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Kaj je družbena odgovornost (DO)? 

O družbeni odgovornosti ni splošno sprejete opredelitve, z 
razvojem dobiva nove razsežnosti in oblike. 

 

 

 

 

 

 

R. Mullerat to ponazarja z anekdoto o slonu in šestih slepcih – 
vsak slepec slona z dotikom dojema po svoje. 
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Družbena odgovornost je koncept, pri katerem podjetja 

vključujejo skrb za družbene in okoljske probleme v svoje 

poslovanje ter sodelovanje z deležniki na prostovoljni osnovi.  

Evropska komisija: Zelena knjiga 

 

Družbena odgovornost je zaveza podjetja prispevati k 

trajnostnemu ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti 

življenja zaposlenih in njihovih družin, lokalnega okolja in 

širše družbene skupnosti.  

Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj - WBCSD 

 



  

Evolucija koncepta DO 

 Responsabilis (lat) pomeni zahtevati odgovor – za svoje 

vedenje smo dolžni odgovarjati. 

 Zapisi starodavnih Kitajcev, Egipčanov, Somercev: pravila 

za trgovce 

 Smith (1776)-Bogastvo narodov: skrb za splošno dobro 

 Marx in Weber – kapitalistična industrijska družba 

 Keynes – intervencija države za zmanjševanje družbenega 

konflikta 

 Schumpeter – teorija inovacij in tehnološke menjave  
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Konec 20. stoletja obrat politike: korporacije so središče 
ekonomskega in socialnega razvoja, pozabljena skrb za 
družbeno odgovornost. 

Razlogi za razvoj koncepta DO kot znanstvene discipline: 

 globalizacija,  

 povečan vpliv korporacij,  

 mednarodni terorizem,  

 korporacijski škandali,  

 podjetja soočena z ekonomskimi, okoljskimi in družbeni 
problemi,  

 večja moč potrošnikov itd.  

 



  

Zametki DO v slovenskih zavarovalnicah 

 V primerjavi z drugimi so slovenske zavarovalnice nekoliko 

posebne. Za koncept DO so se odločale samostojno, kakor 

so ga same razumevale.  

 

 Zametki DO izvirajo iz časa jugoslovanskega modela 

samoupravljanja, ko so podjetja imela v družbi pomembno 

vlogo in prispevala k razvoju lokalnih skupnosti, za gradnjo 

cest, šol, vrtcev itd. 

 

 Zavarovalnice so ostale zavezane okolju. 
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Raziskava DO zavarovalnic (leta 2008) 

Ugotavljali smo razvitost in pojavne oblike DO, razumevanje 

DO in odnos do zunanjih deležnikov: 
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Odnos do 
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okolja 

Odnos do 
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skupnosti 



  

Ugotovitve raziskave leta 2008 

 Razumevanje in pojmovanje DO predvsem kot zavedanje, 

kako pomembna je prisotnost zavarovalnice v okolju, 

vračanje finančnih sredstev okolju. 

 

 Motivi, razlogi in koristi za vključenost zavarovalnic v 

zunanje družbeno odgovorne aktivnosti predvsem kot 

vračanje zaupanja okolju. 
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Sponzorstva in donacije najvidnejša pojavna oblika družbeno 

odgovornih aktivnosti: 

 

 

 

Leto Večje zavarovalnice* Manjše zavarovalnice* 

2007 0,51  0,10 

Predvideno 

2008 

0,59 0,14 

*podatki v odstotku celotnih prihodkov 
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Sponzorstva in donacije športnim organizacijam in 

posameznikom najvidnejša pojavna oblika DO: 

 
Tabela 2: Struktura pomembnosti vlaganj v družbeno odgovorne aktivnosti (2008) 

Pomembnost* RAZ IZO ČLO ZDR KUL ŠPO 

1 7,69 30,77 0,00 23,08 0,00 38,46 

2 0,00 0,00 0,00 23,08 46,16 30,77 

3 0,00 23,08 23,08 23,08 15,38 15,38 

4 30,77 38,46 15,38 7,69 7,69 0,00 

5 23,08 0,00 38,46 15,38 15,38 7,69 

6 38,46 7,69 23,08 7,69 15,39 7,69 

 100 100 100 100 100 100 

* Pomembnost od 1 (najbolj pomembno) do 6 (najmanj pomembno). 

Opomba:   

ŠPOrt je 5 zavarovalnic ocenilo kot najbolj pomembno in še 4 kot drugo najpomembnejšo 

pojavno obliko, 2. mesto IZObraževanje, 3. mesto ZDRavstvo, 4. mesto KULtura,  5. mesto 

RAZiskovalno delo, 6. mesto ČLOvekoljubni motivi. 
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Tuje zavarovalnice le redko navajajo donacije športu.  

Poudarjajo:  

 globalne, podnebne, demografske spremembe, 

 skrb za starejše, 

 obvladovanje tveganj, 

 uravnoteženost med delom in družino, 

 projekte za zmanjševanje revščine, 

 prostovoljstvo zaposlenih  

 itd. 



  

Finančna kriza – prelomni trenutek? 

Finančna kriza ne nakazuje konca DO, ampak postavlja stvari 

v drugačno perspektivo in že kaže, kdo je resnično družbeno 

odgovoren in kdo le daje denar. 

Ovržena je znana Friedmanova kritika (1970): 

„Družbena odgovornost podjetij je povečevati svoj dobiček.“ 

 

Odzivno DO mora zamenjati strateška DO, ki presega 

nesistematične filantropske iniciative, prikazane v denarju, in 

stopa na višjo raven – na oceno vpliva na družbeno okolje in 

na integracijo podjetja in družbe. 

20. Dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož 6. in 7. junij 2013 



  20. Dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož 6. in 7. junij 2013 

Zavarovalnice bodo delovale trajnostno, če bodo s 

trajnostnim razvojem zagotavljale zadostno celovitost svojega 

delovanja ob hkratnem doseganju ekonomskih, socialnih, 

okoljskih in etičnim meril. 

Osvojiti morajo koncept trojnega izida: 

 

Trajnostna 

kakovost življenja 
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 Za vsako zavarovalnico je ključnega pomena, da ugotovi svoje 

konkurenčne prednosti.  

 

 Odgovor na to je strateška DO z integracijo zavarovalnice in 

družbe z identificiranjem stičišč in izbiro posebnih družbenih 

izzivov, na katero se bo posamezna zavarovalnica osredotočila 

in to socialno dimenzijo vključila v svojo strategijo. 

 

 Razumeti je treba priložnosti in nevarnosti v zavarovalništvu ter 

vlogo odgovornih zavarovalnic za trajnostni razvoj in reševanje 

problematike, ki prihaja v ospredje. 



  

Kako naprej? 

Deležniki vplivajo na cilje organizacije oz. organizacija s 

svojimi cilji vpliva nanje. 

Koncept upravljanja deležnikov (stakeholder management) 

mora zamenjati koncept vključenosti deležnikov 

(stakeholder engagement). 

 

Zavarovalnica – sporočanje - deležniki 
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Interakcija z deležniki je proces pogajanj, kako optimizirati 

zahteve in potrebe na obeh straneh. 

Kultura „vključi me“ („involve me“): 

 Zaposleni v zavarovalnicah želijo imeti večjo vlogo pri 

družbeno odgovornih iniciativah. So v neposrednem stiku z 

vsemi drugimi deležniki in s svojim obnašanjem in 

delovanjem poudarjajo (ali rušijo) družbeno odgovorno 

ravnanje zavarovalnice. 

 Zaposleni v partnerskem odnosu s podjetjem identificirajo 

tveganja (whistle-blowers) in jih upravljajo. 
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Toliko se ukvarjamo s slabim, ki ga pripisujemo drugim, da 
smo pozabili na dobro, ki ga (lahko) soustvarja vsak izmed 
nas: 

 Homo economicus – racionalna, sebična oseba 

 Homo socioeconomicus – oseba, zainteresirana tako za 
ekonomsko kot družbeno tematiko 

 Homo eticus – oseba, ki razmišlja etično in s principi 
humanosti ter harmonije. 

 

Solidarnost ali dobrodelnost. 

Altruizem ali egoizem. 



  

Korporativno prostovoljstvo 

 Prostovoljstvo je temeljni element alturizma, sodobna 

oblika osebne solidarnosti, družbeno koristna, brezplačna 

aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 

izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 

posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 

humane in enakopravne družbe. 

 

 Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala. Ne koristi 

samo posameznikom, ampak tudi podjetjem, ki 

prepoznavajo vrednost prostovoljnega dela zaposlenih. 
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 Programa prostovoljstva ni mogoče izvajati brez 
povezanosti zaposlenih in vodstva. 

 

 Dobra praksa tujih zavarovalnic: posamezniki v prostem 
času pomagajo otrokom nepriviligiranih skupin pri učenju, 
omogočajo jim počitnice s svojo družino, pomagajo v 
sirotišnicah, domovih za starejše, osveščajo družbo o 
zdravju in preventivi, zgodnjem odkrivanju bolezni itd. 

 

 „Družbeni dan“(Social Day) – nekatere tuje zavarovalnice 
omogočajo zaposlenim prost dan za prostovoljne 
aktivnosti. 



  

Primeri prostovoljstva v Sloveniji 
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Sklep 

 Reševanja problemov se je treba lotiti drugače kot takrat, 

ko smo jih ustvarili. Teoretični koncept DO v 

zavarovalništvu je odprt koncept in se razvija z razvojem 

koncepta DO. 

 

 Tisti, ki so v preteklosti govorili le o modni muhi, so že 

spoznali, da smo priča integriranemu konceptu evolucije 

DO in trajnostnega razvoja. 
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 Zavarovalnice imajo pomembno ekonomsko in družbeno 

vlogo. Harmonično morajo razvijati tako trde kot mehke 

ekonomske dejavnike. 

 Notranja organiziranost mora podpirati strategijo 

zavarovalnice (Stucture follows strategy) in ne obrnjeno. 

 Soočanje načel ekonomike in trajnosti kaže, da je treba 

vzpostaviti novo razumevanje temeljnih ekonomskih 

kategorij, nove koncepte in poglede na človeško ravnanje.  

 Trajnostna ekonomika se nanaša na ekonomsko trajnost 

in je tesno povezana z okoljsko in družbeno trajnostjo. 



  

Za konec… 

Spomnimo se 12-letne deklice, ki je junija 1992 na konferenci 

ZN v Rio de Janeiru za šest minut utišala svet: 
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http://www.youtube.com/watch?v=hLmJZfTAjzM 

- 20 let pozneje se je deklica – mlada ženska – vrnila v Rio… 

http://www.youtube.com/watch?v=hLmJZfTAjzM
http://www.youtube.com/watch?v=hLmJZfTAjzM
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Na sliki vidimo najbolj nevarnega sesalca na svetu. 

Ob njem lahko opazimo morskega psa… 
 

http://twitter.com/antoniohogaza/status/324422287661080576/photo/1/large


Hvala 

25 
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