
                                                                        

Poročilo dogodka in razprave: Pogovorni večer s Studiem 12:

»PODJETNIŠTVO IN DUHOVNOST – most med etiko, soljudmi in 
konkurenčnostjo?«

Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, 19. 04. 2011

Poročilo pripravila: Andreja Cepuš

1. Namen dogodka 

Javni dogodek »Podjetništvo in duhovnost – most med etiko, soljudmi in konkurenčnostjo?” je bil 
namenjen oblikovanju zaključkov glede stališč in vrednot ter pristopov k celostnemu razvoju podjetja in 
posameznika v času velikih sprememb, ki smo mu priča. Ta namreč prinaša nove strukture povezovanja, 
sodelovanja in soustvarjanja neke družbe, ki morajo biti postavljene na pravih, dobrih, trajnostnih 
temeljih, da bodo doprinesle k skupnemu ustvarjalnemu potencialu in blaginji posameznika in skupnosti. 

Pogovorni večer Studia 12 je izhajal iz teze, da se veliko podjetnikov se skozi razvoj podjetja sreča z 
osebnim razvojem in se pri tem še toliko bolj zave vrednosti življenja, svojih potencialov, iskrenih 
medčloveških odnosov, pomena povezanosti s sodelavci, širšo skupnostjo in naravo.

Nekateri uspešni poslovneži že dobro poznajo kvalitete, s katerimi povezujejo podjetništvo in vsakdanje 
življenje v harmonično celoto. V nekaterih podjetjih se že uvajajo različne sprostitvene metode, 
meditacije, vedno bolj se poudarja poslovna etika, trajnostni odnos do okolja, skrb za zdravje, kreativne 
metode reševanja izzivov. Vse to izraža prebujeno duhovno komponento. V nasprotju z izkoriščevalskim 
sistemom, ki temelji na lastnem interesu posameznika, razvoj v ustvarjalno družbo zahteva varno okolje, 
podporo in pravičnejšo porazdelitev dobrin.

Čeprav nosi danes beseda duhovnost različne prizvoke je njeno bistvo preprosto. Notranje ravnovesje, 
sočutje in delati v dobro skupnosti. Gre za dimenzijo človeka, ki svoje kvalitete črpa iz etike, vrednot, 
integritete in samodiscipline. Vedno bolj ugotavljamo, da je duhovna komponenta neločljivi del vsakega 
posameznika - lahko na tak način duhovnost postane tudi neločljiv del podjetništva?

Ključna vprašanja kot izhodišče razmišljanja: 

Je torej lahko podjetništvo duhovno, hkrati pa še vedno konkurenčno in poslovno uspešno? Lahko iščemo 
nove rešitve za obstoječo gospodarsko situacijo v prebujanju duhovne komponente v podjetjih, v 
združevanju različnih polov in iskanju novih načinov sodelovanja? Koga podpira družba: dobiček ali 
skupno dobro? Se lahko presežni kapital razlije čez jez v dobro življenja na tem planetu? Kaj pravzaprav 
za organizacijo pomeni 'skupno dobro'? Smo sposobni ustvarjati dodano vrednost na etičen in družbeno 
odgovoren način? Kje se skriva prava poslovna priložnost? Kakšno vizijo gojijo podjetniki in kakšen 
namen stoji za njo? 



                                                                        

Gostje večera: 

• Mag. Sonja Klopčič, direktorica za razvoj kompetenc v skupini Trimo 

• Mag. Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila in predsednik Združenja Manager  

• Mag. Violeta Bulc, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom 

• Mag. Robert Ličen, idejni vodja in lastnik podjetja Profit plus 

• Barbara Cukjati, executive coach, ustanoviteljica in direktorica podjetja Infekta 

• Zoran Mihajlovič, direktor in odgovorni urednik Studia 12 

Pogovorni večer je povezovala Andreja Cepuš, Studio 12.

1.1 Dostopnost video posnetkov 

Video posnetek dogodka  je dostopen na spletnih straneh Studia 12 :

Prvi del pogovornega večera

Drugi del pogovornega večera

2. Vsebinski povzetek (primeren za objavo)

Če hočeš biti dober manager, moraš najprej biti dober človek

Po teoriji dr. Ichaka Adizesa, svetovno uveljavljenega raziskovalca in svetovalca na področju  
podjetniške rasti in vodenja sprememb, je vsaka organizacija živo bitje in kot taka gre čez  
enake življenjske faze rasti in razvoja. Če vedno bolj ugotavljamo, da je duhovna  
komponenta neločljivi del vsakega posameznika – je torej lahko duhovnost neločljivi del  
organizacije, podjetništva?  

Podjetništvo pomeni ustvarjalni potencial družbe, tisto nekaj, kar lahko privede do realizacije novih dobrih 
idej in prinaša blaginjo družbi. Veliko podjetnikov se skozi razvoj podjetja sreča z osebnim razvojem in se 
pri tem še toliko bolj zave vrednosti življenja, svojih potencialov, iskrenih medčloveških odnosov, pomena 
povezanosti s sodelavci, širšo skupnostjo in naravo. Vse več si jih želi uravnovesiti vsakdanji ritem 
življenja v harmonično celoto, saj se zavedajo, da bodo lahko bolj ustvarjalno delovali le takrat. 

Tako se v podjetjih že uvajajo različne sprostitvene metode, meditacije, vedno bolj se poudarja poslovna 
etika, trajnostni odnos do okolja, skrb za zdravje, kreativne metode reševanja izzivov. Vse to izraža 
prebujeno duhovno komponento. Gre za dimenzijo človeka, ki svoje kvalitete črpa iz etike, vrednot, 
integritete in samodiscipline.

http://www.studio12.si/druzba/dogodki/1301-podjetnitvo-in-duhovnost-most-med-etiko-soljudmi-in-konkurennostjo-2del-pogovora.html
http://www.studio12.si/druzba/dogodki/1300-podjetnitvo-in-duhovnost-most-med-etiko-soljudmi-in-konkurennostjo-1del-pogovora.html


                                                                        

Klic po celostnem razvoju

Kaj ima torej duhovnost s podjetništvom? Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila duhovno 
osveščeno podjetje 21. stoletja vidi kot tisto podjetje, ki ima 'srce'. »Če izhajam iz našega lastnega 
primera - na začetku nismo bili tako osveščeni kot podjetje, smo pa naredili vse, da bi se temu čim bolj 
približali. Vrnili smo se k vprašanju, kdo smo in kaj hočemo. In spoznali, da želimo videti pri nas najboljše 
motivirane zaposlene, da jim bomo dali najboljše možne delovne pogoje ter jim dali nekaj ognja v oči in 
energije v srce. Predvidevali smo, da se bo to odrazilo tudi na trgu. Po drugi strani smo poskušali ustvariti 
tudi neko harmonijo do okolja, kjer smo prisotni«. In dodaja: »Za nas je bil korak, da smo se kot podjetje 
duhovno osvestili ta, da smo prenehali razmišljati o našem poslu kot nekem tehnološkem poslu, temveč 
kot o poslu, ki je vezan na ljudi, ki jim moraš ustvariti neko dobro atmosfero. Podjetju smo dali srce.«

Čeprav je polje osebne rasti in razvoja velikokrat tisto, ki ga posamezniki raziskujejo skrivaj očem 
javnosti, pa je stanje v Sloveniji po mnenju Violete Bulc, ustanoviteljice in direktorice podjetja 
Vibacom, že precej prebujeno. »Mislim, da se v Sloveniji ljudje s celostnim razvojem ukvarjajo bistveno 
več, kot so o tem pripravljeni  javno govoriti in se poslužujejo bistveno več naravi prijaznih, sonaravnih 
pristopov življenja, kot so o tem pripravljeni javno diskutirat. Zakaj je tako, je verjetno zgodovinsko 
pogojeno, z neko vzgojo in sistemom vrednot, ki v družbi kot neke vrste stekleni strop stoji med uradnim 
napredkom, kot ga pojmuje družba in tistim, ki ga v sebi čutimo sami«, meni. In hkrati dodaja, da je 
zmotno izdvajati duhovnost iz celostnega razvoja človeka. »To je le ena izmed komponent, poleg 
fizičnega, intelektualnega in čustvenega razvoja človeka. Ko temu dodamo še duhovni in socialni vidik, se 
vse skupaj odraža v nekem energetskem naboju, srčnosti«.  Današnji čas sprememb, ki se odvijajo z vse 
večjo hitrostjo, so vse večje in korenite tako na globalni kot na osebni ravni posameznikov, je namreč 
poseben prav iz vidika, da stojimo na pragu, ko želimo življenju dodati večjo vrednost in višji smisel, za 
katerega se zdi, da se je nekje na poti človeštva popolnoma izgubil. Kot meni Bulčeva, je potreba po 
ustvarjalnosti in inovativnosti tista, ki daje ljudem možnosti za dodajanje vrednosti, uspeha, lastnega 
pozicioniranja v prostoru. »Vse to kliče po celostnem razvoju in zato imamo vedno večjo potrebo o tem 
se pogovarjati. Tu igrajo pomembno vlogo tudi mediji, saj je dobro, da se o temi govori javno«, poudarja. 

Seveda  je dobro ločiti med duhovnostjo kot jo običajno razumemo v smislu nekih verskih institucij in 
duhovnostjo, ki je naravna potreba in izvira iz človeka, zraven dodaja Zoran Mihajlovič, direktor 
Studia 12. »Duhovnosti namreč ne gre enačiti z nekimi 090 številkami, kartami ipd. Seveda je to en 
vidik, a sicer gre za veliko globljo zadevo. Gre dejansko za odnos do svojega in širšega življenja. In ko 
govorimo o podjetništvu in duhovnosti, je dobro gledati iz te, širše perspektive«. Kaj to pomeni v 
organizaciji? Po mnenju Mihajloviča je tu dobro poskrbeti, da druženje v okolju, kjer sobivamo in delamo, 
poskrbi tudi za to, da se tu dobro počutimo in nam omogoča razvoj naprej. Kot pravi: »Ni pomembno le 
deljenje nekih izkušenj v smislu informacij, gre tudi za izmenjavo vrednot, izkušenj čutenja. Hkrati pa 
moramo duhovni vidik izražati tudi navzven v smislu etike, pravičnega odnosa z okoljem, sočutja do vseh, 
s katerimi sodelujemo. Gre za win – win situacijo ne le na finančnem nivoju, temveč tako, da se rast in 
razvoj dogajata tudi navzven«.  

Dober manager mora biti najprej dober človek

 »Potrebno je iti od bilanc k ljudem«, vidi najpomembnejši vidik duhovne komponente v podjetniškem 
procesu tudi Robert Ličen, strokovnjak za vodenje sprememb in lastnik podjetja Profit plus. 
»Številke so vedno le posledica nečesa. Mislim, da je kriza v našem prostoru predvsem posledica tega, da 
so bile številke pomembnejše od ljudi«, meni. In nadaljuje: »V svoji karieri sem, na žalost, srečal bistveno 
več takšnih lastnikov kapitala, ki so svoj kapital gledali le kot sredstvo za zagotavljanje svojega stila 
življenja. To lahko naredijo tako, da dajo denar na banko in živijo od obresti, pa bo njihovem cilju 
zadoščeno. 



                                                                        

Tisti trenutek, ko odpreš ali kupiš podjetje pa se moraš zavedati, da imaš veliko družbeno odgovornost. 
Do okolja, v katerem deluje podjetje, do ljudi, ki jih zaposliš in hkrati odgovornost do sebe kot do 
človeka. Šele nato pa do vseh ostalih številk. Če hočeš biti dober manager, moraš biti najprej dober 
človek«. 

Vodstvene kompetence so pomembne, a vodja mora najprej znati voditi sebe, meni Sonja Klopčič, 
direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo. »Če vodja ne zna voditi sebe, tudi drugih ne bo 
mogel. In prav tu je najpomembnejša ta, zrela osebnost, razvita v vseh dimenzijah«, pravi. »V Truimu 
zelo poudarjamo razvoj tako razumske kot tudi čustvene in duhovne inteligence. Temu preprosto rečemo, 
da mora človek imeti red«. In dodaja: »Biti vodja ti da organizacijska struktura, da pa si resnični voditelj, 
ki skrbi za vrednote podjetja, ima vizijo in zna navdušiti ter potegniti ljudi za sabo in ima čisto misel 
narediti nekaj dobrega, za to pa je potreben dober stik sam s sabo. In mi želimo vodje razvijati v 
voditelje«. 

Jin-jang vodenja

O tem ali je družba zrela za uravnotežen princip vodenja, kjer bi v harmoniji delovala ženski in moški 
princip, Barbara Cukjati, executive coach in direktorica podjetja Infekta meni, da je potrebno 
najprej razjasniti jin-jang pristop. »Gre za aktivnost in pasivnost v pravem trenutku. Razum in srčnost v 
pravem trenutku. V zadnjem času pri svojem delu s posamezniki v podjetju opažam, da delam predvsem 
z moškimi.  In veseli me, da je pogosta tema coachinga prav intuicija, srčnost, sledenje občutkom in biti 
človek v celoti. Kajti potrebno je znati poslušati in biti pasiven, ko drugi govorijo in znati 'iti v akcijo', ko je 
to potrebno. V akcijo pa iti s srcem, ki ga podpre razum z vso argumentacijo, ki je potrebna«, meni. 
Bulčeva dodaja, da je jin-jang zgodba uravnoteženja med različnimi principi, ki morajo priti do izraza v 
različnih situacijah. »V zgodovinsko pogojenem obdobju, kjer smo danes, s prejšnjimi principi ne pridemo 
več do pravega rezultata. Zato iščemo nove oblike, nove pristope«, dodaja. »Pomembno je, da je vodja 
sposoben in ne ali je moški ali ženska«, meni Ličen. In hkrati navaja, da je razlika predvsem v tem, da 
ženske večinoma bolj poslušajo svojo podzavest kot moški, ki svojo željo povezujejo z razumom. »Sam 
sem v svojih dveh primerih, ko sem ignoriral svoj notranji glas, storil veliko napako. To me je izučilo, da 
danes vedno poskušam slišati svojo podzavest«, pa se strinja z uravnoteženjem ženskega in moškega 
principa. Klopčičeva pa meni, da bi vsak vodstveni tim moral imeti tako moške kot ženske predstavnike za 
najboljše delovanje. 

Pomembno je vključevanje, ne več izključevanje

Ko pride neka dobra pobuda od ljudi  podjetju in podjetje to tudi uresniči v dobro širšega okolja, to 
prinaša tudi dobre rezultate. Primer navaja Turk, z 'zelenim poslovanjem' Si.mobila. »Formiral se je EKO 
tim in upravi začel predlagati svoje ideje, mi pa smo začelo intenzivno poslušati in tudi aktivno delovati v 
tej smeri. To je del nekega širšega razmišljanja zaposlenih kot le po delovnem mestu in plači. Po dveh, 
treh letih je to začelo izkazovati poslovne prednosti, čeprav to ni bil namen«. Etično in družbeno 
odgovorno poslovanje je tek na dolge proge. Tako so etične dileme v managemenetu vsakodnevne. 
»Lahko hitro realiziraš nek zaslužek, lahko pa greš po poti, za katero smatraš, da je prava. Sam skušam 
čim bolj hoditi to pot in tudi svoje zaposlene spodbujati, da delujejo na dober način«, pojasni Turk in 
prevzema tudi odgovornost, da v dobro delovanje prepriča tudi lastnike. »Moja naloga je prepričati 
lastnika, da je dobro investirati v ljudi, v okolje in da bo šele na dolgi rok tudi sam lastnik lahko realiziral 
neke dividende. Ob tem pa se bo tudi dobro počutil, ker je naredil nekaj dobrega za širše okolje«. 



                                                                        

Gre za skupno dobro, ki ga v Trimu, kot navaja Klopčičeva, razumejo predvsem v tem, kako razvijati 
takšne izdelke, da bodo ustrezali potrebam in hkrati prinašali še nekaj več v smislu energetske 
učinkovitosti, več uporabnosti. »Drugi primer pa je, kaj lahko mi kot podjetje naredimo za okolje, saj 
verjamemo, da če se bo okolje hitreje razvijalo, se bomo vsi hitreje razvijali. Na ta način si vsi 
povečujemo možnosti za uspeh. Gre za vključevanje in ne več izključevanje. To je velik preskok v 
razmišljanju«, meni. 

Trajnostna ustvarjalna rast od znotraj navzven

Ličen in Bulčeva odpirata vidik, da je organizacija, ki ne izhaja iz notranjih moči in zdravih odnosov med 
ljudmi, obsojena na propad. »Dobiček je posledica dela z ljudmi v podjetju«, meni Ličen. Tu pride v igro 
zaupanje. »Tega moraš najprej zgraditi v svojem ožjem timu, šele nato lahko to gre navzven in požene 
korenine tudi navzdol. Že po enem letu ima vsak direktor točno toliko zaupanja kot si ga zasluži sam. To 
velja tudi za podjetje. Če imaš odkrit odnos do svojih sodelavcev, poveš vse pomembne stvari, ki ljudi 
zanimajo, potem je to čisto druga zgodba kot sicer. Zaupanje se enako gradi med sodelavci kot med 
dvema partnerjema«, meni Ličen. Bulčeva pa dodaja: »Če nimamo vsi deležniki: managerji, lastniki, 
zaposleni, stranke vpetosti v skupnost, potem odnosi ne funkcionirajo, nimajo trajnostne komponente. V 
moji praksi so takšna podjetja, kjer smo pomagali razvijati organsko rast, ki je trajnostna rast, danes, v 
času krize popolnoma uspešna in se jim kriza ne pozna. Ne trdim , da velike finančne injekcije, neki 
'venture kapitali' niso dobre rešitve, a upala bi si trditi, da so le za specifične segmente, za majhne 
rešitve«. Odgovornost pomeni namreč tudi odgovornost, da se zaneseš nase in si samozadosten, 
trajnosten, vpet v družbo. Le tako bodo organizacije preživele. Kot pravi Bulčeva: »Velja pravilo: bolj je 
turbulentno okolje, večji mir moraš imeti v sebi, da se lahko na to turbulenco odzivaš«. 

Strinja se tudi Mihajlovič, ki pa navaja svoj primer nevladne organizacije, ki ni nastala  materialnega 
vidika potrebe po dobičku, temveč iz duhovne osnove nekih vrednot in želje po ustvarjanju, doprinašanju 
nekaj več. »Mi smo nastali iz zaznavanja neke potrebe v okolju. Ugotovili smo namreč, da obstajajo 
vsebine, po katerih je v prostoru velika potreba in mi smo bili pripravljeni ugrizniti v to jabolko. Trenutno 
turbulentno obdobje se seveda pozna tudi na Studiu 12. Po eni strani je potreba po vsebinah, ki jih 
pokrivamo zelo velika, po drugi strani se krčijo sredstva, namenja temu. Namesto, da bi šli ljudje v 
iskanje »win-win« situacije, se zapirajo. Tako na medijski ravni dosegamo enak efekt kot podjetja – se 
medijsko krčimo. Rezultat je, da mediji propadajo, kot vidimo v družbi«. Ali se da torej preživeti, če želiš 
delati dobro? »Z nekim pozitivnim pristopom in odvisno od tima ljudi, potem gre«, meni Mihajlovič.

Prehod v ustvarjalno družbo

Bulčeva vidi veliko priložnosti v novih vrstah povezovanj. »Danes prehajamo iz nekih hierarhičnih struktur, 
kjer smo se skrivali, v nove, odprte sisteme, kjer vključujemo vse deležnike v nek odprt dialog in na ta 
način tudi delimo sadove ustvarjanja«, meni. To je velik premik v družbi, ki je domač tudi slovenskemu 
okolju. Presenečeno ugotavlja, da so prva v takšno povezovanje stopila prav podjetja. »Danes je najbolj 
avantgarden del družbe prav gospodarstvo, morda zato, ker je podvrženo globalnim silnicam in se mora 
za zmago posluževati najbolj novim produktom, rešitvam«, ugotavlja. Opaža pa tudi, da je vstopil v 
takšno povezovanje tudi nevladni sektor, ker je »verjetno začutil, da je konec vrtičkarstva in se mora 
povezovati«. »Zdaj moramo narediti en velik 'push', da izzovemo tudi politični sistem, naj vstopi v ta 
horizontalen način delovanja«, še dodaja. 

To je prehod v ustvarjalno družbo in ta se razvija z velikim zamahom. Ustvarjalnost pomeni, kot meni 
Cukjatijeva »upati si biti drugačen, stopiti v ospredje v svoji celi luči«. 



                                                                        

In dodaja, da to zahteva pogum. Kot opaža pri svojem delu, je v podjetju, ker se posameznikom 
omogoča ustvarjalnost, prisoten nek občutek odprtosti in lahkotnosti. »To je tisto, kar dober vodja 
omogoča svojim ljudem: da jih ni strah. Edino vodja, ki je sam šel čez ta proces in ima samozavest, bo 
pustil drugim, da sijejo. To je kontekst ustvarjalnosti, ki ga ustvarja vodja s tem, ko omogoča prostor 
drugim, da se pokažejo v svoji luči. Potem pa je na vsakem posamezniku, da prepozna svojo ustvarjalno 
energijo in z njo nekaj naredi. To daje motivacijo, uresničenje in podjetje dobi nove rezultate«, meni. 

Pravičnejša porazdelitev dobrin

Najbogatejši Zemljani veliko donirajo, humanitarizem pridobiva na pozornosti, bogati govorijo o 
osveščenosti. Kje pride do točke preobrata v človekovi zavesti, da podeli? Turk meni, da je to neko 
trenutno dogajanje v osebnem življenju posameznika. Izhaja iz sebe: »name je vplivalo rojstvo otroka«. 
Meni, da kar se osebno počneš, se zrcali v podjetju. »To poskušaš dati v nek kontekst, strategijo v 
podjetju. Pri nas smo se znotraj okoljskih aktivnosti odločili, da bomo skrbeli za čiste in zdrave vode in to 
smo nato usmerili v jasen fokus. Tako namenoma zavračamo druga sponzorstva in se posvečamo ciljni 
usmerjenosti v dobro delovanje za okolje. Seveda je pa to odvisno od neke avre podjetja, kaj bi želelo 
doprinest v okolje«, razloži. 

Ličen dodaja, da vsako podjetje, lastnik kapitala, direktor, podjetnik, se je dolžan obnašati družbeno 
odgovorno, kar pomeni da je dolžan vračati v okolje, v katerem deluje. O tem, kakšno bi bilo razmerje 
med tem, koliko dobička naj bi podjetje namenilo za podporo okolja in porazdelitev moči in koliko za svoj 
razvoj, pa pravi, da je težko govoriti. »Če pogledamo našo davčno zakonodajo, potem nič«, pravi. Meni, 
da je to vprašanje posameznika, njegove zavesti in zavedanja, da dobiva od okolja več kot daje nazaj in 
dab o dobil več kot bo vložil. »Vsak evro, ki ga vložiš v okolje, od koder prihajajo tvoji zaposleni, dobiš 
nazaj že samo preko ugleda, ki ga s tem tvoji zaposleni dobijo v svojem lokalnem okolju. Ljudje dobijo 
bistveno višji čut pripadnosti do podjetja, kot bi ga sicer. Večkrat sem slišal in vem, da je to resnica: če 
denar daješ skozi okno, pride notri skozi vrata. Okolje ti več vrača nazaj na dolgi rok. Tudi za zaposlene 
velja enako«.  Zanimivo v Sloveniji pa se mu zdi predvsem to, da »so tuji lastniki kapitala v velikih 
primerih pokazali, da so bolj pripravljeni vlagati v slovensko okolje kot domači«. 

Vendar tega, koliko podjetje lahko da, ne moremo meriti le v denarju, opozarja Dejan Turk. »Pomembno 
je, koliko lahko podjetje motivira svoje ljudi, da o tem razmišljajo in aktivno participirajo«. Tu navaja 
Si.mobilov program prostovoljstva: »Pri nas imajo zaposleni 2 dni plačanega dopusta na leto, da lahko 
gredo pomagat, kamor želijo. To pove, da če podjetje želi delati nekaj dobrega, da to podpira, dejansko 
potegne ljudi v akcijo in na ta način lahko naredimo veliko dobrega«. 

Izzivi manipulacije

O etiki se danes v poslovnem svetu precej govori, pa vendar kot meni Bulčeva » bi bilo zavajajoče trditi, 
da obstaja kak poslovni element, ki ne more biti manipulativen«. Po njenem mnenju, je prav zato tako 
pomemben celostni razvoj človeka. »Pomemben je ozaveščen človek, ki ima v svojem načinu razmišljanja 
urejen sonaravni razvoj, filozofijo trajnostnega razvoja, vključujoče, odprte družbe. To so neke vrste 
filozofski ustroji, ki, ko jih poosebimo, vodijo v skupno dobro in celostno dobro posameznika«. Ali je to v 
naši družbi v celoti že ozaveščeno? »Še zdaleč ne, zato se s tem seveda tudi manipulira in mnogo stvari, 
ki imajo etiketo etičnosti, to vsekakor niso. Vsak posameznik presoja in se tudi odloča, koga bo podprl«, 
vabi k razmisleku. »Največje zlo družbe je ignoranca:'me ne zanima'. Tudi v podjetjih, kjer želimo sile 
vpeti v neko aktivnost, moramo najprej prebuditi potrebo po zanimanju. Da nam je mar.« , meni. »To 
pomeni, da smo odgovorni zase in se iz te točke odgovornosti začenjamo vpenjati v družbo s tistimi, ki 



                                                                        

delijo naše vrednote. Všeč mi je model etičnega ustroja družbe ki govori o soodvisnosti elementov: etika 
posameznika, ki vpliva na etiko gospodarstva, ki vpliva na etiko politike, ki vpliva na etiko civilne družbe, 
ki vpliva nazaj na etiko posameznika. Celosten krog. Kjerkoli se poruši ravnovesje, potegne za sabo vse 
ostalo,  enako če začnemo dvigovat stopnjo zavesti te etičnosti«. 

Mihajlovič vidi pri tem ključno vlogo medijev. »Mediji so tisti, ki gradijo podobo družbe in tu vidim veliko 
polje, kjer je potrebno še veliko premakniti. Znotraj medijev mora namreč priti o ozaveščenosti o 
škodljivosti  ignorantskega in manipulativnega pristopa«. 

Ključnega pomena: ravnovesje

Ravnovesje v podjetju in posamezniku je ključnega pomena za delovanje. »V Trimu do tega prihajamo 
tako, da situacijo vedno pogledamo takšno kot je. Bistveno je, da ne prikrivaš in ne olepšuješ, da 
pogledamo dejstva, kje smo in kaj iz te situacije lahko naredimo, da bomo prišli bliže svojim ciljem«, 
opisuje Klopčičeva. »Tudi svojim zaposlenim govorimo naj ne iščejo izgovorov in tarnajo, saj je to le 
izguba časa. Pomaga edino pogledati, kje smo in ker vemo, kam želimo priti, je zdaj potrebno najti 
najboljše načine za pot. In te je potrebno razvijati pri vsakem posamezniku. Mi želimo razvijati tudi 
zavedanje, da ne gledamo le po površini, temveč kopljemo globlje, da bi odkrili vzrok in tega 
spremenimo. Ni enostavno, to je proces, sploh v dinamično spremenljivem okolju in zato je pomembno, 
da ljudje ohranijo svojo mirnost«, dodaja. 

Pri ravnovesju govorimo tudi o ravnovesju energij. Mihajlovič dodaja, da je za ravnovesje v organizaciji 
potrebna jasna vizija. »Kamor je usmerjena misel, je usmerjena pozornost in tja gre energija. Če nimaš 
jasno usmerjene misli, jasne vizije, si kot list v vetru, ki te premetava sem in tja«, meni. In dodaja: 
»Vizija je ključnega pomena, da ima neka organizacija jasno definirane vrednote, ki jih želi graditi ter ve 
svojo smer gibanja. Potem pa si postavi še kratkoročne cilje, ki jo peljejo naprej. Tu bi morda dodal še 
duhovno komponento: vizija lahko nastane na temelju ekonomskih analiz prostora, lahko pa na temelju 
neke lastne notranje potrebe, ki jo težko definiraš – intuicije, ki ti govori, da se je v neko smer vredno 
gibati. In če tudi ostali tako čutijo, potem je smiselno v to ugrizniti, tudi če ostali ekonomski kazalci ne 
kažejo tako. Zakaj? Ker za ta cilj imaš notranjo moč, da lahko potem res stvari spremeniš«, pravi. Mnogo 
lažje je ostati v okviru ustaljenih smernic gibanj, dosti več poguma je potrebno, ko odpiramo nova polja, 
za katerega  ne vemo ali ga bomo realizirali ali ne. »Nekaj notri pa nam govori, da bomo. To je potrebno 
upoštevati in slediti tej srčni moči posameznika«, poudarja. Cukjatijeva to dopolnjuje še z vztrajnostjo. 
»Na tej poti do uresničitve vizije se dogaja veliko, tudi energije kdaj zmanjka in človek lahko obupa. Tu je 
pomembnih 10-odstotkov za vztrajnost«, meni. »Za Slovence je značilno, da jim za sam preboj v globalni 
vrh zmanjka 10-odstotkov več in vztrajati. Smo danes na tej točki? Ko se bomo naučili dati svobodo in 
soustvarjati nam to lahko uspe. Zdaj je napredek že v tem, da se o tem pogovarjamo skupaj«.

Intuicija ali razum

Pri svojih najpomembnejših odločitvah se predsednik uprave Si.mobila zanaša na konsenz. »Odločitve 
sprejmemo v neki diskusiji z ožjim vodstvom in skušamo doseči konsenz. Tu nekateri poslušajo z 
razumom, drugi s srcem, tretji z intuicijo… In tu je dobro, da se vrnemo na to, kdo smo kot podjetje, kaj 
želimo poleg tega da ustvarjamo profit. Ko razmišljamo ali to paše tudi v neko našo strategijo delati 
dobro, potem se zedinimo v srčni odločitvi. Včasih vprašam tudi soprogo za kak nasvet in kak srčen 
nasvet pride tudi od nje«, odkrito pove. 

Da bi izključili ta 'gon' po osebni koristi v dobro skupnosti, Sonja Klopčič poudarja, da vsak posameznik 
prehodi pot, kjer v začetku skrbi za svoje interese, potem pa lahko nadaljuje pot v širino in višjo stopnjo 
zavesti, kjer se odpre širša slika in začne vsak razmišljati o tem, kako lahko dejansko dela koristno za vse. 



                                                                        

»Nekateri jo prehodijo prej, nekateri kasneje, nekateri morda nikoli ne pridejo čez prvo polovico, različni 
smo v teh dinamikah, a sem prepričana, da je to odvisno od osebne zrelosti posameznika«, meni. »5 let 
nazaj so te v podjetju čudno gledali, če si govoril o nekem skupnem dobrem. Torej se sočasno razvijata 
tudi družba in gospodarstvo«. Intuicija, usklajena z razumom, je lahko dober način za hojo po tej poti. 

Podjetniški prostor, ki podpira takšno celostno rast in samouresničitev pa, kakor vidi Barbara Cukjati, 
pomeni podpirajočo mrežo in znati si postaviti mejo, kdaj je »zame dovolj in gre lahko od tu naprej dam 
drugim«. 

Učimo se lahko iz starih modrosti

Z večjo osveščenostjo in povezanostjo z naravo ter soljudmi bi, po mnenju Violete Bulc, vsekakor prej 
našli dobre rešitve za obstoječe stanje v naši družbi. »Sama sem zelo velik zagovorni učenja od narave. 
Veliko se učimo od jastrebov, saj nas njegov način življenja lahko marsičesa nauči v smislu HRM strategij, 
vodenja ljudi. Sploh način komuniciranja med njimi se zdi zanimiv za razvoj kadrov. Drug primer je, kako 
svojega vodjo izbirajo gorske koze. Ne po moči, temveč jih izbere skupnost, tistega, ki se tako naravno 
obnaša, po sposobnostih. Stare skupnosti so to imele. Tu se imamo še veliko za naučiti«, meni. Po 
njenem mnenju, smo danes »morda dovolj izzvani, da se bomo bistveno bolj vpeli v ekosisteme okoli 
sebe in se učili od tistih, ki že tisočletja v sebi skladiščijo svojo modrost. Mislim, da je ravno v tem 
uravnoteženem razvoju z vsem, kar je okoli nas, ima človek še veliko perspektivo«.

Vsekakor bi, kot pravi Zoran Mihajlovič »vsaka organizacija morala prepoznati, katere so tiste vrednote, ki 
jih nosi in katere so kvalitete, ki jih skladu s temi vrednotami lahko izraža«. In dodaja: »Naj bodo gonilo 
delovanja predvsem tiste kvalitete, ki jih lahko podelimo prostoru«. Prav je, da se zavemo, da je most 
med podjetništvom in duhovnostjo modro utrjevati in da je ob tem najbolj pomemben ozaveščen in 
aktiven posameznik. Tu se namreč vse začne. 


