademije. Za delovanje le-te so v prvi vrsti 
potrebni ustrezni strokovnjaki in zagotovljena finančna sredstva. V tem smislu nas je najprej 
zanimalo povprečno število zaposlenih v sklopu dejavnosti, ki spadajo v delokrog 
korporativne akademije (izobraževanje in usposabljanje), in delež stroškov izobraževanj v 
odstotku od skupnih stroškov storitev. V Preglednici 4.2 je prikazano povprečno število 
zaposlenih v sklopu dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, kar spada v sklop strukturnih 
organizacijskih inovacij. 
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Preglednica 4.2: Povprečno število zaposlenih v sklopu dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja 
 
 Organizacija Polni delovni čas Del delovnega časa 
Adria Mobil, d. d. 1 2 
Helios Količevo, d. o. o. 0 7 
Marriot Hotels Int., LTD 8 0 
Mercator, d. d. 10 1 
Merkur, d. d. 1 1 
Si.mobil, d. d. 0 36 
TPV, d. d. 2 10 
Trimo, d. d. 1 1 

 
Iz odgovorov respondentov v Preglednici 4.2 je jasno, da je večina zaposlenih v sklopu 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih le del delovnega časa, medtem ko je v 
organizaciji Mercator, d. d., kar deset zaposlenih, ki delajo polni delovni čas. Zanimiv je 
podatek, da je v organizaciji Si.mobil, d. d., s 380 zaposlenimi leta 2012 36 takšnih, ki v 
sklopu dejavnosti izobraževanja in usposabljanja delajo del delovnega časa. Iz Preglednice 
4.2 je razvidno, da je v Marriottu Hotels Int., LTD pri 17.729 zaposlenih leta 2012 le osem 
takšnih, ki so v sklopu dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposleni polni delovni čas. 
Rezultati kažejo na to, da je od vsake organizacije posebej odvisno, koliko ljudi bo v sklopu 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih polni delovni čas in koliko del 
delovnega časa ter da pri tem ni posebnega pravila.9 Potrdimo lahko, da obseg dela v sklopu 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja narekuje potrebo po zaposlenih znotraj te dejavnosti 
ali pa odraža samo organizacijo dela. Zaposlene na celotnem kadrovskem področju se 
prevečkrat obravnava zgolj kot administrativne delavce, kar pa je za organizacijo, ki stremi za 
inovacijami in posledično uspešnim ter konkurenčnim delovanjem na trgu, preveč omejeno. 
Zaposleni znotraj korporativne akademije k načrtovanju aktivnosti pristopajo sistematično in 
tako omogočajo načrtovanje kadrov in izobraževanja, kar je v skladu s poslovnimi 
strategijami in cilji matične organizacije.  
 
V Preglednici 4.3 so prikazani stroški izobraževanja, in sicer odstotni delež glede na skupne 
stroške storitev. Stroški so povezani s procesi v akademiji, spremembe le-teh pa so del 
procesnih organizacijskih inovacij. Organizacije Marriott Hotels Int., LTD, Mercator, d. d., in 
TPV, d. d., niso podale odgovorov na to vprašanje, ker stroškov ne spremljajo ločeno ali pa 
niso želele odgovoriti. 
 
Preglednica 4.3: Strošek izobraževanj v odstotku od skupnih stroškov storitev  
 
Organizacija 2008 2009 2010 2011 2012
Adria Mobil, d. d. 2,90 5,00 2,10 2,50 2,70
Helios Količevo, d. o. o. 0,31 0,29 0,27 0,25 0,18
Merkur, d. d. 46,00 24,00 3,40 4,20 3,50
Si.mobil, d. d. 0,27 0,28 0,21 0,21 0,22
Trimo, d. d. 0,43 0,35 0,09 0,02 0,02

 
                                                            
9 Pri največjem odstopanju obstaja tudi možnost napačnega razumevanja vprašanja, saj odgovor res 
bistveno odstopa od ostalih. 
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Iz odgovorov respondentov v Preglednici 4.3 je opaziti zmanjševanje stroškov iz naslova 
izobraževanj, ker se organizacije, verjetno zaradi krize, v večji meri odločajo za notranja 
izobraževanja, ki zahtevajo manjši finančni vložek. Leta 2009 je bilo pri Adrii Mobil, d. d., 
opaziti porast iz naslova stroškov, vendar so bila le-ta sofinancirana v višini 75 %, saj so bila 
izobraževanja izvedena znotraj razpisanega projekta. Največje zmanjšanje stroška 
izobraževanj je opaziti pri Merkurju, d. d., kar v organizaciji pripisujejo vsesplošnemu 
zmanjšanju števila izobraževanj.  
 
Organizacijam, vključenim v raziskavo, smo postavili nekaj splošnih trditev, s katerimi smo 
želeli preveriti, v kolikšni meri se respondenti s postavljenimi trditvami strinjajo. Respondenti 
se s trditvami popolnoma niso strinjali (1), ne strinjali (2), deloma ne strinjali in deloma 
strinjali (3), strinjali (4), popolnoma strinjali (5) ali pa niso vedeli odgovora na vprašanje (ne 
vem). Odgovori so predstavljeni v Preglednici 4.4. Pri tem je treba vseeno ponovno 
izpostaviti, da je realizirani vzorec majhen in predstavlja le določene svetle primere, pretežno 
iz Slovenije. 
 
Preglednica 4.4: Ocena splošnih trditev 
 
Trditve 1 2 3 4 5 ne vem 
1. Izobraževanja vplivajo na doseganje 
poslovnih ciljev organizacije. 

  1 2 5  

2. Spremljamo zadovoljstvo zaposlenih z 
opravljenim izobraževanjem. 

 1  2 5  

3. V organizaciji imamo jasno zastavljene 
izobraževalne programe za zaposlene, ki so v 
skladu s cilji organizacije. 

 1  2 5  

4. Izobraževanje je naložba in ne strošek 
organizacije. 

   1 7  

5. V naši organizaciji ugotavljamo donosnost 
investicij v intelektualni kapital. 

2 1 2 1 1 1

6. Izobraževanje je vključeno v poslovno 
strategijo organizacije. 

  2 2 4  

7. Usposobljeni in izobraženi zaposleni so 
naša konkurenčna prednost. 

  1 1 6  

8. V organizaciji nagrajujemo predloge 
zaposlenih za izboljšave.  

1 1 2 1 3  

SKUPAJ 3 4 8 12 36 1
Opomba: V Preglednici številke prikazujejo število odgovorov. Izjema je le prva vrstica, kjer 
številke ponazarjajo stopnjo strinjanja (lestvica). 
 
Iz odgovorov respondentov v Preglednici 4.4 je razvidno, da izobraževanja vplivajo na 
doseganje poslovnih ciljev. To ponovno potrjuje dejstvo, da analizirane organizacije merijo 
uspešnost izobraževanj, ki prinašajo uresničitev poslovnih ciljev. Iz odgovorov respondentov 
je jasno, da imajo zastavljene izobraževalne programe za zaposlene, ki so v skladu s cilji 
organizacije, kar ponovno potrdi trditev, da izobraževanja vplivajo na doseganje poslovnih 
ciljev. S trditvijo, da je izobraževanje naložba in ne strošek organizacije, se popolnoma strinja 
večina respondentov, česar ne bi trdili, če le-ta izobraževanja ne bi vplivala na doseganje 
poslovnih ciljev. Respondenti so se najmanj strinjali s trditvijo, da v organizaciji ugotavljajo 
donosnost investicij v intelektualni kapital. Ta element je sicer zelo problematičen, saj kaže, 
da organizacije, ki so sodelovale v raziskavi, sicer sistematično razvijajo zaposlene, a 
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končnega učinka tega še ne merijo vsi. Na ta način je celovito uspešnost svojih akademij (in 
organizacijskih inovacij) težko ugotoviti, kar nakazuje, da se strateškega pomena akademij 
organizacije še ne zavedajo povsem. Tudi vpliv znižanj iz Preglednice 4.3 na ta način težko 
vrednotijo. Večina analiziranih organizacij se strinja, da je izobraževanje vključeno v 
poslovno strategijo organizacije, kar nakazuje tudi na to, da z izobraževanjem svojih 
zaposlenih vplivajo na doseganje poslovnih ciljev. Večina raziskanih organizacij v svojih 
usposobljenih in izobraženih zaposlenih vidi konkurenčno prednost, saj dosegajo poslovne 
cilje organizacije in zato tudi nagrajujejo predloge zaposlenih za izboljšave.  
 
4.4.2 Smernice za vzpostavitev korporativne akademije 
 
Rezultate v predhodnem podpoglavju bi želeli uporabiti na takšen način, da predstavimo 
smernice za vzpostavitev korporativne akademije v turističnih organizacijah. Lui Abel in Li 
sta leta 2012 na podlagi raziskave podali ključne točke za vzpostavitev korporativne 
akademije, ki so vidne v Preglednici 4.5.  
 
Preglednica 4.5: Smernice za vzpostavitev korporativne akademije 
 
Funkcije Dimenzije 
Profil organizacije Strategija in poslanstvo 
 Vodstvo in struktura 
 Stopnja razvoja 
Izobraževanje in usposabljanje Oblikovanje učnih programov 
 Udeleženci izobraževalnih programov 
 Evalvacije in merjenja 
Izvedba Financiranje 
 Uporaba tehnologije 
Partnerstva Partnerstvo s krovno organizacijo 
 Partnerstvo z zunanjimi udeleženci 

 
Vir: Prirejeno po Lui Abel in Li, 2012, str. 105. 
 
Glede na ugotovitve v Preglednici 4.5 in ugotovitve empirične raziskave dajemo naslednje 
smernice za uvedbo korporativnih akademij v turističnih organizacijah: 

1. Dobro zastavljena strategija in poslanstvo organizacije določata vsakršno aktivnost 
znotraj korporativne akademije, kot so učni programi, vodstvo in zaposleni, prenos 
znanja ter poslovna uspešnost krovne organizacije v turizmu. Dobro zastavljena 
strategija je prav tako ključna pri uvajanju organizacijskih inovacij, pri čemer je že 
sama uvedba akademije obravnavana kot organizacijska inovacija (tudi v strateškem 
pomenu). Dwyer in Edwards (2009) tako trdita, da so zmožnosti prepoznavanja 
sprememb, ki so potrebne za organizacijo, odločilnega pomena pri organizacijskih 
inovacijah. Za turizem je značilno zelo dinamično (notranje in zunanje) okolje, kar še 
dodatno opravičuje uvajanje sprememb/inovacij tudi organizacijskega tipa.  

2. Dobro postavljeni temelji akademij organizacijam omogočajo delovanje v skladu s 
cilji in poslovnimi strategijami. V začetni fazi se oblikuje ime korporativne akademije, 
ki odraža strategijo in poslanstvo krovne organizacije ter lastno identiteto. Vloga in 
pomen akademije morata biti v strategiji jasno določena in ne zgolj omenjena na 
simbolični ravni. 

3. Vodstvo korporativne akademije mora biti določeno že na samem začetku 
vzpostavitve. Vodjo določi organizacija na podlagi izkušenj in vodstvenih 
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sposobnosti. S pomočjo literature (Allen, 2002; Densford, 1998 in Meister, 1998) smo 
ugotovili, da je za najboljše delovanje kadrovske službe in korporativne akademije 
pomembno, da sta vodji različni, vendar pa se morata usklajevati in delovati v 
dobrobit obeh. Kot trdijo Jung in drugi (2003), je vodja organizacijskih inovacij tisti, 
ki zaposlenim omogoči kreativno in odgovorno delovno okolje, pri čemer zaposleni 
neprestano razmišljajo o možnih spremembah na delovnem mestu in v organizaciji. 

4. Kakor raste in se razvija krovna organizacija, tako se razvija tudi korporativna 
akademija. Nikoli ni dovolj znanja v organizaciji, zato ga je treba nenehno prenašati v 
vsakdanje poslovanje, kar je eden izmed procesov tudi pri organizacijskih inovacijah 
(Souza in Bruno-Faria, 2013). Korporativna akademija namreč nenehno raste in ob 
učinkovitem spremljanju njene uspešnosti ter izvajanju aktivnosti ni mogoče 
pričakovati stagnacije (zmanjšanje stroškov, ki je predstavljeno v Preglednici 4.3, ne 
sme biti edino merilo). Korporativna akademija spodbuja lasten razvoj in razvoj 
turistične organizacije, kateri pripada. To postane sčasoma samoumevno, kar je znak, 
da je to del inovacijske kulture. 

5. Osnutek korporativnih akademij zahteva sistematičen pristop, kar ga loči od običajnih 
izobraževalnih oddelkov v organizaciji, zato posebej pravimo, da je korporativna 
akademija organizacijska inovacija. Inovacija je proces in ne dogodek (Souza in 
Bruno-Faria, 2013), ki zahteva sistematičen pristop in spodbuja spremembe 
razmišljanja zaposlenih (Allen, 2007). Kot smo ugotovili v raziskavi in preučeni 
literaturi, so evalvacije in merjenja za obstoj in uspeh korporativne akademije 
ključnega pomena. Mnogo organizacij si pomaga s Kirkpatrickovim štiristopenjskim 
modelom, kar 38 % vseh ameriških organizacij ocenjuje svojo uspešnost na podlagi 
tega modela (Rivera in Paradise v Lui Abel in Li, 2012). Organizacije za delovanje 
korporativne akademije v povprečju namenijo 1 % vseh stroškov storitev, kar smo 
ugotovili z raziskavo (glej Preglednico 4.3) in v preučeni literaturi, npr. Allen (2002) 
in Gould (2005). Zagonski stroški pa zajemajo prostore, nakup tehnološke opreme, 
ureditev predavalnic, oblikovanje izobraževalnih programov, strategije, karierne 
načrte in podobno. 

6. Uporaba spletnih orodij bo akademiji omogočila prilagodljivost zaposlenim in 
zmanjšanje stroškov organizacije, saj ni stroškov iz naslova odsotnosti z dela in potnih 
stroškov. To je značilno tudi za organizacijsko inovacijo, saj, kot trdita Dwyer in 
Edwards (2009), morajo organizacije svoje delovanje usmeriti v informacijske 
sisteme, e-programe in v večji meri izrabljati tehnološke novosti, da bi dosegle večjo 
inovativnost in konkurenčno prednost. Pri tem se je treba zavedati, da je v turizmu 
veliko operativnih del, kjer zaposleni ne uporabljajo sodobne informacijske 
tehnologije ali pa jo uporabljajo zgolj v omejenem obsegu, kar pomeni, da je na tem 
mestu treba uporabiti klasične pristope. 

7. Organizacijska inovacija se ne nahaja na ravni individuuma, temveč na ravni celotne 
organizacije (Oldham in Cummings, 1996 v Gumusluoglu in Ilsev, 2009). 
Povezovanje zaposlenih, prenos znanja in dobre prakse so zelo pomembni za 
organizacijsko inovacijo. Prav tako so partnerstva z zunanjimi udeleženci, kot npr. 
univerzami, dobavitelji, kupci idr. v korporativni akademiji strateškega pomena, saj na 
takšen način prenašajo znanja, ki so pomembna za uspeh organizacije. V tem pogledu 
je pristop torej enak, kar dodatno utemeljuje stališče, da je uvedba korporativne 
akademije organizacijska inovacija. Tako razumevanje tudi olajša samo ustanovitev 
korporativne akademije, tudi v turizmu. 

8. Korporativna akademija je sama po sebi organizacijska inovacija, ki zahteva 
sodelovanje vseh zaposlenih na vseh ravneh. Zaposleni, ki so motivirani in 
pripravljeni na spremembe, lahko nenehno razmišljajo o novostih, saj se jih ne bojijo 
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(ker je to del njihove organizacijske kulture). Na tak način mora ravnati tudi 
menedžment. Le-to privede do uspeha organizacije in pozicioniranja na 
konkurenčnem trgu. Kot rečeno, to posledično pomeni tudi sam razvoj korporativne 
akademije in njene vloge v turistični organizaciji. 

 
4.5 Ugotovitve in sklepne misli prispevka ter predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Vse turistične organizacije bi morale biti usmerjene k uspešnosti, kar vključuje tudi družbeno 
odgovornost, za kar potrebujejo inovativne in dovršene storitve ali produkte. Za njimi stojijo 
usposobljeni, inovativni in motivirani zaposleni, ki so del konstantnega prenosa znanja. 
Izobrazba zaposlenih v turizmu, ki je delovno intenzivna panoga, tradicionalno ni na najvišji 
ravni, a vseeno mora vsaka organizacija zagotoviti, da znanje zaposlenih ne postane rutinsko, 
saj s tem ogrožajo uspeh in obstoj organizacije. Tudi zaposlenim na najnižjih operativnih 
delovnih mestih je treba zagotoviti pogoje, da so kreativni/inovativni, da se zagotavlja 
napredek tudi na teh, za turizem še kako pomembnih področjih. Glede na to, da sodobna 
družba in ekonomija temeljita na znanju, je upravljanje z njim torej ključnega pomena. 
Korporativna akademija kot organizacijska inovacija prinaša pozitivne spremembe za 
organizacijo, saj še nadalje spodbuja stalno kreativnost in inovativnost na vseh področjih.  
 
Osnutek korporativne akademije omogoča uspeh organizacije in zagotavlja njeno 
konkurenčno prednost z izobraženimi zaposlenimi. Zaposleni, ki stalno razmišljajo, kaj bi 
lahko v organizaciji še spremenili, tvorijo posebno organizacijsko kulturo. V tem smislu 
raziskava Martinsa in Terblanchea (2003) opredeljuje različne modele organizacijske kulture, 
ustvarjalnosti in inovativnosti v podjetjih, pri čemer avtorja ugotavljata, da je organizacijska 
kultura odločilen dejavnik uspeha. V tem kontekstu analizirane organizacije navajajo, da so 
skozi korporativno akademijo dosegli, da stremijo za istimi cilji in poslovnimi strategijami. Ti 
cilji so strateško naravnani in usmerjeni v inovativnost organizacije. Korporativna akademija 
kot organizacijska inovacija omogoča rast poslovanja, to pa je prioriteta vseh organizacij. Za 
vodstvo korporativne akademije je zelo pomembno, da zna ovrednotiti in meriti učinke, ki jih 
prinaša akademija. Akademija je investicija za vsako turistično organizacijo in kot takšno jo 
moramo tudi jemati, saj ugotavljamo njeno učinkovitost in upravičenost. Prav tako je pri 
inovativnosti.  
 
Organizacije želimo spodbuditi k vzpostavitvi korporativne akademije kot organizacijske 
inovacije. S predstavljenimi smernicami vzpostavitve organizacijam predstavljamo pristop, ki 
omogoča dotok novega znanja, prenos le-tega med zaposlenimi in povečanja konkurenčne 
prednosti organizacije, ki bo prinesla dolgoročno poslovno uspešnost, vključno z družbeno 
odgovornostjo. Verjamemo, da jim bo, v kolikor bodo organizacije upoštevale smernice iz 
tega prispevka, korporativna akademija kot organizacijska inovacija prinesla pozitivne 
rezultate in omogočila nenehno rast. 
 
Raziskovanje korporativnih akademij v Sloveniji je šibko in zato predlagamo nadaljnje 
raziskave v želji, da se vanje vključi čim več organizacij. Predlagamo tudi, da se naredita 
ocena delovanja organizacije z akademijami in njihova učinkovitost. Na takšen način bodo 
lahko organizacije ocenile upravičenost poslovanja in se pravočasno usmerile v 
organizacijske inovacije (npr. uvedbo akademije ali prenovo le-te) ter v nove atraktivne 
produkte ali storitve, ki jih zahteva trg. To bi bilo posebej pomembno za turistične 
organizacije v Sloveniji, katerih poslovni rezultati niso blesteči. Organizacije sicer iščejo 
načine, kako izboljšati poslovanje, a pri tem večinoma pozabijo na zaposlene. Kot primer 
navajamo velik investicijski ciklus v hotelirstvu z začetka tega tisočletja, kjer so investicije, 
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podprte s strani evropskih fondov, obsegale pretežno vlaganja v osnovna sredstva, pri čemer 
se je zanemarilo dejstvo, da turistični produkt (so)ustvarjajo predvsem izvajalci storitev. V 
času gospodarske krize se to ni prav nič spremenilo, kar pomeni, da so zaposleni, čeprav 
verjetno manj kot v drugih panogah, v tem času stagnirali in ostajali na ravni rutinskih 
izvajalcev storitev, ki za delodajalca predstavljajo (pomemben) del stroškov poslovanja. 
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Izvleček 
 
Stres, kot razkorak med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje 
zahtev na drugi strani, je naš stalni spremljevalec. Stres povzročajo stresorji, ki so izraz za 
okoliščine ali pobudnike, ki jih objektivno označuje stopnja fizične ali psihične nevarnosti. 
Odzivi, z drugimi besedami simptomi stresa, so lahko fizični in kognitivni, vedenjski in 
čustveni. Če simptome zanemarjamo, nastopijo lahko fiziološke, psihološke in vedenjske 
posledice. Pomemben dejavnik, ki lahko zaznamuje stopnjo stresa in posledično 
premagovanje stresa, je spol. V raziskavi, ki je bila opravljena v letu 2013, smo ugotovili, da 
med delavci ženskega in moškega spola ni bilo statistično značilnih razlik pri skoraj vseh 
vidikih fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev: porazdelitev teh je 
enaka glede na spol. Statistično značilne razlike med moškimi in ženskimi delavci so bile pri 
porazdelitvi vidikov fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti, povezanimi z 
veliko dela doma, možnostjo izkoristka odmorov za počitek in nudenjem podpore prijateljev.  
 
Ključne besede: delavci, spol, stres, menedžment stresa. 
 
Abstract 
 
Stress as the gap between the perception of the requirements on the one hand and the ability 
to cope with the demands on the other hand is one's constant companion. Stress is caused by 
stressors which reflect the circumstances or initiatives, which objectively indicate the degree 
of physical or psychological danger. Responses or in other words stress symptoms may be 
physical and cognitive, behavioral and emotional. If one ignores the symptoms, physiological, 
psychological and behavioral consequences occur. An important factor that can be impact 
factor of stress level and coping with stress is gender. The results of the survey carried out in 
the year 2013 let report that between male and female workers there are no significant 
differences regarding almost all physical and psychical well-being or activities: the 
distribution of them is the same across categories of gender. There were significant 
differences between male and female workers regarding the distribution of the physical and 
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psychical well-being or activities connected with having a lot of work at home, the ability to 
relax during breaks and enjoy the support by friends.   
 
Keywords: employees, gender, stress, stress management. 
 
JEL: C23, E31, F31, F41. 
 
5.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
Z naraščajočim pojavom stresa in njegovo vse večjo razširjenostjo postaja vedno bolj 
pomembno tudi vprašanje, kako upravljati stres, oz. kako ga preprečiti. Odgovori na to 
vprašanje postanejo še kompleksnejši, če upoštevamo, da ljudje občutijo odločitve, povezane 
s stresom, kot etične probleme, kar predstavlja resen izziv v organizacijah, kjer je takšno 
stresno okolje praktično že del organizacijske kulture in je splošno sprejeto kot normalen, 
vsakodnevni pojav pri delu. 
 
Zato v pričujočem prispevku najprej obravnavamo stres, stresorje, simptome in posledice 
stresa ter možnosti ukrepov za zmanjševanje stresa. Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi 
izsledkov raziskave, ki so jih opravili drugi raziskovalci in so pomembni za naše 
raziskovanje, kakor tudi rezultatov empirične raziskave o stresu zaposlenih, ki je bila 
opravljena v okviru projekta Culture4leadership: A research of intercultural leadership 
competencies in four different EU-countries. Prispevek zaključujemo še s sklepnim delom. 
 
5.2 O stresu 
 
Stres je po mnenju Websterja, Beehra in Christiansena (2010) splošna oznaka, ki obsega 
procese, skozi katere lahko spremenljivke v delovnem okolju posameznika vodijo k slabšemu 
fizičnemu in psihičnemu počutju in slabemu počutju nasploh. Stres ne vpliva samo na 
posameznikovo (dobro) počutje, ampak tudi pomembno vpliva na organizacijsko učinkovitost 
in s tem njeno uspešnost. Sodelavci, ki so pod stresom, so manj učinkoviti in produktivni, bolj 
nezadovoljni, bolj so nagnjeni k absentizmu, in večja je verjetnost, da bodo zapustili 
organizacijo. 
 
Frederiksen (2002, str. 15) meni, da se delovni stres v veliki meri pojavlja kot posledica  
pomanjkanja znanja o organizaciji dela na učinkovit, stresa prost način. Stres je nasprotje 
učinkovitosti in je odraz slabe organiziranosti.  
 
Stres je prav tako dinamično stanje, v katerem se posameznik sooča s priložnostmi, ovirami 
ali zahtevami, povezanimi z nečim, kar si ta posameznik želi in česar rezultat je posamezniku 
pomemben, a hkrati tudi negotov (DeCenzo et al., 2010). 
 
Iz take opredelitve stresa izhaja tudi njegova delitev na pozitiven in negativen stres, ki ga 
povzročajo fizični ali psihični stresorji. O pozitivnem stresu govorimo, kadar je posameznik 
postavljen v situacijo, ki mu predstavlja priložnost in izziv, kot npr. vrhunski atlet pred 
pomembno tekmo. V taki situaciji bo začutil stres, ki mu bo pomagal do maksimalne 
pripravljenosti in morebitnega vrhunskega rezultata. Kadar pa se posameznik znajde v 
situaciji, ki jo zaznava kot (preveč) zahtevno, torej mu predstavlja zahtevo, ali jo vidi kot 
oviro, stres postane negativen. Pri tem velja poudariti, da so ovire omejitve, ki nam stojijo na 
poti in nam preprečujejo, da bi dosegli to, kar želimo. Povzročijo, da imamo občutek, da 
situacija ni več pod našo kontrolo in da nam polzi iz rok. Zahteve so nekaj, zaradi česar se 
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moramo odpovedati nečemu drugemu, kar bi si sicer želeli. Od nas torej zahtevajo naš čas in 
po navadi tudi spremembo prioritet (DeCenzo et al., 2010). 
 
Stresorji 
 
Poleg že omenjene delitve stresorjev, povzročiteljev oz. dejavnikov stresa, na fizične in 
psihične poudarjamo tudi delitev stresorjev na organizacijske in osebne. Oboji namreč 
direktno zadevajo posameznika in posledično tudi njegovo delo oz. delovno učinkovitost. V 
nobeni organizaciji ne manjka organizacijskih stresorjev, lahko jih pa razvrstimo v pet skupin 
(DeCenzo et al., 2010): 
 naloge; 

Zahteve v zvezi z nalogami so povezane z delom zaposlenega. Vključujejo oblikovanje 
delovnih nalog posameznika (avtonomija, raznolikost nalog, stopnja avtomatizacije), 
delovno okolje in fizično oblikovanje delovnega mesta. Pritisk na zaposlenega se poveča, 
ko je rezultat njegovega dela zaznan kot odvečen ali nepomemben. Večja kot je 
soodvisnost med nalogami posameznika in nalogami njegovih sodelavcev, večji je stresni 
potencial. Avtonomnost pri delu pa, ravno nasprotno, zmanjšuje možnost stresa. Prav tako 
preprosti fizični stresorji, kot so npr. hrup, neprimerna temperatura ali delo v 
prenapolnjeni pisarni ali na zelo izpostavljeni in vidni lokaciji, povečujejo možnost stresa. 

 vloge; 
Zahteve v zvezi z vlogo posameznika so povezane s pritiski, ki jih posameznik zazna glede 
na vlogo v organizaciji. Lahko se manifestirajo v obliki konflikta vlog (kadar posameznik 
le stežka ali sploh ne more uskladiti svojih pogledov ali stališč s pričakovano vlogo), 
preobremenjenosti vlog (kadar se od posameznika pričakuje, da bo naredil več, kot mu čas 
dopušča) ali nejasnosti vlog (kadar posameznik ne ve točno, kaj mora narediti, saj je sama 
vloga nejasna). 

 medosebne zahteve; 
Medosebne zahteve so v bistvu pritiski, ki jih na posameznika vršijo sodelavci. 
Pomanjkanje podpore sodelavcev ali slabi odnosi z njimi lahko povzročijo močan stres, še 
posebej pri posameznikih z močno izraženimi socialnimi potrebami. 

 organizacijska struktura; 
Organizacijska struktura je lahko vzrok stresa zaposlenih. Prekomerna in nepotrebna 
pravila ter pomanjkanje možnosti soodločanja posameznika o odločitvah, ki ga direktno 
zadevajo, sta lahko močna organizacijska stresorja. 

 vodenje organizacije. 
Stil vodenja organizacije, kjer prevladujejo konstantna napetost, strah in nervoza, je 
povzročitelj stresa, saj se takšni občutki prenašajo po hierarhiji navzdol praktično do 
vsakega zaposlenega. 

 
Palmer, Cooper in Thomas (2001, str. 379) delijo potencialne vire stresa v organizaciji na 
naslednje kategorije: organizacijska kultura, zahteve dela, stopnja kontrole, vloga v 
organizaciji, spremembe v organizaciji, odnosi in opora.  
 
Seveda posamezniki tudi na delu ne morejo kar izključiti svojega osebnega življenja in vsega 
povezanega z njim, torej tudi ne različnih stresorjev. Tudi to morajo menedžerji pri svojem 
delu upoštevati. 
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5.2.1 Simptomi in posledice stresa 
 
Stres povzroči v telesu reakcijo, pri čemer se simptomi reakcije na stres razvijejo v nekaj 
minutah po stresnem dogodku, trajajo pa od nekaj ur do nekaj dni. V začetnem stanju 
osuplosti oziroma zbeganosti se zmanjša pozornost; posameznik je lahko nekoliko zmeden, 
ima občutek, da ne more povsem dojemati, kaj se dogaja okoli njega in da ni povsem pri 
zavesti. V tem primeru gre za splošno vzdraženost živčnega sistema, ki pripravlja telo na »boj 
ali beg«, ki mu sledi umikanje iz stresnih okoliščin ali huda vznemirjenost, ki lahko 
posameznika za krajši čas ohromi (Dernovšek et al., 2006, str. 9). 
 
Da bi pri sebi prepoznali stres, moramo biti pozorni na več simptomov stresa. Reisz (2002, 
str. 31) navaja tri skupine simptomov stresa, in sicer: 

 telesne simptome (izčrpanost, otrplost, plitko dihanje in napetost v prsnem košu), 
 vedenjske simptome (pomanjkanje koncentracije, pozabljivost, nezbranost, nespečnost 

in izguba apetita) ter 
 duševne simptome (otožnost, jeza, zaskrbljenost, občutek nemoči in obupa, 

omahovanje). 
 
Keelan (2004, str. 50–51) kot simptome stresa prepoznava: 

 spremembe v razpoloženju, razdražljivost, 
 poslabšanje odnosov s sodelavci, 
 neodločnost, 
 izostajanje od dela (še posebej zaradi pogostih kratkotrajnih bolezni), 
 zamujanje, 
 slabše opravljanje dela, 
 pogostejše pitje alkohola in kajenje, jemanje drog, ter 
 pogoste glavobole. 

 
Buckinghamova (2002, str. 66–68) kot simptome stresa navaja slabšo koncentracijo, 
razdražljivost in napete mišice ter nespečnost, slabost ali slabo prebavo. Resnejše fiziološke 
posledice stresa so še visok krvni pritisk, čir ali depresija. 
 
Posledice stresa lahko razdelimo v tri skupine (Treven, 2005 in George, Jones, 1996): 
fiziološke, psihološke in vedenjske.  Posledice najbolj nazorno prikazuje slika 5.1. 
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Slika 5.1: Posledice stresa pri posamezniku 

 
Vir: Treven, 2005, 44. 
 
5.2.2 Faze soočanja s stresom 
 
Ko se oseba sooča s stresom, gre skozi tri faze, ki sestavljajo tim. splošni adaptacijski sindrom 
(GAS – general adaptation syndrome). Model je leta 1936 utemeljil avstrijsko – kanadski 
endokrinolog madžarskega rodu Hans Selye (Janos Hugo Bruno Selye). Ugotovil je, da je 
stres glavni povzročitelj bolezni, saj kronični stres povzroča dolgotrajne kemične spremembe. 
Pri svojem delu je opazil, da se telo na stres odziva v predvidljivem biološkem vzorcu s 
ciljem, da povrne stanje notranjega ravnovesja (ali homeostaze). Tri faze splošnega 
prilagoditvenega sindroma so: 
 Alarm – v tej fazi telo prepozna stresor in reagira z pospešenim izločanjem kortizola, 

adrenalina in noradrenalina, kar telesu v trenutku zagotovi ogromno energije. Če se 
energija ne porabi s fizično aktivnostjo, lahko škodi; tako npr. preveč adrenalina lahko 
povzroči previsok krvni tlak in s tem poškoduje srce in možgane. Višek hormona kortizola 
poškoduje celice in mišično tkivo. V tej fazi je situacija normalna – telo je prepoznalo 
stres in odreagira tako, da se lahko ubrani. 

 Odpor – je druga faza prilagoditvenega sindroma in sicer tu telo začne odpravljati stres in 
počasi ponovno vzpostavljati ravnovesje (homeostazo). Hormoni se počasi spustijo na 
normalno raven, ampak v tem trenutku pade tudi naša energija in zmožnost obrambe. 
Problem nastane, kadar se stresna situacija ponavlja in ne moremo okrevati, kar nas 
pripelje v naslednjo fazo. 

 Izčrpanost – v tej fazi je telo izpostavljeno stresu že dlje časa in se ne more več 
učinkovito upreti, saj nima dovolj zalog energije. Ko se znajdemo v tej situaciji, pogosto 
rečemo, da smo »pregoreli«. Ta faza je seveda tudi najnevarnejša za naše zdravje. 

 
5.2.3 Premagovanja stresa – menedžment stresa 
 
Že v samem začetku mora delodajalec biti pozoren na to, da zaposlene razporedi na delovna 
mesta, ki bodo zanje najbolj primerna, saj to že v osnovi zmanjšuje možnosti stresa (person – 
job fit). Zahteve in naloge morajo biti realne, nedvoumne in jasno opredeljene, da ne prihaja 
do kakršnihkoli nejasnosti, ki bi pri zaposlenih izzvale stres. Zaposleni bi morali biti vključeni 
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v vse postopke odločanja v tistih odločitvah, ki zadevajo njih osebno. Prav tako ne bi smeli 
pozabiti na primerno urejeno delovno okolje. 
 
Trendi kažejo, da se podjetja po svetu vedno bolj odločajo za programe pomoči zaposlenim 
(employee assistance programs – EAP). S tem želijo zaposlenim pomagati pri njihovih 
težavah, bodisi profesionalnih ali osebnih, in sicer v prepričanju, da se bodo te težave, če ne 
bodo odpravljene, oz. se posameznik z njimi ne bo znal pravilno soočiti, slej ko prej 
manifestirale v obliki stresa pri zaposlenem, za kar pa smo že zapisali, da ima posledice v 
zmanjšani organizacijski učinkovitosti. Začetniki takih programov so bila v štiridesetih letih 
prejšnjega stoletja podjetja kot DuPont, Kodak, Standard Oil. Sprva so svojim zaposlenim 
pomagali predvsem pri težavah z alkoholom. Cilj programa je bil naslednji: namesto da se 
zaposlenemu preprosto odrečejo in ga zamenjajo z drugim (zaradi česar nastanejo stroški, 
tako v denarni kot nedenarni obliki), zaposlenemu pomagajo, da se vrne na delo še boljši, kot 
je bil prej; to jim je večinoma tudi uspevalo. Programi so preživeli in se razvijali vse do 
današnjega dne, le področje se je razširilo, v skladu z življenjskim stilom, ki ga živijo današnji 
zaposleni. Tako danes podjetja zaposlenim nudijo pomoč tudi pri posvojitvi otrok, pravno 
pomoč, v primeru smrti bližnjega, v odnosih z bližnjim, ipd. Nekatere študije, izvedene v 
ZDA, so pokazale, da se vsak dolar, vložen v tovrstne programe EAP, povrne med pet in 16-
krat (DeCenzo et al., 2010, 332–333). 
 
Premagovanje stresa v organizacijah po Trevnovi (2005) temelji na dveh skupinah aktivnosti. 

 strategije za zmanjševanje stresa na ravni organizacije, kamor sodijo: 
o preoblikovanje dela, 
o fleksibilen delovni čas, 
o analiza in natančna opredelitev vloge, 
o razvijanje komunikacijskih spretnosti menedžerjev,  
o ugodna organizacijska klima, 
o načrtovanje in razvijanje kariere, 
o delovne razmere; 

 programi za premagovanje stresa pri zaposlenih, ki vključujejo: 
o programe za usposabljanje zaposlenih, kako obvladati stres, 
o programe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja in 
o programe za pomoč zaposlenim. 

 
5.3 Raziskava o stresu pri delavcih glede na spol v Sloveniji 
 
5.3.1 Razvoj hipoteze 
 
Ključna hipoteza našega raziskovanja je bila: 
H1: Med delavci ženskega in moškega spola so statistično značilne razlike pri večini vidikov 
fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev. 
 
Temelj za opredelitev hipoteze predstavljajo rezultati raziskave »Stress in America« ameriške 
zveze psihologov (APA American Psychological Association), ki so predstavljeni v poglavju 
Stress and gender (stres in spol) (APA, 2010). Zaključki iz te raziskave pa so naslednji (APA, 
2010): 

 Ženske imajo višjo raven stresa (8, 9 in 10 na deset-stopenjski skali) kot moški, in 
sicer visoko raven stresa zaznava 28 % izprašanih žensk in 20 % moških; 

 Skoraj polovica izprašanih žensk (49 %) je povedala, da se je v zadnjih petih letih 
raven stresa pri njih povečala (v primerjavi z 39 % moških). 
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 Večji delež žensk kot moških kot vir stresa navaja denar (79 % žensk v primerjavi s 73 
% moških) in ekonomijo (68 % žensk v primerjavi z 61 % moških). Moški kot stresor 
bolj navajajo delo (76 % moških v primerjavi s 65 % ženskami). 

 Večji delež žensk kot moških je v zadnjem mesecu zaznal čustvene in fizične 
simptome stresa, kot so npr. glavobol (41 % žensk in 30 % moških), občutek, da bi se 
lahko razjokal(-a) (44 % žensk in 15 % moških), ali težave v trebuhu ali s prebavo (32 
% žensk in 21 % moških). 

 Za ženske je tudi pomembneje, da imajo dobre odnose z družino v primerjavi z 
moškimi (84 % oz. 74 %). Podobno velja tudi za odnose s prijatelji (69 % oz. 62 %). 

 Skoraj polovica vseh žensk (49 %) je povedala, da so budne ležale ponoči v preteklem 
mesecu zaradi stresa. 

 Moški poročajo o nižji stopnji resursov za obvladovanje stresa. 
 Oboji, ženske in moški, se spopadajo s stresom oz. poskušajo ublažiti njegove 

posledice (menedžment stresa). Skoraj polovica izprašanih posluša glasbo za 
sprostitev (skupaj 49 % izprašanih), sledijo sprehodi in razgibavanje ter preživljanje 
časa z družino in bližnjimi. Največje razlike med moškimi in ženskami so pri branju 
(57 % žensk in 34 % moških), molitvi (45 % žensk in 28 % moških) in odhodu v 
toplice ali na masažo (15 % žensk in 7 % moških). Moški (pričakovano) prevladujejo 
pri ukvarjanju s športom (16 % moških in 4 % žensk). 

 Med dejavniki, ki so respondentom pomembni za zmanjšanje stresa, je največja 
razlika med pomembnostjo in doseganjem tega dejavnika pri dejavniku dovolj spanja. 
75 % ženskam in 58 % moškim je dovolj spanja pomembno, a le 33 % žensk in 25 % 
moških je izrazilo, da imajo dovolj spanja. 

 
5.3.2 Postopek 
 
Kultura in vodenje sta kompleksna izziva, ki sta odvisna od več spremenljivk, kot so 
narodnost, kultura in stil vodenja. Raziskavo, v okviru projekta Culture4leadership: A 
research of intercultural leadership competencies in four different EU-countries, je mogoče 
razumeti kot preliminarno raziskavo s poudarkom na različnih vidikih dela, kot so, denimo, 
vodenje, naklonjeno promociji zdravja, menedžment stresa, zadovoljstvo z delom, stil vodenja 
in vrste drugih aspektov. Raziskava je vključevala zaposlene iz štirih držav (Avstrija, 
Nemčija, Slovenija in Španija) s ciljem raziskati razlike med državami z ozirom na zgoraj 
navedene vidike. 
 
Primarne podatke smo pridobili s kvantitativno raziskavo s končnim vzorcem. Spletno 
anketiranje smo pričeli 9. julija in zaključili 19. julija 2013. Kriterij za sodelovanje v študiji so 
izpolnili vsi delavci, ki so imeli zaposlitev najmanj 10 ur na teden in so imeli sodelavce v 
službi. Sodelujoči so se kategorizirali glede na spol. 
 
5.3.3 Udeleženci 
 
Na vprašanja o stresu je odgovarjalo 265 udeležencev10. Respondenti so izbrali primerno 
kategorijo, t.j. opis pogostosti njihovega fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali njihovih 
aktivnosti v zadnjih sedmih dneh (in nočeh). Čeprav je v bazi podatkov nekaj vrednosti 

                                                            
10 V raziskavi je sicer sodelovalo 292 udeležencev iz Slovenije, vendar 27 respondentov ni 
odgovarjalo na vprašanja o stresu. Zato smo izločili 27 vprašalnikov, zbranih od respondentov, ki niso 
odgovarjali na vprašanja o stresu; med njimi je bilo 16 (59 %) moških in 11 (41 %) žensk. Za analizo 
podatkov smo uporabili 265 izpolnjenih vprašalnikov.  
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manjkalo, je število odgovorov na vsako vprašanje zadostovalo za uporabo metod analize 
podatkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Od 265 respondentov, ki so odgovarjali na 
vprašanja o stresu, je bilo 119 (45 %) moških in 146 (55 %) žensk. 

 
5.3.4 Analiza podatkov in rezultati  

 
Zbrane podatke smo analizirali s programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences - 
Version 21). Ker  so spremenljivke v raziskavi ordinalne, smo kot mero centralne tendence 
uporabili mediano. Prikazali smo tudi frekvenčne porazdelitve. Ker zbrani podatki temeljijo 
na ordinalni lestvici, smo za preverjanje ničelne hipoteze: »Porazdelitev fizičnega in 
psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev je enaka glede na spol,« uporabili 
neparametrični Mann-Whitneyev U test za dva neodvisna vzorca.   
 
Preglednica 5.1: Mediane pogostosti fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti 
delavcev: moških in žensk v zadnjih sedmih dneh (in nočeh)  
 
Trditev Moški Ženske Vsi delavci 
V zadnjih sedmih dneh in nočeh  N Mediana N Mediana N Mediana
… sem gledal/-a televizijo. 119 3,00 146 4,00 265 4,00 
… sem se smejal/-a. 119 5,00 145 5,00 264 5,00 
… sem bil/-a slabe volje. 119 3,00 144 3,00 263 3,00 
… sem se počutil/-a telesno sproščeno. 118 4,00 145 4,00 263 4,00 
… sem bil/-a dobre volje. 119 5,00 144 5,00 263 5,00 
… sem se težko skoncentriral/-a. 118 3,00 143 3,00 261 3,00 
… sem neprestano razmišljal/-a o svojih 
težavah. 

119 3,00 144 3,00 263 3,00 

… sem s prijatelji preživel/-a lepe 
trenutke. 

119 4,00 145 4,00 264 4,00 

… sem čutil/-a pritisk v glavi ali imel/-a 
glavobol. 

119 2,00 145 2,00 264 2,00 

… me je delo zelo utrudilo. 119 3,00 145 3,00 264 3,00 
… sem doživel/-a uspeh.  117 5,00 146 5,00 263 5,00 
… se fizično nisem dobro počutil/-a. 119 3,00 146 3,00 265 3,00 
… sem se jezil/-a zaradi drugih ljudi. 118 3,00 146 3,00 264 3,00 
… sem se počutil/-a zelo potrto. 119 2,00 146 2,00 265 2,00 
… je bil moj spanec krepčilen. 118 5,00 145 4,00 263 4,00 
… sem imel/-a vsega dovolj. 119 2,00 145 3,00 264 3,00 
… sem bil/-a dobro razpoložen/-a. 119 5,00 146 5,00 265 5,00 
… sem bil/-a preutrujen/-a. 117 3,00 143 3,00 260 3,00 
… sem nemirno spal/-a. 119 2,00 146 3,00 265 2,00 
… sem se jezil/-a. 119 3,00 146 3,00 265 3,00 
… sem se počutil/-a zelo sposobnega/-o. 119 5,00 146 5,00 265 5,00 
… sem bil/-a jezen/-a. 118 3,00 146 3,00 264 3,00 
… sem odlašal/-a z delom. 119 2,00 144 3,00 263 3,00 
… sem sprejel/-a pomembne odločitve. 117 4,00 143 4,00 260 4,00 
… sem bil/-a pod psihičnim pritiskom, 
ker sem želel/-a uspeti. 

117 3,00 145 3,00 262 3,00 

… sem imel/-a občutek, da je veliko 
mojih prizadevanj zaman.  

118 3,00 145 3,00 263 3,00 
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… sem imel/-a čas za svoje osebne 
potrebe. 

118 4,00 144 4,00 262 4,00 

… sem se lahko zanesel/-a na svoje 
prijatelje. 

118 4,00 144 4,00 262 4,00 

… sem lahko svoje odmore preživel/-a v 
miru.  

116 4,00 146 4,00 262 4,00 

… sem se zaradi dela počutil/-a 
izčrpanega/-o. 

118 3,00 145 3,00 263 3,00 

… sem zaradi dela občutil/-a frustracijo. 117 2,00 145 3,00 262 3,00 
… sem občutil/-a povezanost  med 
sodelavci. 

117 4,00 145 4,00 262 4,00 

… sem se v odmorih lahko spočil/-a. 114 4,00 144 4,00 258 4,00 
… sem imel/-a doma veliko dela. 118 4,00 146 4,00 264 4,00 
… sem tudi doma razmišljal/-a o 
problemih v službi. 

118 3,00 145 3,00 263 3,00 

… so se  sodelavci prepirali. 116 2,00 146 2,00 262 2,00 
… sem lahko samostojno sprejemal/-a 
odločitve. 

117 4,00 144 4,00 261 4,00 

… sem pri delu moral/-a uporabiti svoje 
sposobnosti in kompetence. 

118 5,00 146 5,00 264 5,00 

… sem imel/-a možnost izraziti 
predloge. 

119 4,00 146 4,00 265 4,00 

… mi delo ni šlo iz glave. 116 3,00 141 3,00 257 3,00 
… sem lahko odmore preživel/-a, kot 
sem načrtoval/-a. 

118 4,00 144 4,00 262 4,00 

… je pri delu prišlo do nesporazumov 
med sodelavci. 

119 2,00 145 2,00 264 2,00 

… so me sodelavci podprli. 118 4,00 143 4,00 261 4,00 
… sem se počutil/-a zelo izčrpano. 119 3,00 145 3,00 264 3,00 
… sem odmore lahko izkoristil/-a za 
počitek. 

118 3,00 145 4,00 263 3,00 

… sem bil/-a vključen/-a pri pomembnih  
odločitvah. 

119 4,00 145 4,00 264 4,00 

… me moje delo ni navduševalo. 118 3,00 145 3,00 263 3,00 
… sem imel/-a možnost za počitek in 
sprostitev. 

118 3,00 146 4,00 264 4,00 

… sem lahko sam/-a odločil/-a, kako 
bom opravil/-a svoje naloge. 

119 4,00 146 4,00 265 4,00 

… sem imel/-a občutek, da moje delo ni 
zelo cenjeno. 

119 3,00 146 3,00 265 3,00 

… sem pri delu lahko uporabil/-a svoje 
prednosti. 

119 5,00 146 4,00 265 4,00 

… so mi prijatelji nudili podporo. 118 5,00 143 4,00 261 4,00 
… sem imel/-a v prostem času 
obveznosti. 

118 4,00 146 4,00 264 4,00 

… sem imel/-a večkrat občutek nemoči. 118 3,00 146 3,00 264 3,00 
… sem imel/-a priložnost opravljati  
različne naloge. 

118 4,00 144 4,00 262 4,00 

… sem dvomil/-a o pomenu svojega 118 2,00 144 3,00 262 3,00 
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dela. 
N – število respondentov 
Merjeno na 7-stopenjski ordinalni lestvici: 1—nikoli; 2—redko; 3—včasih; 4—večkrat; 5—
pogosto; 6—zelo pogosto; 7—vedno 
 
Iz Preglednice 5.1 je razvidno, da se najvišja srednja11 vrednost pogostosti fizičnega in 
psihičnega dobrega počutja delavcev ali njihove aktivnosti v zadnjih sedmih dneh (in nočeh) 
uvršča v kategorijo 5 – pogosto. Mediana 5 – pogosto je bila za pogostost fizičnega in 
psihičnega dobrega počutja delavcev ali njihove aktivnosti v zadnjih sedmih dnevih (in 
nočeh) dosežena pri naslednjih trditvah: »sem se smejal/-a«, »sem bil/-a dobre volje«, »sem 
doživel/-a uspeh«, »sem bil/-a dobro razpoložen/-a«, »sem se počutil/-a zelo sposobnega/-o« 
in »sem pri delu morala uporabiti svoje sposobnosti in kompetence«. Pri moških je bila ta 
vrednost dosežena tudi pri trditvah »je bil moj spanec krepčilen«, »sem pri delu lahko 
uporabil/-a svoje prednosti« in »so mi prijatelji nudili podporo«. V neodvisnem vzorcu žensk 
ni bilo dodatno dosežene mediane 5 – pogosto. 
 
Iz Preglednice 5.1 je tudi razvidno, da se najnižja mediana pogostosti fizičnega in psihičnega 
dobrega počutja delavcev ali njihove aktivnosti v zadnjih sedmih dneh (in nočeh) uvršča v 
kategorijo 2 – redko. Mediana 2 – redko je bila za pogostost fizičnega in psihičnega dobrega 
počutja delavcev ali njihove aktivnosti v zadnjih sedmih dnevih (in nočeh) dosežena pri 
naslednjih trditvah: »sem čutil/-a pritisk v glavi ali imel/-a glavobol«, »sem se počutil/-a zelo 
potrto«, »sem nemirno spal/-a«, »so se sodelavci prepirali« in »je pri delu prišlo do 
nesporazumov med sodelavci«. Pri delavcih moškega spola je bila ta vrednost dosežena tudi 
pri trditvah »sem imel/-a vsega dovolj«, »sem odlašal/-a z delom«, »sem zaradi dela občutil/-a 
frustracijo« in »sem dvomil/-a o pomenu svojega dela«. V neodvisnem vzorcu delavcev 
ženskega spola ni bilo dodatno dosežene mediane 2 – redko. 
 
Za vsako trditev so se mediane razlikovale za največ eno kategorijo med neodvisnima 
vzorcema moških in žensk (Preglednica 5.1). 
 
Preglednica 5.2: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa za porazdelitev fizičnega in 
psihičnega dobrega počutja delavcev ali njihove aktivnosti za dva neodvisna vzorca: moške in 
ženske delavce  
 
Trditev 
 
V zadnjih sedmih dneh in nočeh  

Asimptotska 
značilnost 

Odločitev o 
ničelni 

hipotezi 
… sem gledal/-a televizijo. 0,328 Sprejmi 
… sem se smejal/-a. 0,435 Sprejmi 
… sem bil/-a slabe volje. 0,146 Sprejmi 
… sem se počutil/-a telesno sproščeno. 0,191 Sprejmi 
… sem bil/-a dobre volje. 0,726 Sprejmi 
… sem se težko skoncentriral/-a. 0,844 Sprejmi 
… sem neprestano razmišljal/-a o svojih težavah. 0,147 Sprejmi 
… sem s prijatelji preživel/-a lepe trenutke. 0,435 Sprejmi 
… sem čutil/-a pritisk v glavi ali imel/-a glavobol. 0,188 Sprejmi 

                                                            
11 Za niz podatkov z lihim številom respondentov je mediana srednja vrednost. Za niz podatkov s 
sodim številom respondentov je mediana povprečje dveh srednjih vrednosti. Zaradi poenostavitve 
opisa dobljenih rezultatov bomo uporabljali izraz ‘srednja vrednost’, ko bomo govorili o mediani. 
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… me je delo zelo utrudilo. 0,986 Sprejmi 
… sem doživel/-a uspeh.  0,170 Sprejmi 
… se fizično nisem dobro počutil/-a. 0,753 Sprejmi 
… sem se jezil/-a zaradi drugih ljudi. 0,960 Sprejmi
… sem se počutil/-a zelo potrto. 0,853 Sprejmi 
… je bil moj spanec krepčilen. 0,129 Sprejmi 
… sem imel/-a vsega dovolj. 0,814 Sprejmi 
… sem bil/-a dobro razpoložen/-a. 0,820 Sprejmi 
… sem bil/-a preutrujen/-a. 0,439 Sprejmi 
… sem nemirno spal/-a. 0,834 Sprejmi 
… sem se jezil/-a. 0,188 Sprejmi 
… sem se počutil/-a zelo sposobnega/-o. 0,858 Sprejmi 
… sem bil/-a jezen/-a. 0,252 Sprejmi 
… sem odlašal/-a z delom. 0,085 Sprejmi 
… sem sprejel/-a pomembne odločitve. 0,475 Sprejmi 
… sem bil/-a pod psihičnim pritiskom, ker sem želel/-a 
uspeti. 

0,460 Sprejmi 

… sem imel/-a občutek, da je veliko mojih prizadevanj 
zaman.  

0,174 Sprejmi 

… sem imel/-a čas za svoje osebne potrebe. 0,671 Sprejmi 
… sem se lahko zanesel/-a na svoje prijatelje. 0,277 Sprejmi 
… sem lahko svoje odmore preživel/-a v miru.  0,386 Sprejmi 
… sem se zaradi dela počutil/-a izčrpanega/-o. 0,553 Sprejmi 
… sem zaradi dela občutil/-a frustracijo. 0,097 Sprejmi 
… sem občutil/-a povezanost  med sodelavci. 0,791 Sprejmi 
… sem se v odmorih lahko spočil/-a. 0,103 Sprejmi 
… sem imel/-a doma veliko dela. 0,027 Zavrni 
… sem tudi doma razmišljal/-a o problemih v službi. 0,519 Sprejmi 
… so se  sodelavci prepirali. 0,986 Sprejmi 
… sem lahko samostojno sprejemal/-a odločitve. 0,768 Sprejmi 
… sem pri delu moral/-a uporabiti svoje sposobnosti in 
kompetence. 

0,209 Sprejmi 

… sem imel/-a možnost izraziti predloge. 0,884 Sprejmi 
… mi delo ni šlo iz glave. 0,822 Sprejmi 
… sem lahko odmore preživel/-a, kot sem načrtoval/-a. 0,430 Sprejmi 
… je pri delu prišlo do nesporazumov med sodelavci. 0,585 Sprejmi 
… so me sodelavci podprli. 0,396 Sprejmi 
… sem se počutil/-a zelo izčrpano. 0,440 Sprejmi 
… sem odmore lahko izkoristil/-a za počitek. 0,022 Zavrni 
… sem bil/-a vključen/-a pri pomembnih  odločitvah. 0,292 Sprejmi 
… me moje delo ni navduševalo. 0,492 Sprejmi 
… sem imel/-a možnost za počitek in sprostitev. 0,163 Sprejmi 
… sem lahko sam/-a odločil/-a, kako bom opravil/-a svoje 
naloge. 

0,947 Sprejmi 

… sem imel/-a občutek, da moje delo ni zelo cenjeno. 0,179 Sprejmi 
… sem pri delu lahko uporabil/-a svoje prednosti. 0,892 Sprejmi 
… so mi prijatelji nudili podporo. 0,007 Zavrni 
… sem imel/-a v prostem času obveznosti. 0,654 Sprejmi 
… sem imel/-a večkrat občutek nemoči. 0,856 Sprejmi 
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… sem imel/-a priložnost opravljati  različne naloge. 0,468 Sprejmi 
… sem dvomil/-a o pomenu svojega dela. 0,366 Sprejmi 
Ničelna hipoteza: Porazdelitev fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev 
je enaka glede na spol. 
Stopnja značilnosti preizkusa je 0.05. 
 
Preverjali smo statistično značilne razlike fizičnega in psihičnega dobrega počutja delavcev 
ali njihove aktivnosti, in sicer med dvema neodvisnima vzorcema: moškimi in ženskimi 
delavci. V Preglednici 5.2 so prikazani rezultati  Mann-Whitneyevega U testa za dva 
neodvisna vzorca.  
 
Med delavci ženskega in moškega spola ni statistično značilnih razlik12 pri skoraj vseh, tj. pri 
53 od 56 vidikih fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev: porazdelitev 
teh je enaka glede na spol. Iz Preglednice 2 je razvidno, da so statistično značilne razlike13 
med moškimi in ženskimi delavci pri porazdelitvi naslednjih vidikov fizičnega in psihičnega 
dobrega počutja ali aktivnostih: »sem imel/-a doma veliko dela«, »sem odmore lahko 
izkoristil/-a za počitek« in »so mi prijatelji nudili podporo«.  
  
V letu 2011 je bil sprejet nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki so ga morali managerji  
izvajati z letom 2012. Po tem zakonu je potrebno za vsako delovno mesto oceniti vsa 
tveganja, ki negativno vplivajo na zdravje delavca. Za minimaliziranje teh tveganj je potrebno 
v okviru promocije zdravja pri delu izvajati sistematične aktivnosti, ki s tem pozitivno 
vplivajo tudi na zmanjševanje učinka stresorjev. 
 
Iz Preglednice 1 je razvidno, da je mediana odgovorov delavcev moškega spola o pogostosti v 
zvezi s trditvijo »sem imel/-a vsega dovolj« enaka 2 – redko, ženskega spola pa 3 – včasih. 
Kljub temu porazdelitev »sem imel/-a vsega dovolj« ni statistično značilno različna med 
delavci in delavkami (Preglednica 5.2, Preglednica 5.3). Enako lahko zaključimo za trditve 
»sem nemirno spal/-a«, »sem odlašal/-a z delom«, »sem zaradi dela občutil/-a frustracijo« in 
»sem dvomil/-a o pomenu svojega dela«. 
 
Iz Preglednice 5.1 je razvidno, da se srednja vrednost odgovorov delavcev moškega spola na 
trditev »sem gledal/-a televizijo« uvršča v kategorijo 3 – včasih in delavk na isto trditev v 
kategorijo 4 – večkrat. Kljub temu se porazdelitev za »sem gledal/-a televizijo« statistično 
značilno ne razlikuje med delavci in delavkami (Preglednica 5.2, Preglednica 5.3). Enako 
lahko zaključimo za trditev »sem imel/-a možnost za počitek in sprostitev«. Porazdelitev 
odgovorov delavcev o pogostosti aktivnosti »sem odmore lahko izkoristil/-a za počitek« (s 
srednjo vrednostjo 3 – včasih) pa je statistično značilno različna od porazdelitve odgovorov 
delavk za isto trditev (s srednjo vrednostjo 4 – večkrat). 
 
Preglednica 5.1 kaže, da se srednja vrednost odgovorov delavcev za trditev »je bil moj spanec 
krepčilen« uvršča v kategorijo 5 – pogosto in delavk za isto trditev v kategorijo 4 – večkrat. 
Kljub temu porazdelitev za »je bil moj spanec krepčilen« ni statistično značilno različna med 
delavci in delavkami (Preglednica 5.2, Preglednica 5.3). Enako lahko zaključimo za trditev 
»sem pri delu lahko uporabil/-a svoje prednosti«. Porazdelitev odgovorov delavcev za 
pogostost glede trditve »so mi prijatelji nudili podporo« (s srednjo vrednostjo 5 – pogosto) pa 

                                                            
12 Odločitev o ničelni hipotezi: Sprejmi (Preglednica 5.2). 
13 Odločitev o ničelni hipotezi: Zavrni (Preglednica 5.2). 
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je statistično značilno različna od porazdelitve odgovorov delavk za isto trditev (s srednjo 
vrednostjo 4 – večkrat). 
 
Čeprav se srednja vrednost odgovorov na trditev »sem imel/-a doma veliko dela« uvršča v 
kategorijo 4 – večkrat v obeh neodvisnih vzorcih, tako pri moških delavcih kot pri ženskih 
delavkah, je iz Preglednice 2 razvidno, da ničelno hipotezo: »Porazdelitev 'sem imel/-a doma 
veliko dela' je enaka glede na spol,« zavrnemo. Tak rezultat potrjuje porazdelitev v 
Preglednici 3. Vidimo, da je imelo doma veliko dela nikoli, redko ali včasih 29,6 % moških, 
vendar kar 41,1 % žensk delavk, medtem ko je 43,2 % moških delavcev in le 33,6 % ženskih 
delavk imelo pogosto, zelo pogosto ali celo vedno doma veliko dela. 
 
Preglednica 5.3: Frekvenčna preglednica za izbrane trditve o fizičnem in psihičnem dobrem 
počutju delavcev in njihovih aktivnostih glede na spol. 
 
  Frekvenca v odstotkih 

V zadnjih sedmih dneh in 
nočeh 

Kategorija Ni-
koli 

Red-
ko 

Vča-
sih 

Več-
krat 

Pogo-
sto 

Zelo 
po-

gosto 

Ved-
no 

… sem gledal/-a televizijo.. 
Moški 6,7 22,7 21,0 17,6 12,6 7,6 11,8 
Ženske 4,8 21,9 19,2 15,8 13,7 11,0 13,7 

… je bil moj spanec krepčilen. 
Moški 1,7 11,0 22,0 14,4 23,7 17,8 9,3 
Ženske 6,9 7,6 25,5 20,0 18,6 15,9 5,5 

… sem imel/-a vsega dovolj. 
Moški 21,0 30,3 13,4 9,2 10,9 8,4 6,7 
Ženske 20,0 25,5 18,6 11,0 13,1 9,0 2,8 

… sem nemirno spala/-a. 
Moški 17,6 35,3 16,8 10,9 6,7 10,9 1,7 
Ženske 19,9 28,1 28,1 7,5 8,2 5,5 2,7 

… sem odlašal/-a z delom. 
Moški 16,0 37,8 21,0 14,3 6,7 1,7 2,5 
Ženske 12,5 27,8 27,1 22,9 6,9 2,1 0,7 

… sem zaradi dela občutil/-a 
frustracijo. 

Moški 17,1 35,9 16,2 12,0 8,5 6,8 3,4 
Ženske 13,8 22,8 24,1 23,4 7,6 6,2 2,1 

… sem imel/-a doma veliko dela. 
Moški 0,8 11,0 17,8 27,1 22,0 15,3 5,9 
Ženske 6,2 14,4 20,5 25,3 19,2 8,2 6,2 

… sem odmore lahko izkoristil/-a 
za počitek. 

Moški 7,6 24,6 25,4 16,9 9,3 9,3 6,8 
Ženske 6,2 15,2 22,8 17,9 17,9 9,7 10,3 

… sem imel/-a možnost za 
počitek in sprostitev. 

Moški 4,2 23,7 25,4 16,1 12,7 11,9 5,9 
Ženske 6,2 16,4 19,2 24,0 11,6 13,0 9,6 

… sem pri delu lahko uporabil/-a 
svoje prednosti. 

Moški 0,8 10,1 20,2 18,5 21,8 19,3 9,2 
Ženske 2,7 8,2 17,1 26,7 17,8 15,8 11,6 

… so mi prijatelji nudili podporo.  
Moški 0,8 7,6 18,6 19,5 16,9 22,9 13,6 
Ženske 3,5 11,2 18,2 29,4 18,9 11,9 7,0 

… sem dvomil/-a o pomenu 
svojega dela. 

Moški 26,3 26,3 18,6 13,6 7,6 5,9 1,7 
Ženske 22,2 22,9 24,3 13,2 11,1 3,5 2,8 

 
5.4 Ugotovitve in sklepne misli poglavja ter predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Tako v osebnem kot tudi profesionalnem življenju se včasih zdi, da izgubimo širšo sliko in da 
nam zmanjkuje časa za vse, kar bi želeli storiti. Pritiski so vedno večji in stres je njihov 
spremljevalni pojav. Čeprav smo v uvodu zapisali, da poznamo tudi pozitiven stres, ta pojem 
s seboj še vedno nosi pretežno negativno konotacijo, saj ga večinoma povezujemo z 
negativnimi posledicami. Sam po sebi stres ni jasno določljiv niti točno in precizno merljiv, 
zato je tudi zelo težka naloga opredeliti njegove učinke oz. dojemljivost njegovih posledic na 
posameznika, bodisi ženskega ali moškega spola. Razlike v dojemljivosti na določene stresne 
situacije in dogodke med spoloma obstajajo, kar nakazujejo tudi predstavljeni rezultati 
izbranih študij, ne moremo pa reči, da so te razlike prav velike in da so odzivi oz. reakcije na 
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stres v splošnem bistveno drugačne. Tudi kadar so razlike očitne in so reakcije drugačne, 
težko s popolno gotovostjo trdimo, da so se razlike pojavile oz. da so reakcije drugačne samo 
zaradi razlike v spolu. Ljudje smo si tako zelo različni in se skozi različna življenjska obdobja 
tako močno spreminjamo, da obstaja še veliko dejavnikov, ki vplivajo na dojemanje stresa 
tudi obeh skupin, moških in žensk. 

Kot je mogoče razbrati iz zaključkov predstavljene raziskave, se različni ljudje različno 
odzovemo na stres in tudi sami dejavniki, ki so lahko za nekoga močnejši stresorji, nekomu 
drugemu morda ne povzročajo stresa in obratno. Vidimo, da je spol eden od dejavnikov, ki 
pomembno vpliva na percepcijo stresa in na sam način reakcije na stresno situacijo. Glede na 
izsledke ameriške raziskave (APA, 2010) so ženske bolj dojemljive na signale iz okolja in 
take (stresne) situacije močneje zaznajo in tudi reagirajo nanje drugače kot moški. 
 
V pričujoči raziskavi, ki smo jo opravili v Sloveniji leta 2013, smo ugotovili, da med delavci 
ženskega in moškega spola ni statistično značilnih razlik pri skoraj vseh vidikih fizičnega in 
psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev: porazdelitev teh je enaka glede na spol. 
Statistično značilne razlike med moškimi in ženskimi delavci pa so pri porazdelitvi naslednjih 
vidikov fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti: »sem imel/-a doma veliko 
dela«, »sem odmore lahko izkoristil/-a za počitek« in »so mi prijatelji nudili podporo«. 
Zastavljeno hipotezo H1: »Med delavci ženskega in moškega spola so statistično značilne 
razlike pri večini vidikov fizičnega in psihičnega dobrega počutja ali aktivnosti delavcev,« 
smo tako zavrnili.  
 
Glede na to, da večinoma ni razlik v počutju med moškimi in ženskami, aktivnosti upravljanja 
človeških virov, ki so povezane s premagovanje in preprečevanja stresa, ni potrebno ločevati 
glede na spol.  

Prihodnja raziskovanja se morajo osredotočati bolj na individualne razlike in stopnjo stresa 
posameznika. Eden izmed pomembnih dejavnikov je osebnost, pozitivna naravnanost, 
kompetence, samozavest, fleksibilnost,… To so tudi dejavniki, ki zaznamuje tudi pristop k  
menedžmentu stresa. 
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Izvleček 
 
Še vedno živimo v času gospodarske krize, ko se veliko podjetij srečuje s težavami in ovirami 
pri svojem poslovanju in nadaljnjem razvoju, zato se je potrebno usmerjati k spodbujanju 
družbene odgovornosti podjetij. Pomemben razlog za krizo je med drugim tudi v tem, da 
podjetja ne planirajo svojih razvojnih dejavnosti in sprememb v poslovanju ter se zaradi tega 
velikokrat znajdejo v težavah. Da bi podjetja lahko bila uspešnejša, je potrebno v podjetju 
planirati razvoj podjetja in se družbeno odgovorno prilagajati ter skladno s tem tudi ravnati. 
Vsako podjetje bi moralo biti družbeno odgovorno do vseh udeležencev podjetja, ne samo do 
ustanoviteljev, lastnikov ali delničarjev, pač pa tudi do podjetja samega, njegovih managerjev, 
v podjetju zaposlenih, vseh, ki s podjetjem tržno in finančno sodelujejo, celotne družbe, 
lokalne skupnosti in vsakega posameznika znotraj nje, pa tudi do države in torišč njene 
dejavnosti. Takobo podjetje družbeno odgovorno, kar bo posledično vplivalo na nadaljnji 
uspešnejši razvoj takšnega podjetja. Kako lahko podjetja družbeno odgovorno planirajo svoj 
razvoj in vidike družbene odgovornosti vključijo v svojo politiko podjetja, prikazujemo na 
primeru izbranega slovenskega podjetja.  
 
Ključne besede: podjetje, planiranje razvoja, družbena odgovornost, politika podjetja. 
 
Abstract 
 
We still live in an economic crises time, when many enterprises are meeting problems and 
barriers at their business and development, therefore they all should be guided towards 
stimulation of their social responsibility. Important reason for a crisis  is connected with the 
fact, that enterprises don't plan their business and developmental activities and they often 
appear in troubles because of this. To  avoid these inconveniences and to enable them to be 
more successful, enterprises should plan their development, towards social responsibly. Every 
enterprise should be socially responsible to all enterprise stakeholders, not only to founders, 
owners or shareholders, but also to enterprise alone, enterprise’s managers, employees , entire 
societies, local communities, enterprise’s business market and financial partners, and also to 
the state. In this way enterprise will be social responsible and consequently more successful. 
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How can enterprise socially responsible plan its development and socially responsible points 
of view incorporate into their enterprise policy, we present on case of selected Slovene 
enterprise. 
 
Keywords: enterprise, development planning, social responsibility, enterprise policy. 
 
JEL: C23, E31, F31, F41. 
 
6.1 Izbrani problem in vidik obravnavanja 
 
V zadnjih nekaj letih je svetovno gospodarstvo doživelo veliko sprememb. Še vedno aktualna 
svetovna gospodarska kriza, ki jo je moč zaznati povsod po svetu, je povzročila pomembne 
premike v zavesti, da so spremembe nujne (Štrukelj in Šuligoj, 2014; Vrečko in Lebe, 2013). 
Veliko podjetij se sooča z naraščajočo konkurenco, zato se morajo podjetja znati prilagajati 
trenutnim razmeram na trgu in predvsem v okolju (Demirdjian, 2008; Oreja-Rodríguez idr., 
2010, str. 271–272). Morajo dobro poznati poslovne procese v podjetju, kakšne so zahteve 
kupcev in okolja, kdo so konkurenti podjetju ipd. (Parmigiani in Rivera-Santos, 2011). Zato je 
pomembno, da lastniki planirajo razvoj svojega podjetja in se na podlagi planiranega razvoja 
po potrebi prilagodijo trenutnim razmeram (Malik, 2011; Štrukelj in Šuligoj, 2014). Prav tako 
je pomembno, da lastniki podjetja v razvojne smernice podjetja vključijo skrb za pošteno 
poslovanje, naravo, okolje, človeka in celotno družbo ter da takšno družbeno odgovorno 
ravnanje vpeljejo v svoje poslovne procese ter v razmerja do notranjih in zunanjih 
udeležencev podjetja (Ećimović, Haw idr., 2012; Hrast in Mulej, ur., 2010; Mulej in Dyck, 
ur., 2014).  

V MER modelu integralnega managementa Belak, Ja., (2010, str. 100) ugotavlja, da podjetja s 
procesi planiranja opredeljujejo svoj prihodnji obstoj ter delovanje in obnašanje14. V 
nadaljevanju bomo izhajali iz te definicije, ter predstavili podjetje Mesnica in trgovina 
»Gabrek«, Martin Tibaut s. p. iz Žižkov, za katerega bomo uporabljali skrajšano ime firme 
podjetja, to je Gabrek, Martin Tibaut s. p. in družbeno odgovorno planirali njihov razvoj na 
ravni politike podjetja. Predstavili bomo tudi na kakšen način naj družbeno odgovorno 
ravnanje vključujejo v razvoj in poslovanje svojega podjetja. To poglavje temelji na osnovi 
spoznanj MER modela integralnega managementa. Ta model smo uporabili kot osnovo pri 
iskanju procesnih rešitev za planiranje razvoja proučenega podjetja in nam pomagal pri 
oblikovanju politike podjetja za planirani razvoj njihovega podjetja. Glavno raziskovalno 
vprašanje, ki ga bomo dokazovali, je, da je za uspešnost podjetja potrebno planirati tudi 
njegov razvoj na ravni politike podjetja. Prav tako pa podjetje mora imeti jasno opredeljeno 
svojo vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje, ki vplivajo na njegovo vodenje, poslovanje 
in uspešnost. Predpostavljamo, da nam bo podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. posredovalo 
verodostojne in ažurne informacije ter podatke o podjetju. Za podjetje Gabrek, Martin Tibaut 
s. p. predpostavljamo tudi, da bo v prihodnosti še naprej dosegalo poslovno uspešnost in 
razvoj podjetja. Omejili se bomo na proučevanje le enega podjetja, to je podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. Ker gre za mikro podjetje, katera osnovna dejavnost je prodaja svežega 
mesa in proizvodnja mesnih izdelkov razen perutninskega, se bomo omejili tudi na mikro 
velikost podjetja te dejavnosti. Pri proučevanju in planiranju razvoja podjetja Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. se bomo omejili tudi z vidika geografske razsežnosti, to je Pomurska regija. 
Omejitev nam bo predstavljala tudi lokacija, saj gre za majhno vas Žižki, občine Črenšovci, v 

                                                            
14 V tem poglavju avtorici za izraz delovanje in obnašanje podjetja, ki sicer natančneje opisuje 
notranjo in zunanjo značilnost ravnanja podjetja, poenostavljeno kot sinonim uporabljata izraz 
poslovanje podjetja.  
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kateri živi približno 500 prebivalcev. Planirali bomo razvoj podjetja na ravni politike podjetja, 
kjer bomo izbrano podjetje proučevali le po enem modelu, to je po MER modelu integralnega 
managementa (Belak, Ja., 2000; 2002; 2010; Belak, Ja., in soavtorji, 1998; 2003). Omejili se 
bomo na slovensko in izbrano tujo (angleško, hrvaško, nemško) literaturo, na podlagi katere 
bomo svoje teoretično znanje nadgradili na praktičnem primeru podjetja Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. 

Lastniki podjetja usmerjajo, vodijo in razvijajo svoje podjetje za uspešno prihodnost podjetja. 
To pomeni, da imajo lastniki oblikovano vizijo (ali v mislih ali zapisano) in politiko svojega 
podjetja, ki ju želijo med poslovanjem uresničiti in tako doseči poslovno uspešnost. Tavčar 
(2008, str. 7) pravi, da vizija smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese 
pomembnih udeležencev podjetja. Dobro vizijo oblikujejo pomembni udeleženci podjetja, ki 
verjamejo vanjo in se zanjo zavzemajo. Podjetje je uspešnejše, če so ji ljudje zavezani in če 
skladno delujejo. Iz vizije izhaja in jo vključuje politika podjetja (Belak, Ja., 2002, str. 76), ki 
opredeljuje splošne in dolgoročnejše značilnosti podjetja. V tem poglavju bomo najprej 
predstavili obstoječo vizijo podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p., njihovo politiko podjetja 
(poslanstvo, smotre podjetja in temeljne cilje) ter interesne potenciale tega podjetja. Nato 
bomo planirali razvoj podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. na ravni politike podjetja. 
Proučevali bomo vrednote (udeležencev) podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p., kajti Musek 
Lešnik (2007, str. 19) navaja, da je za kakovost, učinkovitost in uspešnost pomembno, da so 
cilji podjetja usklajeni z njegovimi vrednotami in z vrednotami ljudi, te pa z vrednotami 
podjetja. Če podjetje deluje v »duhu« tistega, kar ima samo in kar imajo njegovi ljudje za 
dobro in vredno truda, svojim ljudem zagotavlja primerne pogoje za razvoj zadovoljstva in 
pozitivnega odnosa do sebe, sodelavcev in podjetja.  Nadalje bomo proučili podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. ter določili prednosti in slabosti podjetja ter v okviru tega pojasnili, kako 
je podjetje družbeno odgovorno, na različnih področjih, z vidika humanitarnosti, kulture, 
športa, šolstva in drugo, nato bomo proučili okolje ter določili možnosti in nevarnosti za 
podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p., ki izhajajo iz okolja. Zapisali bomo odnos podjetja 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. do okolja. Na koncu bomo za proučevano podjetje zapisali še 
predlagano politiko podjetja. 

6.2 Predstavitev podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p., je bilo ustanovljeno 1. novembra leta 1995. Sedež 
podjetja je v Žižkih 75, občina Črenšovci. Podjetje se ukvarja s prodajo svežega mesa in 
proizvodnjo mesnih izdelkov, razen perutninskega. Poleg te dejavnosti se podjetje ukvarja s 
prodajo drugih izdelkov, tako imenovano trgovino na drobno. Lastnik podjetja je Martin 
Tibaut. Svojo priložnost je zaznal takrat, ko je bil zaposlen v trgovini z mesnimi izdelki ABC 
Pomurka, d.d. v Ljubljani. Ker je bil v službi vedno delaven, motiviran za delo in zanesljiv, je 
začel premišljevati o svojih priložnostih in dobil idejo o ustanovitvi lastnega podjetja. Želja 
po drugačnosti, po lastni izdelavi in predelavi mesnih izdelkov, ga je vodila, da je začel 
delovati prav v tej smeri. Ko je podedoval zemljišče v Prekmurju, je še dodatno začutil, da je 
to prava priložnost za ustanovitev podjetja.  

Danes podjetje zaposluje 5 delavcev. Strankam nudijo dnevno sveže meso in odlične mesne 
izdelke iz lastne proizvodnje. Velik delež mesnih izdelkov posvečajo suhomesnim in 
prekajenim izdelkom. Osnovni cilj podjetja so zadovoljne stranke, ki se vračajo, in seveda 
dolgoročno tudi ustvarjeni dobiček. Za glavno prednost podjetja štejejo kakovost svežega 
mesa in lastnih mesnih izdelkov ter zadovoljstvo strank. Lastnik podjetja Martin Tibaut želi v 
prihodnosti razširiti izbor mesnih izdelkov lastne izdelave, prav tako želi povečati proizvodni 
program. Veliko vlaga v razvoj nove tehnologije in v nakup nove opreme ter strojev.  
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Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. si prizadeva na področju družbene odgovornosti 
uresničevati podporo v vseh dejavnostih občine Črenšovci, predvsem z vidika kulture, športa, 
zdravstva in šolstva, okolja in raznih drugih dejavnosti. S sponzorstvi in donatorstvi podpirajo 
različna društva (društvo starodobnikov – ljubiteljev starih koles, kulturno društvo »Fran 
Saleški Finžgar« Žižki, prostovoljno gasilsko društvo Žižki), nogometni klub (NK 
Črenšovci), motoristični klub (MK Black Wings), osnovne šole in srednje šole, vrtce in 
drugo. Podjetje je tesno povezano z aktivnim načinom življenja občine, v kateri deluje, kar 
vpliva na njegov uspešni razvoj. Družbeno odgovornost vključujejo v svoje upravljanje, 
vodenje in poslovanje.  

Nekatere ostale izbrane značilnosti podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. prikazujemo v Prilogi 
2 (Priloga 2: Izbrane značilnosti podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.).  

6.3 Predstavitev obstoječe vizije in politike podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. P. 
 
Belak, Ja., (2010, str. 80) definira, da je vizija videnje prihodnjega podjetja v prihodnjem 
okolju. To videnje mora seči dovolj daleč in biti toliko zanesljivo in realno, da na tej osnovi 
ne bo nastala napačna politika podjetja in na njej temelječe napačno podjetje. Vizija kot 
konkretna slika prihodnosti (Belak, Ja., 2002, str. 73) mora biti zato toliko približana, da še 
občutimo možnost njene uresničitve, hkrati pa toliko oddaljena, da ustvarja uresničitveni 
interes in navdušenje za vsebovane novosti. Nastajanje vizije je proces (Mayer, 1994, str. 20), 
ki nenehno spreminja ter dopolnjuje osnovno videnje razvoja podjetja. Njena motivacijska 
komponenta vpliva na to, da se zaposleni istovetijo s podjetjem in z njegovimi poslovnimi 
dosežki. Lahko povzamemo, da je vizija konkretna slika prihodnosti podjetja, ki pojasnjuje, s 
čim se podjetje ukvarja in kakšne potrebe zadovoljuje. Prav tako vizija pojasnjuje, kaj želi 
podjetje doseči v naslednjih letih in kako naj se razvija, da bi to doseglo.  

V nadaljevanju predstavljamo vizijo podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. Današnja vizija tega 
podjetja, ki nam jo je predstavil lastnik podjetja, se glasi: »Želimo postati uspešno in 
organizirano družinsko podjetje s sodobno opremo in stroji, ki strankam ponuja vedno sveže 
meso in kakovostne mesne izdelke. Z željo postati najboljši ponudnik mesa želimo kupcem 
zagotavljati kakovostne mesne izdelke. Osnovni cilj podjetja je zadovoljiti želje in potrebe 
kupcev ter ponujati visokokakovostne izdelke na cenovno ugodni način. Želimo ohraniti svoj 
tržni delež in zadovoljstvo kupcev.« 

Vizija podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. je dovolj realna in ustvarjalna, da zbuja zavzetost 
udeležencev tega podjetja za prihodnost podjetja. Vizija pomaga podjetju, da nenehno 
izboljšuje svoje poslovne procese in poslovanje, kar dolgoročno vpliva na uspeh podjetja. V 
podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. se vsi udeleženci ravnajo skladno z vizijo, saj so mnenja, 
da je vizija pot, po kateri presojajo realne možnosti in priložnosti za delovanje podjetja. 
Menijo, da vizija v podjetju ne sme biti sama sebi cilj. Ne sme biti izolirana od dogajanja v 
podjetju, ampak mora izvirati iz podjetja.  

Poglavje nadaljujemo s pojasnitvijo politike podjetja, ki je ključna za poslovni uspeh in 
nadaljnji razvoj podjetja. 

Politika podjetja opredeljuje temeljne in splošne ter dolgoročnejše značilnosti podjetja. 
Vsebuje poslanstvo (ali misijo) podjetja ter smotre in temeljne cilje podjetja z globalno 
opredelitvijo uresničitvenih potencialov, procesov in izidov podjetja (Belak, Ja., 2002, str. 
76). Tako opredeljena politika podjetja izhaja iz vizij, vizije tudi vključuje ter se uresničuje v 
procesih managementa: neposredno na ravni strateškega, posredno na ravni izvedbenega 
managementa (Belak, Ja., 2002, str. 76). 
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Izraz politike podjetja je politični (interesni, politično-interesni) potencial podjetja, izražen s 
pripravljenostjo njegovih ključnih udeležencev za uresničitev izbrane politike. Ti potenciali 
nastanejo z interesno pripravljenostjo ključnih udeležencev podjetja za njegov obstoj in za to 
potrebnih razvojnih in velikostnih sprememb podjetja (Belak, Ja., 2010, str. 79). 

Snovanje, oblikovanje in uresničevanje politike podjetja, je prva dejavnost upravljanja in 
sočasno tudi vodenja podjetja. Upravljalci določijo ali pa vsaj sprejemajo širše smernice in 
splošne smeri prizadevanj podjetja glede zamisli o podjetju, vizije, poslanstva in smotrov 
podjetja ter okvirov za temeljne, razvojne in tekoče cilje podjetja (Kralj, 2003, str. 101). 

V nadaljevanju bomo predstavili zbir definicij o poslanstvu, smotrih in temeljnih ciljih, ki 
smo jih povzeli po različnih avtorjih.  

S poslanstvom v osnovi utemeljujemo obstajanje podjetja. Poslanstvo je trajnejše ter nastaja 
in se spreminja s spreminjanjem ključnih, dolgoročnih interesov pomembnejših udeležencev 
in drugih ključnih dejavnikov podjetja. Poslanstvo podjetja temelji na zaupanju njegovih 
udeležencev (tudi zunanjih), da bodo z udeležbo v tem podjetju izpolnjena njihova interesna 
pričakovanja (Belak, Ja., 2010, str. 80). 

Poslanstvo podjetja so besede o tem, kako bomo ukrepali v podjetju, o kakovosti, ki jo 
oskrbujemo v podjetju, vrednost tega, kar bomo zagotovili, zgled, poštenost in celovitost, ki 
jo planiramo v svojem podjetju (povzeto po Gitomer 2011, str. 17). 

Poslanstvo, zapisano v obliki kratke izjave, je lahko pomembno orodje vodenja in planiranja v 
podjetju. Učinkovita izjava o poslanstvu poveže globlja občutenja ljudi z razlogi obstoja 
podjetja. S tem pa utrjuje občutek smiselnosti dela in notranjega zadovoljstva ob njem. Zato je 
pomembno, da učinkovito in jedrnato opiše podjetje, njegove značilnosti, storitve, »izdelke« 
in »tržišče«, temeljno filozofijo in cilje (Musek Lešnik 2007, str. 27). 

Smotri izražajo namen podjetja. Opredeljujejo namembnost obstoja in razvoja pa tudi 
delovanja in obnašanja podjetja. Tako kot vizije, zamisli in poslanstvo morajo biti tudi smotri 
konsistentni z interesi udeležencev podjetja. Praviloma ima, izhajajoč iz različnosti interesov, 
vsako podjetje hkrati več različnih smotrov (Belak, Ja., 2002, str. 76). Sprotni stalni smotri, ki 
se morajo uresničevati sproti, vodijo k trajnim razvojnim smotrom podjetja in njegovih 
udeležencev (Belak, Ja., 2002, str. 76–77). 

Smoter podjetja je zadovoljevanje interesov udeležencev. Zato je podjetje združba za 
zadovoljevanje interesov na določenih področjih: vsak udeleženec pričakuje od delovanja 
podjetja korist zase, zato skuša nanj vplivati, v njem deluje ali z njim sodeluje (Kralj, 2003, 
str. 106). 

Cilj definiramo kot motivacijski kognitivni koncept, ki spodbuja vedenje posameznika. Za 
cilje sta značilni dve temeljni pozitivni motivacijski sili, ki sta povezani z vedenjskimi izidi in 
odvzemom sredstev (glej Veltkamp, Aarts in Custers, 2009 v Van Osselaer in Janiszewski, 
2012, str. 261). Prvič, cilji predstavljajo želene rezultate, ki jih je mogoče doseči z vedenjem 
(Custers in Aarts 2009 v Van Osselaer in Janiszewski, 2012, str. 261). Druga motivacijska 
sila, ki je podlaga ciljem, je odvzem sredstev, ki ima za posledico stanje primanjkljaja 
(povzeto po Van Osselaer in Janiszewski, 2012, str. 261).  

Cilji so želeno stanje in izidi, ki jih je treba doseči. Urejajo se v hierarhije, npr. smotri, 
vrhovni, glavni, vmesni, delni cilji, projekti, naloge. Čim višje je nek cilj v hierarhiji, tem bolj 
je temeljen in usmerjevalen in se izraža bolj opisno in manj številčno. Izhodiščni cilji so 
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namenjeni ustvarjanju in vzdrževanju temeljnih možnosti podjetja, ki morajo biti strukturno 
skladne (Kralj, 2001, str. 68). 

Lahko povzamemo, da so poslanstvo, smotri in temeljni cilji dejanska opredelitev smernic 
razvoja in poslovanja podjetja, na podlagi katerih se podjetje razlikuje od drugih podjetij.  

V podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. politike podjetja formalno nimajo zapisane, temveč 
nam jo je ustno predstavil lastnik Martin Tibaut. Zato v nadaljevanju predstavljamo 
poslanstvo, smotre in temeljne cilje, ki so za proučevano podjetje prvič zapisani. Kadar ima 
podjetje svojo politiko podjetja zapisano, se namreč veliko lažje odloča in deluje v smeri 
izkoriščanja priložnosti za svojo nadaljnjo rast in razvoj v zastavljeni in želeni smeri. 

Poslanstvo podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p., kot nam ga je lastnik Martin Tibaut 
predstavil, se glasi: »Smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo svežega mesa in proizvodnjo 
mesnih izdelkov, razen perutninskega. Naša glavna naloga je zagotoviti ljudem dnevno sveže 
meso in kakovostne mesne izdelke. Strankam nudimo bogato izbiro svojih mesnih izdelkov in 
različne vrste svežega mesa. V našem podjetju gradimo na dobrih medsebojnih odnosih, saj 
smo mnenja, da so ti temelj za korekten odnos do naših kupcev, dobaviteljev in drugih 
poslovnih partnerjev. Veliko vlagamo v zadovoljstvo ljudi in v okolje, zato sodelujemo tudi 
pri raznih sponzorstvih in donatorstvih.« 

Trajni razvojni smotri v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. so predvsem učinkovito in 
uspešno delovanje v podjetju ter rast prodaje in razvoj podjetja. Velik poudarek daje podjetje 
zadovoljstvu zaposlenih, zato lahko tudi ta dejavnik štejemo k trajnim razvojnim smotrom 
podjetja. Kot trajni razvojni smoter v podjetju prav tako prevladuje skrb za okolje, zato 
posvečajo veliko pozornost tudi temu. Sprotni stalni smotri, ki se morajo uresničevati sproti, 
vodijo k trajnim razvojnim smotrom. Kot glavni sprotni stalni smoter je lastnik navedel 
ohranjanje premoženja podjetja in ustvarjanje dobička. Vsi smotri v podjetju opredeljujejo del 
politike podjetja, s tem pa podjetje vodijo h kakovostnemu in dolgoročnemu poslovanju in 
razvoju. Zaposleni v podjetju imajo sprotne stalne smotre kot so redna plača, možnost 
napredovanja, zagotavljanje socialne varnosti, udeležba na sestankih, usposabljanja ipd.  

Temeljni cilj podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. je po besedah lastnika zadovoljiti potrebe 
kupcev in kakovostno opravljati poslanstvo za nadaljnji razvoj podjetja. Cilj podjetja je tudi 
ponovno vračanje zadovoljnega kupca in dolgoročno ustvarjanje dobička. Kot glavno 
konkurenčno prednost podjetja štejejo kakovost svežega mesa in lastnih mesnih izdelkov ter 
vračanje zadovoljnih kupcev. Lastnik podjetja, Martin Tibaut, želi v prihodnosti razširiti svoj 
proizvodni in prodajni program, saj želi ponujati še večjo izbiro mesnih izdelkov lastne 
izdelave. Veliko vlaga v razvoj nove tehnologije in v nakup nove opreme ter strojev. V 
prihodnosti želi še dodatno povečati tudi svoj kader in doseči še boljše partnerstvo z 
obstoječimi, pa tudi z novimi kupci. Končni cilj v podjetju je tako ohranjanje in povečanje 
premoženja, torej ustvarjanje čim večje tržne vrednosti podjetja.  

V nadaljevanju bomo povzeli definicije različnih avtorjev o zunanjih in notranjih udeležencih 
podjetja ter o tem, kaj so interesi podjetja. Le z interesno usklajenimi udeleženci v podjetju 
lahko namreč podjetje uspešno posluje in se razvija.   

Interesi so želena korist, uresničeni interesi pa dosežena korist. Ljudje praviloma počnejo 
stvari zato, da bi dosegli koristi. Tudi v podjetju ali povezano s podjetjem (Kralj, 2003, str. 
115–116). Interesi so nestalni, mnogokrat jih je težko prepoznati in opredeliti, so pa 
najpomembnejša vez in gibalo vsakega zavezništva (Mintzberg, 1983 v Tavčar, 2006, str. 
262). Vsi posamezniki, skupine in podjetja, ki imajo svoje interese v delovanju podjetja in 
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morejo nanj tudi pomembno vplivati, so udeleženci podjetja (Kralj, 2003, str. 116). Gre za 
interese, ki jih imajo sodelavci podjetja v in izven podjetja, ter za interese zunanjih 
posameznikov in skupin, ki jih imajo v podjetju. Pomembni so seveda predvsem tisti interesi, 
za katerimi je katerakoli oblika moči posameznika, skupine ali podjetja – in ki zaradi te moči 
lahko vplivajo na podjetje. Nosilci teh interesov so »udeleženci« podjetja, bodisi notranji 
bodisi zunanji (Tavčar, 1996, str. 31). 

Notranji udeleženci podjetja običajno oblikujejo politiko podjetja ali odločajo o njej, lahko 
tudi oboje (Belak, Ja., 2002, str. 109). Ker se pojavljajo v vlogi osebka politike podjetja, je 
njihovo interesno vedenje zato tudi ključnega pomena za uspeh podjetja (ibid, str. 109). 
Notranji udeleženci so managerji in zaposleni v podjetju. Posebna je vloga lastnikov, ki jih 
lahko štejemo v notranje ali zunanje udeležence podjetja, in podobno tudi sindikat ter 
svetovalce (Kralj, 2003, str. 121).  

Pri ustanovitvi novega podjetja se podjetnik odloči (povzeto po Baptista, Lima in Torres 
Preto, 2013, str. 309), s katerimi sodelavci oz. notranjimi udeleženci bo sodeloval. Različni 
podjetniki bodo najverjetneje drugače odločali o svoji izbiri sodelavca. Bolj usposobljen 
podjetnik bo verjetno najel bolj usposobljene delavce. Pozitivno sodelovanje med podjetniki 
in delavci lahko pomeni učinkovitejše poslovanje podjetja. Če bo lastnik podjetja zadovoljen 
z delavci, delavci lahko dobijo višje plačilo za svoje sposobnosti.  

Zunanji udeleženci (Kralj, 2003, str. 121) pa so tisti, s katerimi se podjetje srečuje v okolju, 
zlasti na tržišču, pa tudi v družbeni infrastrukturi.  

Notranji udeleženci podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.: V podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. 
p. spada med ključne notranje udeležence lastnik Martin Tibaut. O svoji politiki podjetja 
odloča sam in jo tudi sam oblikuje, ob upoštevanju mnenja družine in sodelavcev. Sam tudi 
izbira svoje sodelavce in način sodelovanja z njimi. Njegovo interesno vedenje je ključ do 
uspeha in razvoja podjetja. Osnovni interes lastnika Martina Tibauta je ohranjanje in 
povečanje premoženja. Lastnik želi uspešno in močno podjetje, kar v veliki meri vpliva tudi 
na ugled podjetja. Želja lastnika Martina Tibauta je, da bi postali uspešno in močno podjetje, 
ki bo prepoznavno širši množici ljudi in okolju, kar sovpada z interesi njegovih zaposlenih in 
omogoča razvoj podjetja. Interes lastnika je tako uspešno poslovanje in zadovoljstvo vseh 
zaposlenih in kupcev, saj je mnenja, da so obojni ključni dejavnik za uspeh podjetja. Interesi 
zaposlenih v podjetju so predvsem možnost osebnega razvoja, zagotavljanje socialne varnosti, 
zagotavljanje gmotnih potreb, potreba po uveljavitvi, znanju in ugledu. Njihova želja je tudi 
osebni in družinski razvoj ter obstoj podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.  

Zunanji udeleženci podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.: Najpomembnejši zunanji udeleženci 
podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. so predvsem kupci, dobavitelji, konkurenti, finančni 
udeleženci, banka ter javnost in država. Kupci, katerih interes je zanesljivo in ugodno 
kakovostno kupovanje izdelkov, so pomembni udeleženci v izbranem podjetju. Podjetje skuša 
v čim večji meri zadovoljiti njihove potrebe in želje. Da podjetje dosega zadovoljstvo kupcev, 
ima vedno ob pravem času za prodajo na razpolago zadostno količino svojih izdelkov.  

Med pomembne udeležence spadajo tudi dobavitelji. Dobavitelji imajo interes podjetju 
prodati čim več izdelkov s čim krajšimi plačilnimi roki. Interes proučevanega podjetja je v 
veliki meri kupiti izdelke po čim nižji ceni z dolgimi dobavnimi roki. Podjetje Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. z dobavitelji nima težav. Za podjetje je zelo pomembno, da jim dobavitelji 
dobavljajo kakovostno meso in ob pravem času dostavijo želeno meso. V veliki meri so 
njihovi dobavitelji iz okolice Murske Sobote in tudi drugod iz Slovenije. Med 
najpomembnejše dobavitelje spadajo: Panvita, mesna industrija Radgona, d. d., Perutnina 
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Ptuj, d. d., Mercator, d. d., Sveže pomurske vrtnine, d. o. o., Koroška perutnina, d. o. o., 
Mlinopek, d. d., Žito, d. d., Pomurske mlekarne, d. d., Ljubljanske mlekarne, d. d., Kmetijska 
zadruga Rače, z. o. o., Kmetijska zadruga Metlika, z. o. o., Jata Emona, d. o. o., Butan Plin, d. 
d., Bohl trgovina in storitve, d. o. o., Frateli Pagani, d. o. o., Linpac Packaging, d. o. o. in Tki 
Hrastnik, d. d. Podjetje sodeluje tudi s tujim dobaviteljem, in sicer je to podjetje Fleischhof 
Raabtal G. m. b. H. iz Avstrije. Konkurenti so prav tako pomembni zunanji udeleženci, njihov 
interes je ustvarjalno tekmovanje in sodelovanje. Podjetje ima nekaj neposrednih 
konkurentov, kot so npr. Kos Anton s. p., Mesarstvo, Jereb Jožef s. p., Domače mesnine, d. o. 
o., Kodila, d. o. o., Mesarija Kimi, d. o. o. Njihova posredna konkurenca pa so Panvita, mesna 
industrija Radgona, d. d., in vsa gospodinjstva, ki si sama pridelajo meso in mesne izdelke.  

Podjetje sodeluje tudi s finančnimi udeleženci, največkrat gre za banke. Osnovni interes 
banke je, da podjetja ostanejo njihovi komitenti in da podjetju omogočajo odobritev finančnih 
sredstev za določen čas, tako imenovanih kreditov. Podjetje sodeluje z Novo Ljubljansko 
banko, d. d., in do danes pri njihovem sodelovanju še ni imelo nobenih težav.  

Interes države in javnosti je poslovanje, skladno z zakoni (tudi redno plačevanje davkov) ter 
zagotavljanje delovnih mest in blagostanje prebivalcev. Prav tako stremijo k razvoju njihove 
regije. Z družbeno odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem podjetje Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. prispeva k rasti in razvoju Pomurske regije.  

6.4 Planiranje razvoja Gabrek, Martin Tibaut s. p. s poudarkom na ravni politike 
podjetja  
 

6.4.1 Teoretična izhodišča 
 

Planiranje se je izkazalo za pomoč pri samokontroli preko več različnih mehanizmov. 
Planiranje omogoča reševanje problemov in drugih perspektiv, s planiranjem pa lahko tudi 
omogočimo osebi, da se bolj organizirano in bolje pripravili na soočanje z določeno nalogo 
(Hayes-Roth, 1979; Kreitler, 1987 povzeto po Townsend in Liu, 2012, str. 688–689). V tem 
poglavju bomo najprej predstavili teoretična izhodišča za planiranje razvoja na ravni politike 
podjetja, v okviru česar bomo podali definicije o vrednotah (udeležencev) podjetja, prikazali, 
kako lahko določimo prednosti in slabosti podjetja ter možnosti in nevarnosti za podjetje, ki 
izhajajo iz razvoja okolja. Teoretična izhodišča bomo v naslednjih podpoglavjih uporabili za 
družbeno odgovorno planiranje razvoja podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. Poleg vrednot, 
prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti, ki so skupaj z že obravnavano obstoječo 
politiko podjetja v okviru MER modela integralnega managementa pomembna izhodišča za 
planiranje prihodnje politike podjetja, bomo zapisali tudi na kakšen način je podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. družbeno odgovorno. Na koncu tega poglavja bomo za proučevano 
podjetje zapisali še predlagano planirano politiko podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p., kar 
prav tako predstavlja del družbene odgovornosti podjetja, saj tako podjetje zagotavlja več 
možnosti za svoj nadaljnji razvoj in obstoj.  

Vrednote so prepričanja o tem, kaj podjetje in njegovi ljudje cenijo kot pozitivno, zaželeno in 
vredno truda. Določajo pojmovanje tega, kar je pomembno, za kar si je vredno prizadevati in 
se zavzemati. So izrazi tega, za kar se podjetje zavzema. Vrednote se na eni strani nanašajo na 
to, kaj je podjetju pomembno: ocenjevalni vidik vrednot določa, kaj je bolj in kaj manj 
pomembno. Na drugi strani pa usmerjajo tudi ravnanje podjetje in njegovih ljudi (Musek 
Lešnik, 2007, str. 26). Filozofije in kulture ter v teh nazori in vrednote podjetja in njegovih 
udeležencev so ključni dejavnik politike podjetja (Belak, Ja., 2002, str. 115).  
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Za planiranje dobre politike podjetja pa je potrebno tudi proučevanje podjetja, ki je po mnenju 
Ulricha usmerjeno v pridobitev osnovnih informacij o podjetju ter v določitev prednosti in 
slabosti podjetja (Ulrich, 1990, 55–64 v Belak, Ja., 2002, str. 117). Potrebne osnovne 
informacije o podjetju je mogoče pridobiti z analizo dejavnostnih področij podjetja ter z 
analizo njegovega vodstva in vodenja (Ulrich, 1990, str. 57 v istem viru). Kot dejavnostna 
področja predstavlja Ulrich (v Belak, Ja., 2002, str. 117) programsko-tržna področja in 
funkcijska področja podjetja. Analiza teh področij mora zaobseči za vsako posamično 
programsko-tržno in funkcijsko področje proučitev (isti vir): 

 obsega in kakovosti izidov, 
 uporabljenih finančnih, tehničnih in kadrovskih potencialov podjetja ter 
 uporabljenih strategij podjetja. 

Analiza vodstva in vodenja podjetja mora zaobseči sistem in metode vodenja podjetja, 
njegove ključne kadrovske potenciale in organizacijsko strukturo podjetja (Ulrich, 1990, str. 
61 v Belak, Ja., 2002, str. 117). 

Ulrich (v Belak, Ja., 2002, str. 118) meni, da je poznavanje konkurenčnih prednosti in slabosti 
podjetja zelo pomembno tudi za snovanje in oblikovanje politike podjetja. Model določanja 
konkurenčnih prednosti in slabosti podjetja je zasnoval na že tradicionalnih izhodiščih 
podjetniške analize, temelječih na: 

 primerjanju enakovrstnih pojavov iz različnih časovnih obdobij, 
 medsebojnem primerjanju konkurenčnih podjetij ter 
 primerjanju dejanskega stanja pojavov s planiranim. 

 
Navedene analitične postopke mora izvesti podjetje z vidika fizičnih in vrednostnih obsegov 
ter kakovosti za vse učinke podjetja, za uresničitvene potenciale, za strategije, za sisteme in 
metode vodenja, za ključne kadrovske potenciale ter za organizacijske zasnove svojega in 
primerjanih podjetij (Belak, Ja., 2002, str. 118). 

Tudi poznavanje obstoječih ter predvidevanje prihodnjih pojavov v okolju podjetja je 
ključnega pomena za opredeljevanje prave – uspešne politike vsakega podjetja (Belak, Ja., 
2002, str. 118). Ulrich (1990, str. 64–90 v istem viru) proučuje podjetniško okolje s 
socialnega, ekonomskega, tehnološkega in ekološkega vidika (oz. sfere), pri čemer pa ima 
proučevanje ekološkega okolja in trgov v marsičem svojstven vidik. Z Ulrichovim in 
Belakovim pojmovanjem okolja (Ulrich, 1990, str. 57 v Belak, Ja., 2002, str. 119) je mogoče 
pridobiti potrebne osnovne informacije o razvitosti okolja in o razvojnih trendih okolja s 
proučitvijo:  

a) ekološkega okolja, 
b) družbeno-političnega in drugega socialnega okolja, 
c) tehnično-tehnološkega okolja, 
d) ekonomskega okolja, 
e) oskrbnih in prodajnih trgov (kot posebej pomembni sestavini podjetniškega okolja). 
 

Proučevanje trgov ter vseh drugih razsežnosti podjetniškega okolja je v osnovi namenjeno 
spoznavanju ter določanju možnosti in nevarnosti. Šele na osnovi ocenjenih možnosti in 
nevarnosti, ki izhajajo iz posameznih razsežnosti (zunanjega) okolja, ima podjetje možnost 
oblikovati in izbrati tako politiko, ki bo usmerjala podjetje k izrabi možnosti ob izogibanju 
nevarnostim (Belak, Ja., 2002, str. 123). 
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6.4.2 Proučevanje vrednot (udeležencev) podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Za proučitev vrednot podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. smo uporabili Ulrichovo shemo za 
profiliranje sistema vrednot (glej Ulrich, 1990, str. 53 v Belak, Ja., 2002, str. 116). S pomočjo 
te sheme smo lahko bolj nazorno prikazali sistem vrednot ključnega udeleženca v podjetju, 
torej lastnika podjetja Martina Tibauta. Z ustnim razgovorom o vrednotah, ki so prisotne v 
podjetju, smo z lastnikom Martinom Tibautom ugotovili njegove vrednote, ki so podane v 
Preglednici 6.1. Skozi prikazan sistem vrednot lahko vidimo pomembnejše interese lastnika 
podjetja, kakor tudi njegova pričakovanja in stremljenja, ki vplivajo na razvoj in poslovanje v 
proučevanem podjetju. 

Preglednica 6.1: Profil vrednot podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.  
 

 
Vir: Ulrich, 1990, str. 53 v Belak, Ja., 2002, str. 116, prirejeno za podjetje Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. 

Pomemben dejavnik vrednot podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. je dobiček za reinvestiranje. 
Temu podjetje nameni visok delež v doseženem skupnem dobičku podjetja. Lastnik podjetja 
je povedal, da zelo malo dobička nameni za izplačilo sebi (lastniku), saj z dobičkom, 

Dejavniki Načini izražanja 
Dobiček za dividende 

čim manj 
stabilne, 
skromne 

dividende 

dividende glede na izid 
čim več 

nizke primerne visoke 

Dobiček za 
reinvestiranje nič 

delež v doseženem skupnem dobičku 
čim več 

majhen srednji visok 
Odnos do tveganj 

čim večja 
varnost 

sprejemanje »kalkuliranih« tveganj sprejem 
največjih 
tveganj majhno srednje veliko 

Rast prodaje 
upadanje 

ostaja 
stabilna 

»primerna« rast maksimalna 
rast majhna srednja velika 

Kakovost tržnih 
učinkov nepomem-

bna 

primerna raven kakovosti maksimalna 
kakovost je 
vrednota 
podjetja 

nizka srednja visoka 

Geografska razsežnost 
lokalna regijska nacionalna omejeno 

multi-
nacionalna 

Lastninski odnosi osebna 
posest 

družinska 
posest 

majhen krog 
lastnikov 

javna družba 
soudeležba 
sodelavcev 

Inovacijska usmeritev zelo 
majhna 

primerna inovacijska sposobnost 
zelo visoka 

nizka srednja visoka 
Odnos do države negativna 

obrambna 
drža 

politična 
abstinenca 

politična 
nevtralnost 

politična 
aktivnost v 

določeno smer 

maksimalna 
podpora in 
podrejanje 

Upoštevanje družbenih 
ciljev 

nikakršno 
le v 

lastnem 
interesu 

od primera do primera 
v splošnem 
kolikor je 
mogoče 

če žrtev ni 
velika 

če ustreza 
lastnemu 

prepričanju 
Upoštevanje ciljev 
sodelavcev nikakršno 

le če 
stimulira 
učinek 

tudi, če je povezano z 
žrtvovanjem 

maksimalno 
upoštevanje 

Stil vodenja »avtorita-
tiven« 

»kooperativen« »demo-
kratičen« omejeno široko 
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namenjenim reinvestiranju, omogočajo podjetju nove poslovne možnosti, ki pozitivno 
vplivajo na razvoj in uspešnost podjetja. Med poslovanjem je podjetje izpostavljeno različnim 
tveganjem. Najpogostejša tveganja v proučevanem podjetju so po besedah lastnika finančna, 
psihična in družbena. Podjetje se v veliki meri sooča s kreditnim tveganjem, tveganjem 
plačilne sposobnosti in likvidnostnim tveganjem. Kot psihična tveganja so izpostavljeni 
predvsem odnosi z zaposlenimi, dobro počutje, pošteno ravnanje s podjetjem, odnos do dela. 
Ta tveganja v podjetju niso močno prisotna, saj poslujejo in sodelujejo z dobrimi 
medčloveškimi odnosi in dobrim odnosom do dela. Počutje zaposlenih v podjetjuje dobro, kar 
lastniku veliko pomeni, saj je mnenja, da je to ključni dejavnik za uspeh podjetja. Lastnik 
podjetja posluje na pošten in zanesljiv način, zato psihičnega tveganja ni pogosto deležen. V 
podjetju so včasih prisotna tudi družbena tveganja. Podjetje je izpostavljeno družbeno 
odgovornemu delovanju in obnašanju v svojem okolju. Lastnik podjetja daje velik poudarek 
kakovosti tržnih učinkov, saj želi, da so kupci zadovoljni z njihovimi izdelki – mesnimi 
dobrotami in da se kupci ponovno vračajo k njim. Njihov dolgoročni cilj je ponovno vračanje 
zadovoljnega kupca, zato gradijo s kupci spoštljiv in korekten odnos. Za kakovost svojih 
izdelkov skrbijo tako, da spoštujejo predpise ter standarde, ki jih Republika Slovenija 
predpiše v svojih pravilnikih na področju živilstva, ki jih primerno nadgrajujejo skladno z 
lastnim zaznavanjem potrebne visoke kakovosti. Lastnik poudarja, da imajo primerno srednjo 
rast prodaje, kar jim zagotavlja pravi nadzor nad delom in poslovanjem. Pravi, da se jim ob 
določenih praznikih rast prodaje zelo poveča, ampak povprečno imajo srednjo primerno rast, 
kar jim omogoča kontrolirano proizvodnjo in s tem poudarek na maksimalni kakovosti 
njihovih izdelkov. Podjetje posluje predvsem lokalno. Velik delež kupcev prihaja tudi drugod 
iz Slovenije, največkrat iz Dolenjske, Ljubljane in Maribora. V svojem lokalnem okolju, to je 
vas Žižki, ima podjetje veliko prepoznavnost in stalne kupce, ki cenijo njihove kakovostne 
mesne izdelke. Lastninski odnosi v podjetju so osebna posest. Ustanovitelj podjetja je 100-
odstotni lastnik podjetja. Lastnik Martin Tibaut je inovacijsko srednje usmerjen. Veliko vlaga 
v inovacije proizvodov, kar podjetju prinaša razlikovanje od ostalih proizvodov. Podjetje se 
nenehno razvija, hkrati pa iščejo nove inovativne izdelke, s pomočjo katerih dosegajo tudi 
večji dobiček. Velik delež inovacij posvečajo izboljševanju izdelkov, kar vpliva na kakovost 
izdelkov – s tem podjetje pridobiva konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Podjetje 
izkazuje družbeno odgovornost v veliki meri glede odnosa do zaposlenih. Z združitvijo 
znanja vseh zaposlenih, izmenjevanjem informacij in povezovanjem vsi skupaj pripomorejo k 
razvoju dobrih medčloveških odnosov, pa tudi podjetja. Da bi svoje zaposlene lastnik podjetja 
še bolj motiviral, jim zagotavlja takšno delovno okolje in poslovne procese, ki so varni, in 
skrbi, da se na svojih delovnih mestih počutijo dobro. Pri poslovanju podjetja lastnik podjetja 
zagotavlja vsem zaposlenim usposabljanja in dodatna izobraževanja. V podjetju omogočajo 
varne in normalne delovne pogoje. Za lastnika podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. je zelo 
pomembno timsko delo v podjetju. Pravi, da če v podjetju ni timskega dela, potem tudi 
uspeha ni. Je mnenja, da so lahko z dobrim timskim delom v podjetju še bolj kreativni in 
produktivni. Lastnik vsakega podjetja pa mora po njegovem mnenju znati prisluhniti tudi 
drugim ljudem in spoštovati tudi njihove cilje. Zato lastnik Martin Tibaut upošteva mnenje 
sodelavcev, njihove nasvete ter predloge za poslovanje in nadaljnji razvoj podjetja. Trenutno 
je v podjetju zaposlenih 5 ljudi. Lastnik podjetja vsakega delavca obravnava kot družinskega 
člana, saj pravi, da je v podjetju pomembno zaupanje. Zaradi tega njihove cilje upošteva tudi 
če je to povezano z žrtvovanjem. Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. je družbeno odgovorno 
podjetje. Lastnik upošteva družbene cilje in je hkrati bolj pozoren na njih, skladno s svojim 
prepričanjem. Stil vodenja lastnika podjetja je kooperativno omejen. To pomeni, da včasih 
dopušča soodločanje, ko se s sodelavci skupaj dogovarjajo o nadaljnjem poslovanju. 
Velikokrat lastniku pri pomembnih odločitvah pomagata žena Sonja in sin Jure. Lastnik 
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Martin Tibaut je pošten in vesten do zaposlenih, kupcev, javnosti in ostalih udeležencev 
podjetja, zna jim prisluhniti in se prilagajati njihovim željam, ciljem in problemom.  

6.4.3 Proučevanje podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 

6.4.3.1 Pridobitev osnovnih informacij o podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Programsko-tržna področja (PTP) podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.: Osnovna dejavnost 
podjetja je prodaja svežega mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, razen perutninskega. 
Podjetje se poleg te dejavnosti ukvarja še s trgovino na drobno. Delovanje podjetja lahko 
razdelimo v tri programsko-tržna področja (PTP), in sicer:  

 PTP 1: Proizvodnja in prodaja mesa in mesnih izdelkov ne lastne blagovne znamke za 
individualne kupce in poslovne subjekte v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. v 
Žižkih. 

 PTP 2: Proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov pod lastno blagovno znamko v 
podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. v Žižkih. 

 PTP 3: Prodaja drugih izdelkov v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. v Žižkih. 
 

Prvo programsko-tržno področje zajema proizvodnjo in prodajo mesa in mesnih izdelkov ne 
lastne blagovne znamke za individualne kupce in poslovne subjekte v podjetju Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. v Žižkih. Podjetje daje prodaji svežega mesa velik poudarek. Svoje izdelke 
prodajajo v Žižkih, tako individualnim kupcem kot tudi poslovnim subjektom, kot so šole, 
vrtci in razna društva. Podjetje velik delež mesnih izdelkov posveča suhomesnim in 
prekajenim izdelkom, kot so npr. prekajene domače klobase, prekajeno meso (šunka, 
vratovina, rebra, slanina), suhomesne klobase, domača suha salama, polsuhe klobase, meso iz 
tunke in drugi izdelki. Podjetje s proizvodnjo in prodajo prekajenih izdelkov prispeva zelo 
velik delež k prodaji svojih izdelkov, s tem pa tudi k ustvarjanju visokega dobička podjetja. V 
proizvodnjo in prodajo mesnih izdelkov so vključeni tudi mesni izdelki, kot npr. krvavice, 
pečenice, biftek, ocvirki, čevapčiči, pleskavice, nabodala, pripravljeno začinjeno meso in 
drugi izdelki, ki so namenjeni prodaji tako individualnim kupcem kot tudi poslovnim 
subjektom.  

Drugo programsko-tržno področje zajema proizvodnjo in prodajo mesnih izdelkov pod lastno 
blagovno znamko v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. v Žižkih. Podjetje ima registrirano 
svojo blagovno znamko pod imenom »Gabrek«. Svoje lastne izdelke torej tržijo pod imenom 
Gabrek, kar omogoča razlikovanje od izdelkov drugih podjetij in dolgoročno tudi 
prepoznavnost podjetja. Podjetje z lastno proizvodnjo vseh mesnih izdelkov tudi lažje izdeluje 
različne vrste mesnih izdelkov. Vsak mesni izdelek je dodatno natančno pregledan in 
preizkušen, preden ga dajo v prodajo. Lastnik podjetja je mnenja, da je vse več potrošnikov 
pozornih na kakovost mesa, njegov vonj, okus, barvo, svežino in videz. Zato vedno skrbijo za 
kakovost in dajejo poudarek na vse navedene dejavnike, še posebej pa tudi na čistočo.  

Tretje programsko-tržno področje zajema prodajo drugih izdelkov v podjetju Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. v Žižkih. To so največkrat pekovski izdelki (kruh, pecivo, žemljice), mleko in 
mlečni izdelki, zamrznjena hrana, pijače, testeninski izdelki, sladki izdelki (čokolada, 
bomboni), slani izdelki, vse za dom in gospodinjstvo in drugi izdelki. Podjetje te izdelke 
kupuje pri različnih dobaviteljih in jih nato prodaja v podjetju samem. Ti v podjetju 
predstavljajo majhen delež pri ustvarjanju dobička podjetja.  
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Podjetje ima na vseh treh programsko-tržnih področjih dovolj veliko povpraševanje in 
dolgoročno tudi ustvarjeni dobiček. V veliki meri je prodaja podjetja odvisna od prvih dveh 
PTP, saj za PTP 3 (prodaja drugih izdelkov v podjetju) nimajo tako velikega povpraševanja. 
Možno je, da je razlog za to predvsem v cenah, ki so višje od ponujene konkurence, pa tudi v 
dejstvu, da je osnovna dejavnost podjetja prodaja mesa in mesnih izdelkov. Ker podjetje 
izdeluje in ponuja kupcem visokokakovostne mesne izdelke, so kupci zadovoljni z vsemi 
njegovimi programsko-tržnimi področji. Največjo konkurenčno prednost ima programsko-
tržno področje PTP 2, proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov pod lastno blagovno znamko, 
kjer povpraševanje in prodaja zelo rasteta. Z vidika odnosov do kupcev na tem programsko-
tržnem področju ima podjetje pomembno prednost, saj se prilagaja željam strank in 
nadgrajuje svoje proizvode, v primeru pohval in kritik. Stabilnost prodaje tega programsko-
tržnega področja je visoka. Prodajajo lastno izdelane proizvode, kar jim omogoča 
razlikovanje in dolgoročno tudi prepoznavnost podjetja. To programsko-tržno področje je 
razvojna prioriteta v podjetju. Programsko-tržno področje proizvodnje in prodaje mesa in 
mesnih izdelkov ne lastne blagovne znamke za individualne kupce in poslovne subjekte, PTP 
3, ne zaostaja za programsko-tržnim področjem proizvodov pod lastno blagovno znamko 
podjetja (PTP 2). Z vidika odnosov do kupcev ima podjetje na tem programsko-tržnem 
področju nekoliko manjšo prednost, saj ne more bistveno vplivati na sestavine izdelkov, ki jih 
vključuje v izdelavo proizvodov. Stabilnost prodaje je na tem programsko-tržnem področju 
majhna, saj konkurenca velikokrat ponuja izdelke po nižji ceni. Kljub temu pa podjetju 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. to področje omogoča tudi sočasen razvoj programsko-tržnega 
področja 2. Tretje programsko-tržno področje, prodaja drugih izdelkov, je konkurenčno slabo 
obvladljivo, zaradi razvojne usmeritve in poslovne strategije podjetja. Podjetje ima na tem 
programsko-tržnem področju (PTP 3) stabilnost prodaje zelo nizko, tudi ne more vplivati na 
kupce in njihovo izbiro nakupa, zato mu posveča tudi najmanjšo pozornost.   

Funkcijska področja podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.: V podjetju Gabrek, Martin Tibaut 
s. p. so pomembnejša funkcijska področja predvsem proizvodno področje, nabavno področje, 
področje financiranja, marketinga, organiziranja, razvojno in prodajno področje ter področje 
človeških virov. Vsem področjem podjetje namenja veliko pozornosti. Podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. ima dobro razvito proizvodno in nabavno področje. Veliko vlaga v nakup 
novih sodobnih strojev, saj le-to omogoča kakovostno in uspešno proizvodnjo. Za kakovost 
svojih izdelkov skrbijo tako, da dosledno spoštujejo predpise ter standarde, ki jih Republika 
Slovenija predpiše v svojih pravilnikih na področju živilstva, kar nadgradijo z lastnimi pravili 
glede potrebne kakovosti. Podjetje ima dobro razvejano nabavno področje, saj sodeluje z 
različnimi dobavitelji. Pomembno jim je, da dobavitelji dobavljajo kakovostno meso ter da 
želeno meso dostavijo v dogovorjenem času. V veliki meri so dobavitelji iz okolice Murske 
Sobote, sodelujejo pa tudi z ostalimi slovenskimi in tujimi dobavitelji. Na področju 
prodajnega marketinga podjetje oglašuje preko sredstev javnega obveščanja. Največkrat gre 
za letake in plakate za boljšo prepoznavnost. Podjetje prispeva sponzorska in donatorska 
sredstva za različna društva, občine in prireditve. Njihov dolgoročni cilj je vračanje 
zadovoljnega kupca, zato gradijo z njimi spoštljiv in korekten odnos. Podjetju Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. je pomembno tudi področje človeških virov. Zaposlenim v podjetju so omogočena 
varna in zanesljiva delovna mesta, ugodni delovni pogoji, možnost napredovanja in dodatno 
usposabljanje. Zagotovljena jim je socialna varnost in redne plače ter udeležba na sestankih. 
Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. ima razvito tudi področje organiziranja, velik poudarek 
pa daje razvojnemu področju. Lastnik podjetja delo organizira tako, da vsak zaposleni točno 
ve, kaj mora delati in se na tistem področju razvija in izboljšuje. Na tak način se namreč lahko 
tudi podjetje razvija in dosega poslovno uspešnost. Področje financiranja je v veliki meri 
odvisno od podjetja samega. Veliko stvari financirajo iz lastnih sredstev, sodelujejo pa tudi z 
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Novo Ljubljansko banko, d.d. Banka je tista, ki jim odobri finančna sredstva za določen čas. 
Do danes niso imeli nobenih težav na tem področju. 

Analiza vodstva in vodenja podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.: Ustanovitelj podjetja Martin 
Tibaut je 100-odstotni lastnik podjetja, ki sam upravlja in vodi podjetje. Za svoje odločitve in 
naloge prevzema vso odgovornost in tveganje. Lastnik skrbi, da podjetje deluje in posluje 
nemoteno, vodi in nadzira delavce ter jim svetuje, kaj in kako izboljšati, pripravlja ter vodi 
evidenco z vidika finančne funkcije v podjetju in skrbi za vso dokumentacijo in predpise 
potrebne za poslovanje podjetja. Ima dobre vodstvene sposobnosti in je vizionar (Preglednica 
6.2).  

Preglednica 6.2: Ocena vodstva in vodenja podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
 Sistem in metode 

vodenja podjetja 
Ključni kadrovski 
potenciali 

Organizacijska zasnova 
podjetja 

Proučitev z vidika 
obsega 

Dobro: Skladno z 
zastavljenimi cilji in 
sistemom vodenja, 
vendar preveč omejeno 
zgolj na lokalni trg. 

Dobro: V določenem 
trenutku proizvodnega 
procesa je začutiti 
pomanjkanje vodstvene 
delovne sile in 
izčrpavanje le-te. 

Zelo dobro: Enostavna 
struktura, ki ne vsebuje 
veliko hierarhičnih 
ravni, omogoča 
učinkovitost in 
inovativnost glede 
postopkov in izdelkov. 

Proučitev z vidika 
kakovosti 

Zelo dobro: Zastavljeni 
cilji in naloge so vedno 
izpolnjeni in realni, 
dobro usmerjeno 
vodenje. 

Odlično: Kakovost, ki 
jo dosegajo s pomočjo 
strokovno 
usposobljenega kadra. 

Zelo dobro: Malo 
hierarhičnih ravni, kar 
omogoča učinkovito in 
uspešno sodelovanje. 

Proučitev z vidika 
metod (inštrumentov) 
izvedbe 

Dobro:Vedno nove 
ideje o razvoju, 
poslovanju in izdelkih. 

Zelo dobro: Zaposleni 
v  podjetju so visoko 
motivirani in skupaj 
stremijo k nadaljnjemu 
razvoju podjetja. 

Zelo dobro: Majhnost 
jim omogoča uspešno 
medsebojno 
sodelovanje. 

Proučitev z vidika 
praktične uporabe 

Zelo dobro: Realne in 
razumljive metode in 
tehnike načina vodenja 
v podjetju. 

Zelo dobro: Zaposleni 
imajo veliko izkušenj 
in znanj na področju 
mesarstva in živilstva. 

Zelo dobro: Spodbuja 
poštenost, 
odgovornost, 
zanesljivost, vestnost, 
sodelovanje in 
ažurnost. 

 
Vir: Štrukelj 2012, str. 87, prirejeno za podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
V podjetju ocenjujemo način vodenja kot zelo dober, saj zaposleni med seboj sodelujejo in si 
pomagajo. Med njimi je vzpostavljeno pozitivno vzdušje in zadovoljstvo. Stil vodenja 
lastnika podjetja je pošten in dosleden, označimo ga lahko kot omejeno kooperativen. Lastnik 
zna prisluhniti vsakemu zaposlenemu, o problemih in željah se pogovarjajo in se na podlagi 
tega tudi prilagajajo. Prav zaradi tega ocenjujemo, da ima podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
zelo dober in dobro organiziran način vodenja. Na današnjem trgu so konkurenti pomembni 
zunanji udeleženci podjetja, katerih interes je ustvarjalno tekmovanje in sodelovanje. Podjetje 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. ima nekaj neposrednih konkurentov, kot so Kos Anton s. p., 
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Mesarstvo; Jereb Jožef s. p.; Domače mesnine, d. o. o.; Kodila, d. o. o.; Mesarija Kimi, d. o. 
o., in drugi. Posredna konkurenca so jim podjetje Panvita, mesna industrija Radgona, d. d., in 
vsa gospodinjstva, ki si sama pridelajo meso in mesne ter druge izdelke. V nadaljevanju bomo 
prikazali primerjavo podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. z nekaterimi neposrednimi 
konkurenti. Za primerjavo bomo vzeli podatke iz leta 2013, saj na javno dostopnih bazah 
podatkov (npr. podatkovna baza Bizi.Si) le-ti za leto 2014 v času priprave tega poglavja še 
niso objavljeni (Preglednica 6.3).   
 
Preglednica 6.3: Primerjava podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. s konkurenti  
 
Konkurenti Gabrek, 

Martin 
Tibaut s. p. 

Kos Anton  
s. p.,  
Mesarstvo 

Jereb Jožef  
s. p. 

Domače 
mesnine,  
d. o. o.  

Kodila,  
d. o. o. 

Mesarija 
Kimi, 
d. o. o. 

Elementi 
razlikovanja 
Naziv Mesnica in 

trgovina 
Gabrek, 
Martin 
Tibaut s. p. 

Kos Anton  
s. p., 
Mesarstvo 

Kmetija 
Žunar – 
domače 
mesnine 
Jožef Jereb 
s. p. 

Domače 
mesnine, 
proizvodnja, 
trgovina, 
promet in 
storitve,  
d. o. o. 

Kodila, 
proizvodnja
, trgovina 
in storitve, 
d. o. o. 

Mesarija 
Kimi, 
predelava 
mesa, 
d. o. o. 

Dejavnost meso in 
mesni 
izdelki; 
trgovina 

meso in 
mesni 
izdelki 

meso in 
mesni 
izdelki 

meso in 
mesni 
izdelki; 
gostilne in 
restavracije 

meso in 
mesni 
izdelki; 
trgovina 

meso in 
mesni 
izdelki 

SKD15 C10.110  –
proizvodnja 
mesa, razen 
perutnin-
skega 

G47.220  –
trgovina na 
drobno v 
specializi-
ranih 
prodajalnah 
z mesom in 
mesnimi 
izdelki 

C10.130 –
proizvodnja 
mesnih 
izdelkov 

C10.110 –
proizvodnja 
mesa, razen 
perutnin-
skega 

C10.130 –
proizvodnja 
mesnih 
izdelkov 

C10.130 – 
proizvodnj
a mesnih 
izdelkov 

Organizacij- 
ska oblika 

samostojni 
podjetnik 

samostojni 
podjetnik 

samostojni 
podjetnik 

družba z 
omejeno 
odgovor-
nostjo 

družba z 
omejeno 
odgovor-
nostjo 

družba z 
omejeno 
odgovor-
nostjo 

Prihodki od 
prodaje 

444.255 € 55.540 € 75.919 € 966.353 € 2.712.986 € 136.777 € 

Število 
zaposlenih 

3 do 4 0 2 10 do 19 10 do 19  2 

 
Med iskanjem neposredne konkurence smo ugotovili, da podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
v Pomurski regiji glede na svojo dejavnost nima veliko neposredne konkurence, čeprav 
obstaja veliko bolj izrazita posredna konkurenca, saj si v veliko gospodinjstvih v Prekmurju 
sami pridelajo meso in mesne izdelke. Konkurenca je veliko bolj izrazita v okolici Maribora. 

                                                            
15 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD, 2013) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za 
določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in 
drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe 
statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni. 
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Ugotovili smo, da ima podjetje Jereb Jožef s. p. zelo podobne karakteristike kot podjetje 
Gabrek, Martin Tibaut s. p., saj gre za enako dejavnost, organizacijsko obliko, število 
zaposlenih in zelo podobne prihodke od prodaje. Da se podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
uspešno razvija in raste, nam pove podatek o prihodkih od prodaje, ki od leta 2008 kljub 
gospodarskemu zastoju rastejo (podatkovna baza Bizi.Si), čeprav je konkurenca dokaj močna 
in so gospodarske razmere v Sloveniji neugodne.  
 
6.4.3.2 Določitev prednosti in slabosti podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Glavna prednost podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. se kaže v tem, da ponujajo 
visokokakovostne izdelke, ki so unikatni in inovativno narejeni. V podjetju je zaznati 
motiviranost zaposlenih in dobro organiziranost podjetja. Podjetje nenehno vlaga v razvoj 
nove opreme in strojev. Lastnik podjetja daje velik poudarek novim investicijam. V podjetju 
imajo sodobno tehnologijo in računalnike, velike poslovne prostore in proizvodnjo, ki jim 
omogoča še boljšo in večjo produktivnost. Leta 2012 so prejeli certifikat bonitetne odličnosti 
podjetja Bisnode d.o.o. – bili so uvrščeni v najvišji bonitetni razred, kar pomeni, da so skozi 
opazovano obdobje treh let uspešno izkazovali svojo odličnost poslovanja. Tako je podjetje 
dobilo potrditev, da spada med najlikvidnejša in najuspešnejša podjetja.  
 
Podjetje ima še veliko drugih prednosti, najpomembnejše so skupaj z najpomembnejšimi 
slabostmi podane v Preglednici 6.4. Kot slabost podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. lahko 
izpostavimo predvsem lokacijo, saj je sedež podjetja v majhni vasi Žižki, občine Črenšovci. 
Podjetje tudi nima zapisane obstoječe vizije, politike podjetja in strategij, ampak je navedeno 
samo »v glavi« lastnika podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p   
 
Preglednica 6.4: Prednosti in slabosti podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Prednosti Slabosti 
visokokakovostni izdelki lokacija podjetja 
unikatni in inovativni izdelki geografska razsežnost delovanja podjetja 
kreditna in plačilna sposobnost podjetja  podjetje nima zapisane vizije podjetja 
primerno vodenje podjetja   
dobra organiziranost podjetja podjetje nima zapisane politike podjetja 
motiviranost zaposlenih podjetje nima zapisanih strategij podjetja 
zadovoljstvo kupcev podjetje nima spletne strani (za boljšo 

prepoznavnost)  
izkušen in izobražen kader neprisotnost na spletu (družbena omrežja)  
sodobni in moderni stroji ter oprema slabša konkurenčna sposobnost PTP 3 
sodobna tehnologija in računalniki veliko število posrednih konkurentov 
zanesljivi dobavitelji manjši dobiček poslovanja v primerjavi z 

velikimi podjetji 
veliki poslovni prostori in urejena 
proizvodnja 

omejena možnost pridobivanja kreditov 

majhno število neposrednih konkurentov velikost premoženja 
nizki stroški poslovanja majhno število zaposlenih 
fleksibilnost podjetja preobremenjenost lastnika 
veliko parkirišče za stranke razvitost informacijske tehnologije 
sodelovanje z osnovnimi šolami in vrtci razvitost področja prodajnega marketinga 
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Nadaljevanje preglednice: 
hitro zagotavljanje naročila  
certifikat bonitetne odličnosti podjetja 
Bisnode d. o. o. 

 

družbena odgovornost podjetja  
 

6.4.4 Proučevanje okolja podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. ter določitev možnosti in 
nevarnosti 
 

Ekološko okolje: V slovenskem gospodarstvu ter drugod po Evropi in svetu je ekološko 
okolje čedalje pomembnejši dejavnik razvoja in delovanja posameznega podjetja. V 
današnjem času veliko slišimo o vse večjem onesnaževanju narave in oporečnosti industrijske 
hrane (Eko mesnine, 2013), zato je na trgu nujno potrebna sprememba prehranjevalnih navad. 
Na trgu obstaja vedno večje povpraševanje po biološki predelavi in izdelavi mesnih izdelkov 
in drugih proizvodov z manj aditivi, konzervansi ali drugimi dodatki. Veliko kupcev je 
ekološko ozaveščenih in so mnenja, da so ekološki mesni izdelki in sveže meso nujno 
potrebni na policah trgovin (povzeto po Eko mesnine, 2013). Podjetje Gabrek, Martin Tibaut 
s. p. proizvaja in prodaja naravi prijazne in sveže izdelke, narejene iz kakovostnega mesa, ki 
pa niso ekološki in so še vedno pridelani na industrijski način. Za podjetje Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. vidimo možnost razvoja novih ekoloških bio mesnih izdelkov, kjer bi postopki in 
priprava mesnih izdelkov lahko bili brez mnogih dodatkov, kot so nitrati, zgoščevalci, arome, 
barvila in konzervansi. S tem bi podjetje lahko pridobilo še večjo prepoznavnost in z vidika 
ekoloških razmer boljše razvojne možnosti za podjetje in Pomursko regijo. Obstaja pa tudi s 
tem povezana nevarnost za podjetje, saj so tako izdelani biološki izdelki po navadi dražji v 
primerjavi z drugimi, kar lahko privede do nezadostnega povečanja prodaje. Podjetje je 
majhno in nima toliko kapitala, da bi lahko razvilo takšne proizvode, kot si jih želi ekološko 
ozaveščen trg. Ugotavljamo, da ima proučevano podjetje vzpostavljen pozitiven odnos do 
okolja. Lastnik podjetja Martin Tibaut ima zastavljene družbeno odgovorne cilje, kot so: 
zmanjšanje količine odpadkov, varno ravnanje z nevarnimi snovmi, opuščanje uporabe 
nevarnih snovi, uvedbo okolju in zaposlenim prijazne tehnologije in zmanjšanje rabe vode. V 
podjetju si z namenom varovanja in spodbujanja varnega okolja prizadevajo za ločeno 
zbiranje odpadkov (papir, steklo, biološki odpadki, plastika, kovine in drugi odpadki). V 
proizvodnji, kjer delajo visoko kakovostne proizvode, skušajo z uporabo sodobnih tehnologij 
in strojev zmanjševati negativne vplive, ki bi sicer lahko vplivali na okolje. S takšnim 
odgovornim ravnanjem hkrati izkoriščajo priložnost za izboljšanje dobrega imena podjetja, ki 
izhaja iz vedno večje okoljske ozaveščenosti prebivalcev.  

Družbeno-politično in drugo socialno okolje: V sodobnem času so želje kupcev usmerjene k 
boljši kakovosti, ljudje postajamo čedalje zahtevnejši in želimo imeti visokokakovostne 
izdelke ter storitve (povzeto po Pivka in Uršič, 2001, str. 33). V okolju, kjer posluje podjetje 
Gabrek, Martin Tibaut s. p., želijo ljudje kupovati kakovostno meso in mesne izdelke ob 
pravem času in po ugodni ceni. Za večino prebivalcev so pomembne etične norme in ustrezna 
kultura v podjetju ter način medsebojnega sodelovanja na raznih delavnicah, sejmih, 
prireditvah ipd. Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. nudi visokokakovostne izdelke pod 
želenimi pogoji. Imajo razvite etične norme in ustrezno kulturo, ki prevladuje v podjetju. 
Podjetje sodeluje z raznimi društvi in na mnogih prireditvah, kjer je izpostavljeno družbeno-
političnemu in socialnemu okolju. Za podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. so omenjeni 
organizirani dogodki, kjer pripravijo pogostitve s pripravljenimi mesnimi dobrotami, odlična 
priložnost za povečanje njihove prepoznavnosti, saj naša družba takšna udejstvovanje 
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pričakuje. Na podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. imajo vpliv tudi različni zakoni in predpisi, 
ki veljajo zanje. Neupoštevanje teh zakonov bi podjetju lahko bilo nevarno.  

Tehnično-tehnološko okolje: Na trgu ni izdelka, ki bi nastal brez tehnologije. Podjetja v 
današnjem času veliko vlagajo v razvoj nove sodobne tehnologije (povzeto po Završnik, 
1990, str. 16). Če želijo v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. dolgoročno uspeti, morajo 
skrbeti za kakovostno opremo in sodobne stroje za svoje izdelke, prav tako morajo spremljati 
inovacije na področju tehnike in tehnologije, ki sta povezani s proizvodnjo. Glavna 
konkurenčna prednost v današnjem času uspešnih podjetij (povzeto po Završnik, 1990, str. 
17–18) je namreč predvsem inovativnost in razvoj sodobne tehnologije. Internet in spletni 
brskalniki omogočajo podjetjem, da si pridobijo večjo prepoznavnost, kar pripomore k 
razvoju podjetja. Za podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. predstavlja dobro možnost razvoja 
prav vlaganje v sodobno opremo in stroje ter uvedba novih tehnik za razvoj poslovanja. 
Podjetje ima možnost vzpostaviti spletno stran in tam predstavljati svojo široko ponudbo, kar 
lahko povzroči večji ugled in prepoznavnost podjetja. S tem pa so seveda povezane tudi 
določene nevarnosti. Vlaganje v sodobno opremo in stroje je povezano z višjimi stroški in 
nevarnostjo nerentabilnosti. Pri uvedbi spletne strani je nevarnost nekakovostna spletna stran 
(nedelujoča spletna stran, nevzdrževana spletna stran, tehnološki problemi), ki podjetju lahko 
povzroči več škode kot koristi.   

Ekonomsko okolje: Trenutne gospodarske razmere v Sloveniji so slabe, še vedno pereča 
svetovna kriza je povzročila, da je v Sloveniji BDP (na prebivalca) nizek in da je inflacija 
visoka. V letu 2008 je bila rast bruto domačega proizvoda 5,9 %, v letu 2014 pa samo 2,1 %. 
Letni koeficient inflacije je v letu 2008 znašal 106,8 v letu 2014 pa 100,8 (SURS, 2014a; 
2014b). Kot lahko opazimo, se prodajni učinki dražijo, hkrati pa brezposelnost raste (ista 
vira). Recesija vpliva na zmanjšanje prodaje in dolgoročno ustvarjeni dobiček podjetij. 
Priložnost za podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. je lahko v tem, da ponudi kupcem res 
kakovostne mesne izdelke, ki se vsakodnevno prodajajo, po ugodni ceni. Podjetje mora 
skrbeti za ugodne cene, saj je konkurenca na trgu močna, kupna moč pa nizka.  

Prodajni trgi: Veliko podjetij v Sloveniji ima interes svoje prodajne učinke in trge nenehno 
širiti in razvijati svojo prodajno mrežo tudi drugod po svetu, saj lahko tako povečajo prihodke 
svojega poslovanja. S tem, ko smo vstopili v EU, imamo še več možnosti za prodajo izdelkov 
na tuji trg. Povečal se je izvoz in uvoz blaga, a s tem tudi konkurenca (povzeto po UMAR, 
2014, str. 120). Ugotavljamo, da ima tudi podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. možnost 
prodajati svoje izdelke povsod po Sloveniji in kasneje v tujini. S tem bi lahko povečali 
prihodke iz poslovanja. Z vstopom na širši domači in/ali tuji trg pa bi se povečala tudi 
konkurenca. Podjetje bi takrat moralo graditi na še večji prepoznavnosti, kar bi jim povzročilo 
tudi več stroškov. 

Oskrbni trgi z resursi: Oskrbni trgi z resursi v Sloveniji (z materiali, surovinami, delovnimi 
sredstvi) so se z vstopom v EU bistveno povečali. Na oskrbnem trgu obstaja prost pretok 
blaga in prosta nabava materialov iz tujine (povzeto po UMAR, 2014, str. 120). Podjetje 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. ima možnost izkoristiti večjo izbiro dobaviteljev za nabavljanje 
materialov iz tujine. Nevarnost pri takšni izbiri dobaviteljev je manjša kakovost materialov v 
primerjavi s slovenskimi dobavitelji.  

Oskrbni trgi z delovno silo: Na slovenskem trgu obstaja veliko podjetij, ki zaposlujejo delavce 
iz tujine in obratno, veliko slovenskih delavcev odide delat v tujino. Oskrbni trg delovne sile 
se je z vstopom v EU povečal (povzeto po UMAR, 2001, str. 54). Ker želi podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. na novo zaposliti delavca, ima možnost zaposliti cenejšo delovno silo iz 
tujine, kar jim bi omogočilo nižje stroške delovne sile. Nevarnost tako izbrane delovne sile je 
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lahko neučinkovitost in manjša produktivnost dela, kar lahko vpliva na poslovanje in 
uspešnost podjetja. 

Oskrbni trg s kapitalom: Na slovenskem finančnem trgu so trenutne finančne razmere zelo 
slabe, zato veliko bank in drugih finančnih institucij podjetjem ne more odobriti kratkoročnih 
kreditov. Z vstopom Slovenije v EU se je finančna stabilnost sicer okrepila, saj so se 
podjetjem odprle drugačne finančne možnosti, a slovenska podjetja te možnosti premalo 
izkoriščajo (povzeto po Banka Slovenije, 2014, str. 2). Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
ima možnost pridobitve nepovratnih sredstev in subvencij iz evropskega sklada. Kredite in 
druge oblike kapitala lahko podjetje pridobi v drugih državah članicah EU. Podjetje Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. je mikro podjetje, zato je velika nevarnost, da pridobitve nepovratnih 
sredstev in subvencij iz evropskega sklada ne bi dobilo. Če podjetje najame kredit v drugi 
državi, je to lahko zanj velika nevarnost zaradi izpostavljenosti nepoznavanju vseh pogojev in 
zakonov, ki jih ima določena država. 
 
6.5 Planirana prihodnja politika podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
S proučevanjem podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. na ravni politike podjetja smo pridobili 
tri skupine raziskovalno-prognostičnih izhodišč za snovanje, oblikovanje in izbiranje politike 
podjetja, in sicer: (1) vrednote podjetja, (2) konkurenčne prednosti in slabosti podjetja ter (3) 
iz okolja izhajajoče možnosti in nevarnosti za podjetje (primerjaj Belak, Ja., 2002, str. 125). 
Spoznali smo, da ima podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. veliko prednosti in potencialnih 
priložnosti, ki vplivajo in bi lahko še bolj vplivale na razvoj podjetja. Zaznane so tudi 
nekatere slabosti in nevarnosti, ki jih podjetje lahko z veliko verjetnostjo odpravi oz. se jim 
izogne. Okolje, v katerem proučevano podjetje posluje, nudi podjetju veliko razvojnih 
možnosti, zato mora biti lastnik podjetja sposoben izkoristiti priložnosti in se v veliki meri 
izogniti nevarnostim, na katere velikokrat nima vpliva. Kljub še vedno pereči gospodarski 
krizi in drugim dejavnikom razvojnega okolja sklepamo, da bo podjetje Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. še naprej uspešno poslovalo in uspešno premagovalo konkurenco, kar posledično 
pomeni dolgoročno ustvarjeni dobiček, preživetje in razvoj tega podjetja.  

Iz do sedaj proučenega smo za podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. ugotovili, da imajo dokaj 
dobro opredeljeno vizijo podjetja, ki pa bi jo bilo potrebno zapisati. Predlagana vizija, kot jo 
predlagamo javno objaviti: V podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. iz Žižkov želimo v 
naslednjih sedmih letih postati uspešno, sodobno in učinkovito organizirano družinsko 
podjetje, znano po prodaji svežega mesa in ponudbi drugih kakovostnih, sveže narejenih in 
prekajenih mesnih izdelkov. Visokokakovostne izdelke, narejene iz mesa kontroliranega 
porekla, bomo ponujali zanesljivo in konkurenčno. V Pomurski regiji želimo ohraniti svoj 
tržni delež. Veliko pozornost posvečamo svojim zaposlenim, dobaviteljem, kupcem in 
javnosti, s katerimi želimo ohraniti korekten in spoštljiv odnos. 

Predlagano poslanstvo, kot ga predlagamo javno objaviti: Poslanstvo podjetja Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. je zagotavljanje dnevno svežega mesa in kakovostnih mesnih izdelkov kupcem iz 
domače vasi Žižki in okoliških krajev v Prekmurju. Nudimo bogato izbiro lastnih mesnih 
izdelkov, ki jih nenehno razvijamo, in različno sveže meso. Gradimo na dobrih in spoštljivih 
medsebojnih odnosih ter etičnosti do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in drugih poslovnih 
partnerjev, saj so ti temelj za uspeh podjetja. Veliko vlagamo tudi v okolje. Z družbeno 
odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem skrbimo za doseganje dolgoročne uspešnosti 
podjetja, kot tudi za rast in razvoj Pomurske regije. 
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V podjetju sledijo sprotnim stalnim smotrom, ki se morajo uresničevati sproti in vodijo k 
trajnim razvojnim smotrom. Glavni sprotni stalni smoter lastnika je samozaposlitev, 
ohranjanje premoženja in dobrega imena družine ter ustvarjanje dobička. Pomembnejši 
sprotni stalni smotri zaposlenih so redna plača, možnost napredovanja, zagotavljanje socialne 
varnosti, finančna in druga medsebojna pomoč, usposabljanje in prijetno delo. V podjetju 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. je trajni razvojni smoter predvsem učinkovito in uspešno 
delovanje podjetja, kakor tudi rast prodaje, razvoj podjetja in ugled podjetja v javnosti. Sem 
prištevamo tudi upoštevanje nadstandardnih kriterijev za kakovost proizvodov, saj le-to 
podjetju prinaša prepoznavnost, ugled in povečanje premoženja, na etičen način. Velik 
poudarek daje podjetje tudi zadovoljstvu zaposlenih, zato lahko ta dejavnik prav tako štejemo 
k trajnim razvojnim smotrom podjetja. Kot trajni razvojni smoter v podjetju prevladuje tudi 
skrb za okolje, ki mu posvečajo veliko pozornost. Vsi omenjeni smotri podjetje vodijo h 
kakovostnemu in dolgoročnemu poslovanju ter razvoju.  

Temeljni cilji podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. so zadovoljiti potrebe kupcev in 
kakovostno opravljati delo za ustvarjanje dobička in nadaljnji razvoj podjetja. Kot končni cilj 
podjetja je zastavljeno ohranjanje in povečanje premoženja, tudi doseganje čim večje tržne 
vrednosti podjetja. Cilj podjetja je ponovno vračanje zadovoljnih kupcev, kar dosegajo s 
skrbjo za naravo in družbeno odgovornim ravnanjem. Lastnik podjetja Martin Tibaut želi za 
dosego omenjenih ciljev v prihodnosti razširiti izbiro mesnih izdelkov lastne izdelave, s tem 
pa povečati proizvodni in prodajni program. Veliko vlaga v razvoj nove tehnologije in v 
nakup nove opreme ter strojev, tudi v zaposlene, partnerje ter kupce. Kot je razbrati, skuša 
podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. slediti mnogim vmesnim in sprotnim ciljem, kar jim 
omogoča dosegati želeno kakovost poslovanja. 

Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. z zastavljeno politiko podjetja skrbi tako za domače kot 
širše družbeno okolje. Podpora okolja, v katerem delujejo, in družbe pomembno vplivata na 
njegov nadaljnji razvoj in poslovanje. Ker gradijo na različnih področjih z vidika 
prostovoljstva, sodelujejo z lokalno skupnostjo in neprofitnimi organizacijami, s tem 
prispevajo k še večji družbeni odgovornosti podjetja. Odgovorno oblikovana politika podjetja 
podpira skrb za okoljevarstvene vidike, pozitiven odnos z lokalno skupnostjo in zadovoljstvo 
zaposlenih. Vse to pa hkrati povzroča tudi zadovoljevanje interesov podjetja in njegovega 
lastnika.   

6.6 Sklep 

Živimo v času gospodarske krize (povzeto po Kajzer, 2011, str. 13), ko je še posebej 
pomembno, da lastniki planirajo razvoj podjetja in se na podlagi planiranega razvoja 
prilagodijo trenutnim razmeram. Za uspešnost podjetja je potrebno poleg poslovanja planirati 
tudi razvoj, saj je na podlagi plana razvoja podjetja lažje upravljati in voditi podjetje v smeri 
želene rasti in razvoja (Liedholm in Mead, 2013, str. 70). Vsekakor pa mora podjetje poznati 
tudi svoje lastne prednosti in slabosti, da se lažje prilagaja konkurenci in kupcem. 
Ugotavljamo, da je izkoriščanje prednosti in poznavanje iz okolja izhajajočih možnosti in 
nevarnosti v manjših podjetjih velikokrat odvisno od lastnika podjetja, ki upravlja in vodi 
podjetje ter postavlja izhodišča za nadaljnji razvoj podjetja (povzeto po Liedholm in Mead, 
2013). V tem poglavju smo proučili podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p., ki svojim strankam 
nudi bogato izbiro lastnih kakovostnih mesnih izdelkov ter različno in kakovostno sveže 
meso. Vedno znova razvijajo nove ponudbe za zveste kupce. Ustvarjeni dobiček poslovanja 
namenjajo in investirajo v nakup novih strojev in opreme. Na osnovi tega zagotavljajo rast in 
razvoj podjetja. Pri svojem poslovanju upoštevajo vrednote, kot so poštenost, odkritost ter 
zanesljivost. Zaposleni v podjetju so motivirani, kar jim omogoča prijetno delovno okolje, 
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redna plača, socialna varnost, prava organizacija dela, možnost osebnega razvoja in 
zadovoljstvo pri delu. Spoštujejo dve načeli, to sta načelo enakopravnosti in načelo 
odgovornosti do vseh udeležencev podjetja. Ugotovili smo, da ima lastnik Martin Tibaut zelo 
dober način vodenja – omejeno kooperativni stil, saj vsakega zaposlenega obravnava kot 
družinskega člana. Lastnik je mnenja, da je med zaposlenimi v podjetju nujno zaupanje. Z 
družbeno odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem skrbijo za doseganje dolgoročne 
uspešnosti podjetja, kot tudi za rast in razvoj Pomurske regije. Glavna prednost podjetja 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. je ponudba visokokakovostnih izdelkov, ki so unikatni in 
inovativno narejeni. Podjetje je dobro organizirano ter nenehno vlaga v razvoj nove opreme in 
strojev. V podjetju imajo sodobno tehnologijo in računalnike, velike poslovne prostore in 
proizvodnjo, kar jim omogoča še boljšo in večjo produktivnost. Slabost podjetja Gabrek, 
Martin Tibaut s. p. je predvsem lokacija, saj je sedež podjetja v majhni vasi Žižki, občine 
Črenšovci. Podjetje mora imeti jasno opredeljeno svojo vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne 
cilje, saj le-ti opredeljujejo temeljne, splošne in dolgoročne značilnosti podjetja, ki vplivajo na 
nadaljnji razvoj podjetja (povzeto po Belak Ja., 2002, str. 76). Podjetje Gabrek, Martin Tibaut 
s. p. ima oblikovano politiko podjetja, ki smo jo analizirali in skladno z našimi raziskovano-
prognostičnimi spoznanji tudi dopolnili. Prišli smo do spoznanja, da na oblikovanje politike 
podjetja pozitivno vpliva proučitev vrednot in interesov lastnika podjetja. Če združimo in 
prognostično obdelamo razvojne trende podjetja, dobijo vrednote ter proučevanje podjetja in 
okolja svojo vlogo. Vrednote postanejo kriterij za presojo, proučitev podjetja postane 
izhodišče za določanje vseh pravil v zvezi s prihodnostjo podjetja, proučevanje okolja pa 
postane usmerjevalec njegovih hotenj (Belak Ja., 2002, str. 125).  

Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. gradi na dobrih medsebojnih odnosih z zaposlenimi, 
kupci, dobavitelji in drugimi partnerji, kar jim omogoča poslovno uspešnost in nenehen 
razvoj. Podjetje se zaveda, da so za uspešnost podjetja pomembne tudi vrednote, ki 
zaposlenim in lokalni skupnosti omogočajo še bolj kakovostno življenje, saj tako skrbijo za 
razvoj posameznika kot tudi podjetja in skupnosti. Podjetje verjame v svoj trajnostni razvoj in 
zadovoljevanje potreb širše družbe. Z raznimi sponzorstvi in donacijami podpirajo številne 
projekte na različnih področjih, veliko vlagajo v razvoj in izobraževanje, ter tako prispevajo k 
boljšemu razvoju Pomurske regije. Z zaposlenimi gradijo kulturo medsebojnega zaupanja, 
spoštovanja, motiviranja, sodelovanja in timskega dela. Z družbeno odgovornim poslovanjem 
skrbijo za doseganje dolgoročne uspešnosti podjetja ter za rast in razvoj Pomurske regije, tudi 
s planiranjem politike podjetja in njenim inoviranjem, kar obravnavamo v tem poglavju, saj 
na takšen način zagotavljajo boljše pogoje za obstoj in razvoj podjetja, ohranjanje delovnih 
mest, poslovanje dobaviteljev ter pokrivanje opisanih in drugih interesov vseh udeležencev 
podjetja, vključno s skrbjo za sočloveka in naravo. 

 

 

 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   100 
 

Literatura in viri 
 
1. Ajpes. 2014. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (datum 

zadnje spremembe 3. 5. 2014). Dostopno na: 
http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp?maticna=5460592000&leto=2013 [5. 11. 2014].  

2. Allen, C. 1996. Corporations grow their own best employees at corporate universities. 
Journal of Career Planning and Employment, 56 (2): 24–27. 

3. Allen, M. (Ur.). 2002. The Corporate University handbook: designing, managing and 
growing a successful program. New York: Amacom. 

4. Allen, M. (Ur.). 2007. The next generation of corporate universities. San Francisco: 
Pfeiffer. 

5. Amit, R., in Schoemaker P. J. H. 1993. Strategic Assets and Organisational Rent. 
Strategic Management Journal 14: 670–87. 

6. APA 2010. Gender and stress. 
https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2010/gender-stress.aspx  [2.9.2014]. 

7. Armbuster, H., Bikfalvi, A., Lay, G. 2008. Organizational innovation: The challenge of 
measuring non-technical innovation in large-scale surveys. Technovation, 28: 644–657. 

8. Assen, D. b. d. Corporate Universities: Making a strategic contribution by enhancing 
absorptive capacity. Neobjavljeno delo. 

9. Aterido, R., Hallward-Driemeier, M., Pages, C. 2011. Big constraints to small firms' 
growth? Business environment and employment across firms. Economic Development, 
Cultural Change, letnik 59, številka 3, str. 609–647. 

10. Attwood, M. in S. Dimmock. 1996. Introduction to Personnel Management. Houndmills. 
Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press. 

11. Aupperle, K. 1991. The Use of Forced-Choice Survey Procedures in Assessing Corporate 
Social Orientation. V: James E. Post (ur.), Research in Corporate Social Performance and 
Policy, Vol. 12. JAI Press, Greenwich, CT. pp. 269–279. 

12. Aupperle, K., A. Carroll and J. Hatfield. 1985. An empirical examination of the 
relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of 
Management Journal 8: 446–463. 

13. Bahtijarević-Šiber, F. 1999. Management ljudskih potenciala. Zagreb: Goldenmarketing, 
cop.  

14. Banka Slovenije. 2014. Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v 
Sloveniji. Dosegljivo na: 
https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5833 [3. 11. 2014]. 

15. Baptista, R., Lima, F., Torres Preto, M. 2013. Entrepreneurial skills and workers’ wages 
in small firms. Small business economics, letnik 40, številka 2, str. 309–323. 

16. Bauernschuster, S. 2011. Dismissal protection and small firms' hirings: evidence from a 
policy reform. Small business economics, letnik 40, številka 2, str. 293–307. 

17. Becker, B. in B. Gerhart. 1996. The Impact of Human Resource Management on 
Organizational Performance: Progress and Prospects. Academy of Management Journal 
39(4): 779–801. 

18. Belak, Ja. 2000. Podjetniško planiranje kot funkcija managementa (4. spremenjena izd.). 
Gubno: MER Evrocenter. 

19. Belak, Ja. 2002. Politika podjetja in strateški management (2. dopolnjena izd.). Maribor; 
Gubno: Založba MER – MER Evrocenter. 

20. Belak, Ja. 2010. Integralni management: MER model. Maribor: Založba MER. 
21. Belak, Ja. in soavtorji. 1998. Razvoj podjetja in razvojni management: posebnosti malih in 

srednje velikih podjetij (1. izd.). Gubno: MER Evrocenter. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   101 
 

22. Belak, Ja. in soavtorji. 2003. Integralni management in razvoj podjetja. Gubno: Založba 
MER – MER Evrocenter. 

23. Benavides-Velasco, C. A., Quintana-García, C., Guzmán Parra, V. F. 2013. Trends in 
family business research. Small business economics, letnik 40, številka 1, str. 41–57. 

24. Bisnode. 2013. Družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d. o. o. (datum 
izdaje 16. 11. 2012). Dostopno na: 
http://www.bonitete.si/CreditReportsPrimus/Kontrole/Rezultati.aspx?SearchMode=S&Se
archName=Gabrek+Martin+Tibaut+s.p. [5. 11. 2014]. 

25. Bobek, D., Jurše, M., Kajzer, Š., Kralj, J., Marn, F., Radonjič, D. in drugi. 1997. Izbrane 
teme iz sodobnega managementa. (D. Radonjič, ured.) Maribor: Ekonomsko-poslovna 
fakulteta Maribor, Inštitut za razvoj managementa. 

26. Boher, K. 2010. Universities Becoming The Outsourcing Solution. American Journal of 
Business Education, 3 (6): 1–6. 

27. Bohinc, R. 1990. Podjetja in družbe. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
28. Božičnik, S., Ećimović, T. in Mulej, M. (ur.). 2008. Sustainable future, requisite holism, 

and social responsibility. Maribor: ANSTED University, Penang in co-operation with 
SEM Institute for climate change, Korte, and IRDO Institute for Development of Social 
Responsibility. On CD. 

29. Buckingham, Elizabeth A. 2002. Managing Stress in Your Practice. Catalist, Mar/Apr 
2004. 

30. Cao, Y., Myers, L., Omer, T. 2012. Does company reputation matter for financial 
reporting quality? Evidence from restatements. Contemporary Accounting Research, 
letnik 29, številka 3, str. 956–990. 

31. Carroll, A. B. 1979. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. 
Academy of Management Review 4(4): 497–505 

32. Chance4Change. 2014. Dostopno na www. http://www.chance4change.eu/ [28. 9. 2014]. 
33. Chatzkel, J. 2002. Intellectual capital. Oxford: Capstone Publishing (A Wiley Company). 
34. Chesbrough, H. W. 2006. “Open Innovation: Researching a New Paradigm.” In Open 
35. Coff, R. W. 1997. Human Assets and Management Dilemmas: Coping with the Hazards 

on the Road to Resource-based Theory, Academy of Management Review 22(2): 374–402. 
36. Cornell, B. and A. Shapiro. 1987. Corporate stakeholders and corporate finance. Financial 

Management 16: 5–14. 
37. Costa S., J., Bruno-Faria, M. 2013. The innovation process in the organizational context: 

an analysis of helping and hindering factors. Brazilian Business Review, 10 (3): 108–129. 
38. Creative Commons. 2014. Dosegljivo na : http://creativecommons.org/about  [27.8.2014]. 
39. Crossan M., M., Apaydin, M. 2010. A Multi-Dimensional Framework of Organizational 

Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47 
(6): 1154–1191. 

40. Crowther, D., Barry, D. M., Sankar, A., Goh, K. G., in Ortiz Martinez, E. 2004b. S.R.W. 
Social Responsibility World of RecordPedia 2004. Penang: Ansted Service Center (Ansted 
University Asia Regional Service Center).  

41. Crowther, D., in Caliyut, K. T. (ur.). 2004. Stakeholders and Social Responsibility. 
Penang: ANSTED University. 

42. Čater, T. 2007. Oblike konkurenčne prednosti in njihov vpliv na uspešnost podjetja. 
Akademija MM, Ljubljana. Letnik X, št. 11, str. 24–29. 

43. Daft, R. L. 1994. Management. Third edition. United States of America: The Dryden 
Press. 

44. Daft, R., in Marcis, D. 2001. Understanding Management. London: Thomson Learning. 
45. Damanpour, F. 1996. Organizational complexity and innovation: developing and testing 

multiple contingency models. Management Science, 42 (5): 693–716. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   102 
 

46. DeCenzo David A., Robbins Stephen P. and Verhulst Susan L. 2010. Fundamentals of 
Human Resource Management – 10th Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley, Sons, 
inc. 

47. Delaney, J. T. in M. A. Huselid. 1996. The impact of Human Resource Management 
practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management 
Journal, 39(4): 949–969. 

48. Delery, J. E. in D. H. Doty. 1996. Modes of theorizing in strategic human resource 
management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance 
predictions. Academy of Management Journal 39: 802–835. 

49. Densford, L. 1998. Learning from the best: APQC finds what makes a cu successful. 
Corporate University Review, 6 (1): 13–15. 

50. Dernovšek, Mojca Z., Mateja Gorenc in Helena Jeriček. 2006. Ko te strese stres. Kako 
prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: Inštitut za 
varovanje zdravja. 

51. Diener, E., Biwas-Diener. R. 2000. Income and subjective well-being: Will money make 
us happy? Manuscript submitted for publication.  

52. Diener, E., Lucas, R. E. 1999. Personality, and subjective well-being. Well-being: The 
foundations of hedonic psychology, D., Kahneman, E., Diener in N., Schwarz (ur.), 
Russell Sage Foundation, New York.  

53. Diener, E., Nickerson, C., Lucas, R. E., Sandvik, E. (2001. Dispositional affect and job 
outcomes. Manuscript submitted for publication. 

54. Diener, E., Seligman E. P. M., (2004. Beyond Money; Tovard an Economy of Well Being, 
Psyhological Science in the Public Interest, Vol. 5.  

55. Diener, E., Seligman, M. E. P., (2002. Very happy people, Psychological Science, Vol. 
13, str. 81–84.  

56. Diener, E., Witz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Dim-Prieto, C., Choi, D.-W., Oishi, S. 
2009. New measures of Well-Being. V Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U. and 
Helliwell, J. F. (Eds.). Oxford (UK) (eds.): Well-being for public policy. Oxford 
University, New York, 247–267. 

57. Driver, M. J., Coffey, R. E., D. E. Bowen. 1998. Where Is HR Management?. Personnel1. 
58. Drucker, F. P. 1985. Innovation and entrepreneurship: practice and principles. Harper 

and Row: New York. 
59. Duh, M. 2003. Družinsko podjetje. Gubno: MER Evrocenter, Založba MER. 
60. Dulebohn, J. H., Molloy, J. C., Pichler, S. M. in B. Murray. 2009. Employee benefits: 

Literature review and emerging issues. Human Resoure Management Review 19: 86–103. 
61. Dzinkowski, R. 1998. The Measurement of Intellectual Capital: An Introduction. New 

York: International Federation of Accountants. 
62. Ećimović, T. et al. 2002. Systems thinking and climate change system:(against a big 

"tragedy of commons" of all of us. Korte: SEM, Institute for climate change. 
63. Eko mesnine. 2014. Eko mesnine. Pridobljeno iz Ekomesnine.si: 

http://www.ekomesnine.si/si/novice/ [6. 11. 2014]. 
64. Esposito, M. 2009. Put you corporate responsibility, act together! Mustang, Oklahoma: 

Tate Publishing and Enterprises. 
65. EU. 2000. Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament. Innovation in a knowledge-driven economy. Commission of the European 
Communities, Brussels, xxx, COM(2000) 567 final.  

66. EU. 1995. Green Paper on Innovation. European Commissions, European Union. 
Dosegljivo na: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf. 
[23.06.2014]. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   103 
 

67. EU. 2001. [Commission of the European Communities, 2001]. Green Paper on Promoting 
a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, 
Brussels. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf. 

68. Eurich, N. P. 1985. Corporate Classrooms: The Learning Business. Wiley, Sons, 
Incorporated, John. 

69. Felce, D. in Jonathan P. 1995. Quality of life: its definition and measurement. Research in 
Developmental Disabilities 16(1), 51–74. 

70. Fitzgerald, Eugene, Wankerl Andreas, Schramm, Carl. 2011. Inside Real Innovation. 
London: World Scientific Publishing.  

71. Fragouli, E. 2010. Intellectual capital, organizational advantage: an economic approach 
to its valuation and measurement. Dosegljivo na: 
http://www.eefs.eu/conf/Athens/Papers/626.pdf [13. 6. 2013]. 

72. Fredericson, B. L., Joiner, T. 2002. Positive emotions trigger upward spirals toward 
emotional well-being, Psychological Science, Vol. 13, str. 172–175. 

73. Frederiksen, Claus H. 2002. Stress – a common disease?. Luxembourg: Magazine of the 
European Agency for Safety and Health at Work. 

74. Fresina, A. 1997. The Three Prototypes of Corporate Universities. Corporate University 
Review, January/February. 

75. Friderick, W. C., Davis, K., in Post, E. J. 1988. Business and Society: Corporate Strategy, 
Public Policy, Ethics. 6th edition. New York: McGraw-Hill Publishing Company. 

76. Frooman, J. 1997. Socially Irresponsible and Illegal Behavior and Shareholder Wealth: A 
Meta-Analysis of Event Studies. Business, Society 36(3): 221–249. 

77. Garg, P., Rastogi, R. 2009. Effect of Psychological Wellbeing on Organizational 
commitment of Employees, The Icfai University Journal of Organizational Behavior, Vol. 
VIII, No. 2, str.  42–51. 

78. GEM. 2003. Rebernik, M., Tominc, P., Glas, M., Pšeničny, Kako podjetna je Slovenija. 
(How Entrepreneurial in Slovenia. In Slovenian). Global Entrepreneurship Monitor 
Slovenija 2002: Maribor. Maribor. University of Maribor, Faculty of Economics and 
Business, Institute for Entrepreneurship and Small Business Management. 

79. George, Jennifer M. in Gareth Jones. R. 1996. Understanding and Managing 
Organizational Behavior. Reading: Addison – Wesley Publishing Company. 

80. Gera, S., Gu, W. 2004. The effect of organizational innovation and information 
technology on firm performance. International Productivity Monitor, 9: 1–48. 

81. Glenn, N. D., Weaver, C. N. 1981. The contributions of marital happiness to global 
happiness. Journal of Marriage and the Family, Vol. 43, str. 161–168. 

82. Goerner, S., Dyck, R. G., in Lagerroos, D. 2008. The New Science of Sustainability. 
Building a Foundation for Great Change. Triangle Center for Complex Systems, Chapel 
Hill, N.C. 

83. Golob, U., Kline, M. 2010. Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja: kako 
pomembna je za slovensko javnost? Akademija MM, Ljubljana, letnik 10, številka 16, str. 
49–61. 

84. Gomezelj Omerzel, D. 2008. Znanje zaposlenih ter poslovna uspešnost malih in srednje 
velikih podjetij. Koper: Fakulteta za management Koper. 

85. Gould, K. E. 2005. The corporate university: A model for sustaining an expert workforce 
in the human services. Behavior Modification, 29: 508–520. 

86. Griffin, J. J. in J. F. Mahon. 1997. The Corporate Social Performance and Corporate 
Financial Performance Debate: Twenty-Five Years of Incomparable Research. Business, 
Society 36(1): 5–31. 

87. Gumusluoglu, L., Ilsev, A. 2009. Transformational leadership, creativity, and 
organizational innovation. Journal of Business Research, 62: 461–473. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   104 
 

88. Haljilji, B. 2012. Intelektualni kapital kao determinanta kreiranja vrednosti i konkurentske 
prednosti kompanija. Socioeconomica, 1 (2): 303–312. 

89. Harrison, S. 1995. Public Relations: an introduction. New York:  Routledge. 
90. Hilse, H., Nicolai, A. 2004. Strategic learning in Germany's largest companies. Journal of 

Management Development, 23 (4): 372–398. 
91. Hornby, W., Gammie, B., in Wall, S. 1997. Business Economics. London, New York: 

Longman. 
92. Hornung, B. R. 2006. Happiness and the pursuit of happiness. A sociocybernetic 

approach, Kybernetes 35 (3/4): 323–346. 
93. Hrast, A. in Mulej, M. (ur.) 2010. 5th international conference: Social responsibility and 

current Challenges 2010 – »Nature and humans« conference proceedings. Maribor: IRDO 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. On CD. 

94. Hrast, A., Mulej, M. in Kojc, S. 2013. Izobraževanje in komuniciranje za več družbene 
odgovornosti. Zborniki vseh 8 konference IRDO. Maribor: IRDO. 

95. Hrast, A., Mulej, M. in Kojc, S. 2014. Pospeševanja družbene odgovornosti in zdravja 
družbe s pomočjo skrbi za etiko podjetja. Zbornik 9. Konference IRDO. Maribor: IRDO. 

96. Huselied, M. A. 1995. The impact of human resource management practices on turnover, 
productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal 38: 
635–672. 

97. Inglehart, R. 1996. The Diminishing Utility of Economic Growth: From Maximizing 
Security Toward Maximizing Subjective Well-Being. Critical Review 10 (4): 509–531. 

98. Innovation: Researching a New Paradigm, ed. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, and J. 
West. New York: Oxford University Press. 

99. International Standards Organization. 2010. ISO 26000:2010 ISO. Dosegljivo na: 
http://www.iso.org/iso/social_responsibility/  [23.06.2014]. 

100. Ivanko, Š. 1999. Urejenost podjetja – strukture in procesi. Koper: Visoka šola za 
management. 

101. James, O. 2007. Affluenza – a contagious middle class virus causing depression, 
anxiety, addiction and ennui. Vermillion, an imprint of Ebury Publishing, Random House 
UK Ltd etc. 

102. Johnson, G. in Scholes, K. 1997. Exploring Corporate Strategy. Hertfordshire: 
Prentice Hall Europe. 

103. Jung, I. D., Chow, C., Wu, A. 2003. The role of transformational leadership in 
enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings. 
Leadership Quarterly, 14: 525–544. 

104. Kajzer, A. 2011. Vpliv gospodarske krize na trg dela v Sloveniji in izzivi za politiko 
dela. Dostopno na: www.dlib.si/stream/urn:nbn:si:docgnfaoa9f/2cabe919.../pdf 
[3.11.2014]. 

105. Katou, A. A. 2008. Innovation and Human Resource Management: the Greek 
Experience. Organizacija 41(3): 81–90. 

106. Keelan, E. 2004. Analysis: Stress – Pressure point. Accountancy, 1329. 
107. Klein, N. 2009. Doktrina šoka: razmah uničevalnega kapitalizma. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. Canadian original: 2007. 
108. Kolar, Vesna. 2011. Inoviranje upravljanja avtorskih pravic na RTV Slovenija = 

Innovative management of copyright protection in RTV Slovenija: delo diplomskega 
seminarja.  

109. Kralj, J. 2001. Temelji managementa in naloge managerjev (3. dopolnjena izd.). 
Koper: Visoka šola za management v Kopru. 

110. Kralj, J. 2003. Temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev (4. 
dopolnjena izd.). Koper: Visoka šola za management. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   105 
 

111. Lahovnik, M. 2008. Družbena odgovornost kot dejavnik korporacijskega upravljanja 
podjetij v Sloveniji. Naše gospodarstvo 54 (5/6): 10–21. 

112. Lambooij, Mattijs, Karin Sanders, Ferry Koster in Marieke Zwiers. 2006. Human 
Resource Practices and Organisational Performance: Can the HRM-Performance Linkage 
be Explained by the Cooperative Behaviours of Employees. Management Revue 17(3). 

113. Layard, R. 2005. Happiness: lessons from a new science. Allen Lane, Penguin Group, 
London. 

114. Lepak, D. P. in Snell, S. A. 1999. The human resource architecture: Toward a theory 
of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24: 31–
48. 

115. Liedholm C., Mead D. C. 2013. Small enterprises and economic development: the 
dynamics of micro and small enterprises. Dostopno na: 
http://www.google.si/books?hl=sl&lr=&id=xOojqrQpgp4C&oi=fnd&pg=PR3&dq=role+
of+small+enterprises+in+economic+development&ots=AREqdV_FEM&sig=wBDDfoE
MY0wpZBsCgn58ObY9Oto&redir_esc=y#v=onepage&q=role%20of%20small%20enter
prises%20in%20economic%20development&f=false [3.11.2014]. 

116. Lipičnik, S. 2002. Ravnanje z ljudmi pri delu. V: Možina, S. (ed.). Management: nova 
znanja za uspeh. Radovljica: Didakta 

117. Looise, J. K. in M,.,van Rimsdijk. 2004. Innovating organizations and HRM: A 
conceptual framework. Management Revue 15(3): 277–287. 

118. Lucas, R. E., Clark, A. E., Georgellis, Y., Diener, E. 2003. Re-examining adaptation 
and the set point model of happiness: Reactions to changes in marital status, Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 84, str. 527–539. 

119. Luffman, G., Sanderson, S., Lea, E., Kenny, B. 1991. Business policy: an analitytical 
introduction (2. izdaja). USA: Oxford, Cambridge. 

120. Lui Abel, A., Li, J. 2012. Exploring the Corporate University Phenomenon: 
Development and Implementation of a Comprehensive Survey. Human Resource 
Development Quarterly, 23 (1): 103–126. 

121. Maček, M. (Ur.). 2000. Upravljanje znanja v slovenskih podjetjih. Ljubljana: Inštitut 
za intelektualni kapital. 

122. Marks, G. N., Flemming, N. 1999. Influences and consequences of well-being among 
Australian young people: 1980–1995”, Social Indicators Research, Vol.  46, str. 301–323. 

123. Martin, P. 2005. Making Happy People: the nature of happiness and its origins in 
childhood Fourth Estate pubs. 

124. Martins, E. C., Terblanche, F. 2003. Building organisational culture that stimulates 
creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1): 64–74. 

125. Mayer, J. 1994. Vizija ustvarjalnega podjetja (2. izdaja). Ljubljana: Dedalus in Ikra. 
126. McAllister, F. 2005. Wellbeing Concepts and Challenges. Discussion Paper Prepared 

by Fiona McAllister for the Sustainable Development Research Network (SDRN). Online 
Available: http://www.sd-research.org.uk/wellbeing/documents/SDRNwellbeingpaper-
Final_000.pdf. 

127. Mcguire, Jean, Alison Sundgren in Thomas Schneeweis. 1988. Corporate Social 
Responsibility and Firm Performance. Academy of Management Journal 31(4). 

128. Meister, J. 1998. Ten steps to creating a corporate university. Training and 
Development, 52 (1): 38–43.  

129. Merkač M. 1998. Kadri v organizaciji. Koper: Visoka šola za Management.  
130. Mihalič, R. 2009. Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije. Škofja 

Loka: Mihalič in partner. 
131. Milisavljević, M., Todorović, J. 1991. Planiranje i razvojna politika preduzeća. 

Beograd: Savremena administracija. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   106 
 

132. Močnik, D. 2005. Strateški management. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko. 

133. Moschandreas, M. 2000. Business Economics. (2. izdaja). London: Thomson. 
134. Moskowitz, M. 1972. Choosing socially responsible stocks. Business and Society 

1:71–75. 
135. Možina, S. 2002. Delov teamu, skupini. V: Možina, S. (ed.). Management: nova 

znanja za uspeh. Radovljica: Didakta 
136. Možina, S., Rozman, R., Glas, M., Tavčar, M., Pučko, D., Kralj, J. in drugi. 2002. 

Management: nova znanja za uspeh. (M. Stane, ured.) Radovljica: Didakta. 
137. Mulej, M. in Dyck, R. 2014. Social responsibility – a non-technological innovation 

process [Elektronski vir]. Vol. 1. [S. l.] : Bentham e-Books. 
138. Mulej, M., in Hrast, A. 2008. Družbena odgovornost podjetij. In: Skupaj smo 

močnejši, Zbornik 2. konference nevladnih organizacij Podravja: 41–52. Maribor: 
Regionalno stičišče Podravja.  

139. Mulej, M., S. Božičnik, Z. Ženko, in V. Potočan. 2009. Nujnost in zapletenost 
ustvarjalnega sodelovanja za inoviranje in pot iz krize 2008. V: Hrast, Mulej, eds., 
omenjeno tu. 

140. Mulej, M., Štrukelj, T., Šarotar Žižek, S., Ženko, Z., Potočan, V., Hrast, A. 2010. Peta 
faza razvoja podlag za konkurenčnost – nov položaj visokega šolstva. In: Vloga visokega 
šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja. Conference. Doba Maribor 

141. Mulej, Matjaž, Ženko, Zdenka, Potočan, Vojko. 2002. ˝A Software as an Innovation˝ 
In: Trappl, Robert ed., Cybernetics and Systems. 

142. Mumford, D. M., Gustafson, B. S. 1988. Creativity syndrome: integration, application, 
and innovation. Psychological Bulletin, 103 (1): 27–43. 

143. Musek Lešnik, K. 2007. Organizacijske vrednote: kako do jasnih organizacijskih 
vrednot. Ljubljana: IPSOS. 

144. Musek Lešnik, K. 2007. Pomen jasne vizije, poslanstva in organizacijskih vrednot za 
podjetje. Ljubljana: IPSOS. 

145. Musek, J. 2005. Psihološke in kognitivne študije osebnosti, Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, Ljubljana. 

146. Musek, J., Avsec, A. 2002. Pozitivna psihologija: subjektivni (emocionalni) blagor in 
zadovoljstvo z življenjem, Anthropos, Vol.  34, No. 1/3, str. 41–68. 

147. National Accounts of Well-being, nef, 2009. 
148. Nickels, W. G., and Burk Wood, M. 1997. Marketing: Relationships, Quality, Value. 

New York: Worth Publishers Inc.  
149. Občina Črenšovci. 2012. Razvojni program občine Črenšovci 2012–2017 (datum 

objave 4. 7. 2012). Dostopno na: 
http://www.obcinacrensovci.si/images/Obcinski_svet/Gradiva_za_seje/mandat_2010-
2014/razvojni_program_2011.pdf [20. 10. 2014]. 

150. Ovsenik, J. 1999. Stebri nove doktrine organizacije, managementa in organizacijskega 
obnašanja. Kranj: Moderna organizacija. 

151. Päijät-Hämeen Viljaklusteri. (2014). Vilja. Lahdi, Päijät-Hämeen Viljaklusteri (na 
spletu). Dosegljivo na: www.viljklusteri.fi [23.08.2014]. 

152. Palmer, Stephen, Cooper Cary in Thomas Kate. 2001. Model of organisational stress 
for use within an occupational health education/promotion or wellbeing programme – A 
short communication. London: Health Education Journal. 

153. Papula, J., Volna, J. 2011. Intellectual capital as value adding element in knowledge 
management. Dosegljivo na: 
http://www.academia.edu/1485332/Intellectual_Capital_as_Value_Adding_Element_in_K
nowledge_Management [25. 8. 2013]. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   107 
 

154. Pava, M. L. in J. Krausz. 1996. The Association Between Corporate Social-
Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost. Journal of 
Business Ethics 15(3): 321–357. 

155. Pavot, W., Diener, E. 2004. The subjective evaluation of well-being in adulthood: 
Findings and implications, Ageing International, Vol.  29, No. 2, str. 113–135. 

156. Pečjak, Vid. 2001. Poti do novih idej. New moment  – Idea Book. Št.16 (celotna 
številka). 

157. Petzinger, T. 2000. The New Pioneers. The Men and Women who are Transforming 
the Workplace and the Marketplace. New York, etc. Touchstone, Simon&Schuster. 

158. Pivka M., Uršič, D. 2001. ISO 9000 v slovenskih podjetjih. Maribor: Management 
Forum.  

159. Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert. 2000. Public management reform: A 
comparative analysis. Oxford, England: Oxford University Press. 

160. Prince, C., Beaver, G. 2001. The Rise and Rise of the Corporate University: the 
emerging corporate learning agenda. The International Journal of Management 
Education, 1 (2): 17–26. 

161. Prosenak, D. in Mulej, M. 2007. How can marketing contribute to increase of well-
being in transitional (and other) societies? 1st International Scientific Marketing Theory 
Challenges in Transitional Societies Conference. Snoj, B. in Milfelner, B. (ur.). Maribor 
20–21 September, Maribor: University of Maribor, Ekonomsko poslovna fakulteta: 127–
133. 

162. Prosenak, D. in Mulej, M. 2007. Application of Technology to Enhancing of (Co) 
creative (Co-operation and Socially Responsible Action of All in a Society. Murcia. In: 
7th International Conference of Sociocybernetics “Technology and Social 
Complexity”.ISA, RC 51 on Sociocybernetics.  

163. Prosenak, D. in Mulej, M. 2008. O celovitosti in uporabnosti obstoječega koncepta 
družbene odgovornosti poslovanja = About holism and applicability of the existing 
concept of corporate social responsibility (CDO). Naše gospodarstvo 54 (3/4): 10–21. 

164. Prosenak, D., Mulej, M. in Snoj, B. 2008. A requisitely holistic approach to marketing 
in terms of social well-being, Kybernetes  37 (9/10): 1508–1529. 

165. Pučko, D. 1991. Strateško poslovodenje in planiranje v podjetju. Radovljica: Didakta. 
166. Quinn, F. 2006. Crowning the Customer. How to Become Customer-Driven. 10th. 

(revised edition). Dublin: The O'Brien Press. 
167. Quinn, J., H. Mintzberg in R. James. 1987. The strategy process. Englewood Cliffs. 

New Jersey: Prentice-Hall. 
168. Rebernik, M. 1997. Podjetništvo in management malih podjetij. Maribor: Ekonomsko-

poslovna fakulteta; Fakulteta za strojništvo. 
169. Rebernik, M., Knez-Riedl, J., Močnik, D., Širec Rantaša, K., Rus, M., and Krošlin, T. 

2002. Slovenski podjetniški observatorij 2002–2.del. Družbena odgovornost malih in 
srednjih podjetij. Maribor: EPF, Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij.  

170. Rebula Tuta, Alenka. 2011. Globine, ki so nas rodile.Celovec: Mohorjeva družba.  
171. Reisz, Scott. 2002. Stress-Busting Initiatives Make Busy Season Better. Catalyst, 

Nov/Dec 2004. 
172. Renaud-Coulon, A. 2002. Universités d'entreprise, Vers une mondialisation de 

l'intelligence. Paris: Editions Village Mondial. 
173. Revkin, A. C. 2005. A New Measure of Well-Being from a Happy Little Kingdom. 

The New York Times, 4 Oct. Dosegljivo na:  
http://www.nytimes.com/2005/10/04/science/04happ.html?ex=1171947600&en=5a41a93
522961d05&ei=5070 [25. 5. 2009]. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   108 
 

174. Ryan, R. M. in E. L. Deci. 2000. “Self-determination theory and the facilitation of 
intrinsic motivation, social development, and well-being”. Am. Psychologist, Vol. 55, 68–
78. 

175. Ryan, R. M. in E. L. Deci. 2001. “On Happiness and Human Potentials: A Review of 
Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being”. Annual Review of Psychoogy, Vol. 
52, 141–166. 

176. Ryff, C. D. 1989. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 
psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 57, 1069–1081.  

177. Schoemaker, Michiel, Andre Nijhof in Jan Jonker. 2006. Human Value Management. 
The influence of the Contemporary Developments of Corporate Social Responsibility and 
Social Capital on HRM. Management Revue 17(4). 

178. Schuler, R. S., I. C. MacMillan. 1984. Gaining Competitive Advantage through 
Human Resource Management Practices. Human Resource Management 23 (3): 241–255. 

179. Schwartz, S. M., in Caroll, A. B. 2003. Corporate social responsibility: A three 
domain approach. Business Ethics Quarterly. 

180. Scotchmer, Suzanne. 2004. Innovation and Incentives. Boston: MIT Press.   
181. SDRN. 2006. Sustainable Development Research Network – SDRN. 2006. Wellbeing 

Concepts and Challenges. [online]. Dostopno na: http://www.sd-
research.org.uk/wellbeing/documents/FinalWellbeingPolicyBriefing.pdf [13.5.2011]. 

182. Sharma, Suparn, Joity Sharma in Arti Devi. 2009. Corporate Social Responsibility: 
The Key Role of Human Resources Management. Business Intelligence Journal 2(1). 

183. Society for Human Resource Management (SHRM). 2007. Corporate Social 
Responsibility: United States, Australia, India, China, Canada, Mexico and Brazil: A 
Pilot Study. Virginia, US: Author. 

184. Soloman, R. in K. Hansen. 1985. It`s good business. New York: Atheneum 
185. Sparrow, P., and Marchington M. 1998. Human Resource Management: The New 

Agenda. Pitman Publishing. 
186. Springer, K. W. and Hauser, R. M. 2009. An assessment of the construct validity of 

Ryff's scales of psychological well-being: method, mode and measurement effects. Social 
science research 35(4): 1080–1102. 

187. Statistični urad Republike Slovenije. 2013. Podjetja po dejavnosti (SKD 2008) in 
velikosti glede na število oseb, ki delajo, Slovenija, letno. Dosegljivo na: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp [14. 12. 2013]. 

188. Statistični urad republike Slovenije. 2014. Bruto domači proizvod Slovenija. 
Dosegljivo na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6462 [9.10.2014]. 

189. Steiner, G. A., and Steiner, J. F. 2003. Business, Government and Society: A 
Managerial Perspective, Text and Cases. Tenth edition. New York: McGraw-Hill. 

190. Stewart, Heather. 2012. £13tn hoard hidden from taxman by global elite. The 
Guardian: The Observer. 2012 july 21. Dosegljivo na: 
http://www.theguardian.com/business/2012/jul/21/global-elite-tax-offshore-economy 
[9.10.2014]. 

191. Stiglitz, F. Sena, A. in Fitoussi, F. 2009. Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress. Dostopno na www.stiglitz-
sena-fitoussi.fr [12.12.2010]. 

192. Strandeberg, Coro. 2009. The Role of Human Resource Management in Corporate 
Social Responsibility. Strandeberg Consulting. 

193. SURS. 2008. Statistični urad Republike Slovenije. Standardna klasifikacija dejavnosti. 
Slovenija, letno (online). Dostopno na: 
http://www.stat.si/klasje/Preglednica.aspx?cvn=5531 [3. 10. 2014]. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   109 
 

194. SURS. 2014a. Statistični urad Republike Slovenije. Bruto domači proizvod. Slovenija 
(online). Dostopno na: http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=12 [4.11.2014]. 

195. SURS. 2014b. Statistični urad Republike Slovenije. Inflacija. Slovenija (online). 
Dostopno na: http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=1 [4.11.2014]. 

196. Swanson, D.L. 1999. Toward an Integrative Theory of Business and Society: A 
Research Strategy for Corporate Social Performance. Academy of Management Review 
24(3): 506–521. 

197. Šarotar Žižek, S. 2012. Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in 
potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije. Maribor: Ekonomsko-
poslovna fakulteta. 

198. Šarotar Žižek, S. (v izdajanju). Osebna celovitost človeka. Maribor: IRDO. 
199. Šarotar Žižek, S. in S. Treven. 2009. Nov model upravljanja s človeškimi viri v 

(slovenskem) turizmu. Proceedings. Portorož: Turistica and Faculty for management. 
200. Štefančič, M. 2008. Diktatura šoka. Mladina. 

http://www.mladina.si/tednik/200801/clanek/nar-tema--marcel_stefancic_jr/ [27. 5. 2010]. 
201. Štoka Debevec, M. 2008. Pregled dogajanj na področju družbene odgovornosti v 

Evropski uniji V: Hrast et. al. Citirqano tukaj. 
202. Štrukelj, T. 2012. Izbrani praktični vidiki politike podjetja in strateškega 

managementa. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 
203. Šuligoj, M. (2011). Inovativnost zaposlenih v birokratskih hotelskih organizacijah. 

Management, 6 (1), 85–99. 
204. Tavčar, M. 1996. Razsežnosti managementa. Ljubljana: Tangram. 
205. Tavčar, M. 2006. Management in organizacija: sinteza konceptov organizacije kot 

instrumenta in kot skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management. 
206. Tavčar, M. 2008. Kulture, etika in olika managementa (2. dopolnjena izd.). Kranj: 

Moderna organizacija v okviru FOV Kranj. 
207. Taylor, S., Paton, R. 2002. Corporate Universities: historical development, conceptual 

analysis relations with public-sector higher education. London: The Observatory on 
Borderless Higher Education. 

208. The Brundtland Commission. 1987. Our Common Future, The Report of the World 
Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press. 

209. Thommen, J.-P., Mugler, J., Belak, Ja. in soavtorji 1998. Sinergija in razvojni 
managament. Maribor: MER Evrocenter. 

210. Toth, G. 2008. Resnično odgovorno podjetje. Ljubljana: GV Založba. 
211. Townsend, C., Liu, W. 2012. Is Planning Good for You? The Differential Impact of 

Planning on Self-Regulation. Journal of Consumer Research, letnik 39, številka 4, str. 
688–703. 

212. Treven, S., M. Mulej. 2003. The holistic treatment of interplay between competitive 
issues and human resource management. Inteligentni in računalniški sistemi, Kompleksni 
sistemi v e-poslovanju. M. Bohanec (ed.). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan:184–187. 

213. Treven, S., V. Sića. 2001. Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik. 

214. Treven, S. 1998. Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
215. Treven, Sonja. 2005. Premagovanje stresa. Ljubljana: GV Založba.  
216. Tudor G., V. Srića. 1996. Menedžer i pobjednički tim. Zagreb: MEP Consult, 

CROMAN. 
217. Udovicic, K. 2002. Manager and Values. Chapter in: Ecimovic, T., Mulej, M., Mayur, 

R., Systems Thinking and Climate Change System (Agaist a Big “Tragedy of Commons” 
of All of Us). Korte, Institute for Climate Change: 182–196. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   110 
 

218. Udovicic, K. 2004. Metode nematerialne motivacije managerjev v tranzicijskih 
podjetjih. (Managers’ Methods of Immaterial Motivation in Transitional Enterprises. In 
Slovenian) Ph.D. Diss. Maribor. University of Maribor, Faculty of Economics and 
Business. 

219. Ullman, A. 1985. Data in search of a theory: A critical examination of the relationship 
among social performance, social disclosure, and economic performance. Academy of 
Management Review 10: 540–577. 

220. UMAR. 2001. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
Slovenija v Evropski uniji. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Dostopno na: 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/01_sgrs-besedilo.pdf [2. 11. 
2014]. 

221. UMAR. 2014. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
Poročilo o razvoju 2014. Kazalniki razvoja Slovenije. Dostopno na: 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2014/I/1_15.pdf [2. 11. 
2014]. 

222. Van Osselaer, S., Janiszewski, C. 2012. A Goal-Based Model of product evaluation 
and choice. Journal of Consumer Research, letnik 39, številka 2, str. 260–292. 

223. Varelius, J. 2004. Objective explanations of individual well-being. Journal of 
Happiness Studies 5, 73–91. 

224. Veenhoven, R. 1997a. Advances in the Understanding of Happiness, publishing in 
French in Revue Quebecoise de Psychologie 18, 29–74.  

225. Veenhoven, R. 1997b. Quality-of-life in Individualistic Society: A Comparison of 43 
Nations in the Early 1990s. Social Indicators Research 48(2): 91–125. 

226. Waddock, S., in Bodwell, C. 2007. Total Responsibility Management. Sheffield: 
Greenleaf Publishing Limited. 

227. Walton, J. 1999. Strategic Human Resource Development. London: Pitman. 
228. Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. 1988. Development and validation of a brief 

measure of positive and negative affect: The PANAS scales, Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 54, str. 1063–1070.  

229. WBCSD. 2014. World Business Council for Sustainable Development. Dosegljivo na:  
http://www.wbcsd.org/home.aspx [26.8.2014]. 

230. Webb, R. A. 2004. Managers' commitment to the goals contained in a Strategic 
Performance Measurement System. Contemporary Accounting Research, letnik 21, 
številka 4, str. 925–958. 

231. Webster Jennica R., Beehr Terry A. in Christiansen Neil D. 2010. Toward a better 
understanding of the effects of hindrance and challenge stressors on work behaviour. 
Journal of vocational behaviour 76 (1), pp. 68–77.  

232. Wheelen, T., Hunger, D. 2010. Strategic management and business policy (13. izdaja). 
Boston: Pearson Education, Upper Sadle River (New Jersey), Prentice Hall. 

233. Wood, D. J. 1991. Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management 
Review 16(4): 691–718. 

234. Wright, P. M., W. R. Boswell. 2002. Desegregating HRM: A Review and Synthesis of 
Micro and Macro Human Resource Management Research. Journal of Management. 
28(3): 247–276. 

235. Završnik B. 1990. Življenjski cikel izdelka in druge metode strateškega planiranja 
marketinga. Ljubljana: Tangram.  

236. Ženko, Z. 1995. Zakaj je tako malo ekoloških inovacij v managementu?. V Mulej, M. 
in dr. ur., Zbornik 15. PODIM – Ekološke inovacije, (Naše gospodarstvo, leto 41, št. 1/2), 
Maribor. UM, EPF. 



Literatura in viri 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   111 
 

237. Ženko, Z. 2011. Difuzija inovacij s primeri iz pridobivanja energije in onesnaževanja 
okolja = Diffusion of innovation with cases from energy production and environment 
pollution. V: BORŠIČ, Darja (ur.), et al. Izzivi gospodarstva na začetku novega desetletja: 
strokovna monografija (Knjižna zbirka Sodobna ekonomija in poslovanje – SEP, ISSN 
2232–4593, 1). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, str. 50–62.  

238. Ženko, Zenka in Mulej, M. 2011. Diffusion of innovative behaviour with social 
responsibility. Kybernetes, letnik 40 (9/10): 1258–1272. 

 



Priloge 
 

SEP 4: Inoviranje posameznika, podjetij in družbe za družbeno odgovornost in dobro počutje   112 
 

 

Priloge  
 
Priloga 1: Tamhane post-hoc test  
 

Odvisna spremenljivka (I) Mesto (J) Mesto 
Povprečna 
razlika (I-J)

Standardna 
napaka ocene Sig. 

Gledano v celoti sem v življenju 
srečen.  

Gradec Maribor 0,167* 0,069 0,047 
Murska Sobota 0,281* 0,104 0,023 

Maribor Gradec -0,167* 0,069 0,047 
Murska Sobota 0,114 0,110 0,659 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,281* 0,104 0,023 
Maribor -0,114 0,110 0,659 

Večino časa v preteklem tednu sem 
bil žalosten. 

Gradec Maribor -0,160 0,073 0,082 
Murska Sobota -0,219 0,102 0,099 

Maribor Gradec 0,160 0,073 0,082 
Murska Sobota -0,058 0,107 0,929 

Murska 
Sobota 

Gradec 0,219 0,102 0,099 
Maribor 0,058 0,107 0,929 

S svojim življenjem sem 
zadovoljen. 

Gradec Maribor 0,210* 0,068 0,006 
Murska Sobota 0,202 0,105 0,157 

Maribor Gradec -0,210* 0,068 0,006 
Murska Sobota -0,008 0,109 1,000 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,202 0,105 0,157 
Maribor 0,008 0,109 1,000 

Moje življenje je trenutno blizu 
idealnemu življenju. 

Gradec Maribor 0,619* 0,073 0,000 
Murska Sobota 0,504* 0,111 0,000 

Maribor Gradec -0,619* 0,073 0,000 
Murska Sobota -0,115 0,116 0,689 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,504* 0,111 0,000 
Maribor 0,115 0,116 0,689 

Vse kar sem počel v zadnjem tednu 
je terjalo napor.  

Gradec Maribor 0,263* 0,081 0,004 
Murska Sobota 0,287* 0,118 0,047 

Maribor Gradec -0,263* 0,081 0,004 
Murska Sobota 0,024 0,121 0,996 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,287* 0,118 0,047 
Maribor -0,024 0,121 0,996 

V vsakdanjem življenju se z 
lahkoto uveljavljam. 

Gradec Maribor 0,306* 0,063 0,000 
Murska Sobota 0,512* 0,106 0,000 

Maribor Gradec -0,306* 0,063 0,000 
Murska Sobota 0,206 0,110 0,176 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,512* 0,106 0,000 
Maribor -0,206 0,110 0,176 

Zadovoljen sem s svojimi dosežki. Gradec Maribor 0,230* 0,066 0,002 
Murska Sobota 0,229 0,095 0,051 

Maribor Gradec -0,230* 0,066 0,002 
Murska Sobota 0,000 0,100 1,000 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,229 0,095 0,051 
Maribor 0,000 0,100 1,000 

Imam osebo, s katero se lahko 
pogovorim o mojih intimnih in 
osebnih zadevah.  

Gradec Maribor 0,210* 0,071 0,010 
Murska Sobota 0,194 0,105 0,184 

Maribor Gradec -0,210* 0,071 0,010 
Murska Sobota -0,016 0,110 0,998 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,194 0,105 0,184 
Maribor 0,016 0,110 0,998 
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Ljudje v mojem lokalnem okolju si 
med seboj pomagamo.   

Gradec Maribor 0,449* 0,066 0,000 
Murska Sobota 0,337* 0,093 0,001 

Maribor Gradec -0,449* 0,066 0,000 
Murska Sobota -0,112 0,099 0,593 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,337* 0,093 0,001 
Maribor 0,112 0,099 0,593 

Z ljudmi v lokalnem okolju sem 
povezan. 

Gradec Maribor 0,407* 0,066 0,000 
Murska Sobota 0,172 0,087 0,137 

Maribor Gradec -0,407* 0,066 0,000 
Murska Sobota -0,235* 0,091 0,031 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,172 0,087 0,137 
Maribor 0,235* 0,091 0,031 

Ljudje se do mene vedejo pošteno. Gradec Maribor -0,246* 0,061 0,000 
Murska Sobota -0,115 0,094 0,530 

Maribor Gradec 0,246* 0,061 0,000 
Murska Sobota 0,131 0,097 0,440 

Murska 
Sobota 

Gradec 0,115 0,094 0,530 
Maribor -0,131 0,097 0,440 

Večini ljudi v lokalnem okolju 
zaupam.  

Gradec Maribor 0,507* 0,066 0,000 
Murska Sobota 0,547* 0,098 0,000 

Maribor Gradec -0,507* 0,066 0,000 
Murska Sobota 0,040 0,102 0,972 

Murska 
Sobota 

Gradec -0,547* 0,098 0,000 
Maribor -0,040 0,102 0,972 
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Priloga 2: Izbrane značilnosti podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p.  
 
V današnjem času so želje in potrebe kupcev različne in zahtevne, zato se morajo podjetniki 
usmeriti v pravo izbiro svoje dejavnosti in se soočati z raznimi kriteriji, ki vplivajo na razvoj 
podjetja. Podjetja se zato med seboj razlikujejo in uvrščajo v različne skupine po različnih 
kriterijih. Pri razvrščanju podjetij v značilne skupine smo uporabili kriterije, ki jih je izbral 
Belak, Ja. (2002, str. 24–28): dejavnost, velikost, tehnično-ekonomska struktura, pravna 
oblika, lokacija, stopnja kooperativnosti, stopnja internacionalizacije podjetja, oblika 
podjetniške povezave. V nadaljevanju bomo s pomočjo teh kriterij proučili značilnosti 
podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. 
 
Dejavnost: V podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p. je osnovna dejavnost prodaja svežega mesa 
in proizvodnja mesnih izdelkov, razen perutninskega. Po standardni klasifikaciji dejavnosti 
spada podjetje po definiciji v skupino »predelovalne dejavnosti« s šifro kategorije C10.11. 
Glede na dejavnost uvrščamo podjetje v sekundarni sektor in terciarni sektor, saj gre za 
proizvodno podjetje in tudi storitveno podjetje (trgovina). 

Velikost: Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD, 2006, str. 206) so vsa podjetja 
organizirana v družbe. Zakon (55. člen) razporeja družbe na mikro, majhne, srednje in velike 
družbe z uporabo navedenih meril, ki so: povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti 
prihodki od prodaje, vrednost aktive. 
 
Podjetje mora izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev, da ga lahko razvrstimo po velikosti. 
Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. spada med mikro podjetja, saj je v podjetju zaposlenih 5 
delavcev, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive pa ne presegajo 2,000.000 €.  
 
Tehnično-ekonomska struktura: Podjetje spada med delovno intenzivna podjetja s fizičnim 
delom, saj zaposleni v podjetju opravljajo predvsem fizično delo.  

Pravna oblika: Podjetje spada v pravno-organizacijsko obliko samostojni podjetnik (s. p.). 
Prednost te oblike je, da podjetnik prosto razpolaga z denarnimi sredstvi in da ni potreben 
denarni vložek v obliki ustanovitvenega kapitala (ZGD, 2006, str. 154). Zato se je podjetje 
Gabrek, Martin Tibaut s. p. odločilo, da bo poslovalo v pravno-organizacijski obliki 
samostojni podjetnik. 

Lokacija: Sedež podjetja je v vasi Žižki, ki spada v občino Črenšovci. 
 
Stopnja kooperativnosti: Proučevano podjetje ima sklenjene pogodbe o medsebojnem 
sodelovanju s petimi regionalnimi šolami in vrtci (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Miška 
Kranjca Velika Polana, OŠ Kobilje, OŠ Genterovci in OŠ Prežihovega Voranca Srednja 
Bistrica). 
 
Stopnja samostojnosti: Podjetje Gabrek, Martin Tibaut s. p. je 100 % privatno podjetje. 
 
Podjetje nima internacionalizacije in se ne povezuje z drugimi podjetji, zato stopnjo 
internacionalizacije podjetja in oblik podjetniške povezave ne moremo pojasnjevati.  
 
Ustanovitelj podjetja Martin Tibaut, 100-odstotni lastnik podjetja, podjetje sam upravlja in 
vodi. Najbolj pogosta tveganja v podjetju so finančna, psihična in družbena, ki jih lastnik 
podjetja velikokrat občuti. Veliko pozornost daje odgovornosti in natančnosti v podjetju, saj 
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je mnenja, da je to ključni dejavnik za uspeh podjetja. Lastnik Martin Tibaut daje v podjetju 
velik poudarek tudi timskemu delu.  
 
V današnjem času je pomembno, da se podjetja znajo prilagajati željam kupcev in da imajo 
razvito takšno kulturo podjetja, na podlagi katere poslovanje in razvoj potekata nemoteno. 
Ker kulture izhajajo iz skupnih vrednot (Tavčar, 2008, str. 109), so vrednote pomembno in 
trajno gibalo obnašanja ljudi. Tavčar (2008, str. 128) ugotavlja, da je kultura skupek značilnih 
vzorcev obnašanja ljudi v okolju – v podjetju, ki temeljijo na naboru tistih vrednot, ki jih 
izmed vseh svojih vrednot usvoji pretežna večina ljudi. Ker je podjetje tudi družbeni sistem 
(Belak, Ja., 2002, str. 91), gre pri kulturi podjetja predvsem za sisteme vrednot, norm in 
drugih pravil v obnašanju in ravnanju ljudi, ki pripadajo določenemu podjetju. Na kulturo 
podjetja vplivajo različni dejavniki: osebnosti profili vodilnih ljudi, rituali in simboli ter 
komunikacija (Pümpin, Kobi in Wüthrich, 1985, str. 12; povzeto v Belak, Ja., 2002, str. 93). 
V nadaljevanju bomo v veliki meri izhajali iz te definicije in zapisali prevladujočo kulturo 
podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. O kulturi podjetja kot izbranem ključnem dejavniku 
uspešnosti podjetja v okviru MER modela integralnega managementa glej Belak, Ja., 2010, 
str. 153–156.  

Lastnik podjetja Martin Tibaut, rojen v Žižkih, je svojo kariero začel mlad. Kot majhen otrok 
je vedno sanjal in si želel imeti svoje lastno, drugačno podjetje. Po končani srednji živilski 
šoli v Mariboru je kot 18-letni fant začel delati v takratni trgovini ABC Pomurka, d.d. v centru 
Ljubljane. Najprej je delal kot vajenec, takrat je opravljal različna dela, nazadnje tudi kot 
prodajalec mesnih izdelkov. Pridobil si je veliko izkušenj in znanja na področja mesarstva. 
Želja po vrnitvi v domači kraj v Prekmurju in dediščina, ki so mu jo starši zapustili, sta bili 
povod, da si je ustvaril dom v Žižkih. Nato je začel iskati tržne priložnosti in je leta 1995 
ustanovil lastno podjetje. V delu svoje stanovanjske hiše v vasi Žižki je naredil velike 
poslovne prostore, kjer še danes uspešno poslujejo.    

Rituali lastnika so povezani z načinom obnašanja do zaposlenih, načinom odločanja in 
načinom ravnanja v medsebojnih odnosih. Za lastnika podjetja Gabrek, Martin Tibaut s. p. je 
v podjetju zelo pomembno timsko delo. Pravi, da če v podjetju ni timskega dela, potem tudi ni 
uspeha. Je mnenja, da so lahko z dobrim timskim delom v podjetju še bolj kreativni in 
produktivni. Lastnik podjetja mora po njegovem mnenju tudi znati prisluhniti drugim ljudem 
in spoštovati njihovo mnenje, zato mnenje svojih sodelavcev upošteva. Trenutno je v podjetju 
zaposlenih 5 ljudi. Lastnik vsakega delavca obravnava individualno, saj pravi, da je v podjetju 
pomembno zaupanje. Dobro počutje v kolektivu mu veliko pomeni, saj je mnenja, da je to 
ključni dejavnik, ki vodi do uspeha podjetja. Z načinom informiranja in primernim 
komuniciranjem spodbudi zaposlene, da svoje delo opravljajo natančno in vestno. Vsi 
zaposleni v podjetju so pripravljeni sklepati kompromise in reševati probleme, imajo pa tudi 
možnost izraziti svoje predloge, ideje in mnenja. Lastnik in zaposleni si med seboj zaupajo, 
sodelujejo in rešujejo probleme, če se le-ti pojavijo.  

Rituali zaposlenih so povezani z načinom obnašanja do kupcev ter njihovim medsebojnim 
odnosom in odnosom do nadrejenega. Zaposleni morajo imeti dober odnos do reklamacij in 
jih sprejeti, če izdelki niso pravilni. Pozorni morajo biti na komunikacijo s strankami 
(telefonsko ali osebno), kar pomeni, da so vljudni in se primerno vedejo.  

Simboli, ki so zaznani v podjetju Gabrek, Martin Tibaut s. p., so: primerna službena obleka 
(bel plašč, pokrivalo, škornji, rokavice), službeno vozilo (primerno za prevoz mesa in mesnih 
izdelkov), lepo urejeni prostori in lepo urejena pisarna. V podjetju imajo za svoje stranke 
urejen velik parkirni prostor.  
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študija na Fakulteti za turistične študije Portorož – Turistica, 
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kritičnih dejavnikov za vzpostavitev interne akademije v Termah 
Čatež in postala magistrica turizma.  
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izvedbo. V ospredju sta čezmejno in med-regionalno 
sodelovanje kot tudi uvajanje novih idej v okolico, od 
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smer Splošna ekonomija. Leta 1997 se je vpisala na podiplomski 
magistrski študij Ekonomija in poslovne vede na EPF v 
Mariboru, in sicer na smer Management in organizacija in ga 
uspešno zaključila leta 2000. Teoretična znanja je permanentno 
dopolnjevala z delom v praksi. Po diplomi se je leta 1998 
zaposlila v podjetju Mura d.d., in sicer kot pomočnica direktorja 
v službi za obvladovanje kakovosti poslovanja. Septembra 2004 
je postala sekretarka uprave Mure d.d., kasneje je dela dopolnila 
še s prevzemom del in nalog vodje strateškega razvoja. Od 
oktobra leta 2007 dalje je zaposlena na EPF v Mariboru na 
delovnem mestu asistentke za področje upravljanja človeških 
virov. Dr. Simona Šarotar Žižek, izvoljena v naziv docentke za 
področje managementa poslovanja, sodeluje kot avtorica ali 
soavtorica prispevkov v različnih tujih in domačih revijah ter 
znanstvenih ter strokovnih konferencah doma in v tujini. Vodila 
mednarodni projekt »Razvoj, izvedba in vrednotenje programov 
za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja“ z akronimom 
Chance4Change in aktivno sodeloval pri temeljnem 
raziskovalnem projektu »Dovolj celovit model merjenja dobrega 
počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo 
inovativnih in manj inovativnih«. V letu 2009 pa je sodelovala 
tudi pri pripravi ciljnega raziskovalnega projekta »Sodoben 
model upravljanja s človeškimi viri za področje turizma«. Prav 
tako je sodelovala pri mednarodnem projektu 
Culture4leadership: A research of intercultural leadership 
competencies in four different EU-countries. Prav tako svetuje 
podjetjem. 
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TJAŠA ŠTRUKELJ 
 
 

 

Mag. Tjaša Štrukelj je višja predavateljica, ki v okviru Katedre 
za strateški management in politiko podjetja predava predmete 
Politika podjetja in strateški management, Kultura in etika 
podjetja ter Vodenje malega in srednje velikega podjetja na 
Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF). 
Njeno podiplomsko izobraževanje vključuje podiplomski 
magistrski študij Ekonomija in poslovne vede (Univerza v 
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) ter podiplomski 
Intenzivni študij za vodenje malih in srednje velikih podjetij 
(KMU – Diplom HSG, Univerza St. v Gallnu, Švica). Pripravlja 
doktorsko disertacijo na temo Dialektični sistem vidikov za 
inoviranje upravljanja in vodenja tranzicijskega podjetja in na 
področju svojega raziskovalnega dela tudi objavlja. Je 
(so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, 
konferencah in revijah (http://www.cobiss.si/). Opravlja delo 
prokuristke, svetovalno delo, je sourednica zbirke strokovnih 
monografij Sodobna ekonomija in poslovanje, Slovenija (2011-), 
članica IRDO – Instituta za razvoj družbene odgovornosti, 
Slovenija (2009-), odgovorni vodja projekta »EPF in družbena 
odgovornost« za širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti na EPF 
(2012-) ter članica Sveta zavoda SrCi Inštitut za sistemsko 
razmišljanje in celostno inoviranje Maribor, Slovenija (2014-). 

 
 
 
 

METOD ŠULIGOJ 
 
 

 

Dr. Metod Šuligoj je docent na Fakulteti za turistične študije 
Portorož – Turistica, Univerza na Primorskem. Svojo 
profesionalno pot je začel v družbi HIT, d.d., Nova Gorica, kjer 
je napredoval v direktorja hotela in nato v vodjo projektov. Leta 
2009 je postal doktor družboslovnih ved – managementa. 
Njegova raziskovalna področja so posebne oblike turizma, 
kakovost , management v hotelirstvu ter kadri v gostinstvu. Je 
avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Raziskovalno 
in pedagoško delo naslanja na več kot desetletne izkušnje v 
hotelirstvu. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je dr. 
Metod Šuligoj še ocenjevalec nastanitvenih obratov v Sloveniji,  
ocenjevalec po metodologiji EFQM in sodni izvedenec za 
turizem-gostinsko dejavnost in kakovost v turizmu. 
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DANIJELA TODORIĆ 
 
 

Danijela Todorić je diplomirala na Fakulteti za organizacijske 
vede v Kranju na smeri Organizacija in management delovnih 
procesov. Študij je nadaljevala na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti v Mariboru, kjer zaključuje magistrski študij na smeri 
Management, organizacija in človeški viri – modul B in 
pripravlja magistrsko delo na temo Pomen retencije ključnih 
kadrov v podjetju X. 

 
 

 

ZDENKA ŽENKO 
 
 

 

Dr. Zdenka Ženko je nosilka predmetov na dodiplomski in 
podiplomski stopnji na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-
poslovni fakulteti. Predava v slovenskem jeziku ali v 
angleškem jeziku za mednarodne študente. Izvoljena je v naziv 
izredna profesorica za inovacijski management in docentka za 
teorije sistemov. V času doktorskega študija je raziskovala 
management in zagovarjala nalogo Comparative analysis of 
management models in Japan, United States of America, and 
Western Europe. Krajša in daljša obdobja je delala ali 
pridobivala znanje tudi v tujini (Češka, Grčija, ZDA, Belgija, 
Ukrajina, Finska). Predavala je v Gradcu, Avstrija; Harkovu, 
Ukrajina in Lahtiju, Finska. Je mentorica številnih zaključnih 
del na vseh stopnjah študija na UM. Sodeluje kot mentorica 
raziskovalcem ali članica komisij v projektu Mladi za napredek 
Maribora. Deluje v Komisiji za kakovost na EPF. Raziskovalno 
se ukvarja z inoviranjem, celovitim razmišljanjem z uporabo 
sistemskih teorij in družbeno odgovornostjo. Je avtorica 
številnih objav (http://www.cobiss.si/). 

 
 
 
 


