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KRŠČANSKI POSLOVNEŽ V SODOBNI SLOVENSKI DRUŽBI 
 

Spoštovani zbor! 

Počaščen sem, da lahko spregovorim prav ob vašem prazniku – 10-letnici vašega združenja in 
se zahvaljujem doc. Cenclju za povabilo. Danes govorimo o podobi kristjana v današnji 
družbi. To sliko bi rad dopolnil, tako da bi osvetlil poslanstvo in delo tistih kristjanov, ki so 
poslovneži in torej v veliki meri delodajalci. 

 

1 Podoba poslovneža v sodobni slovenski družbi 

Slovenija še vedno preživlja politično, gospodarsko in vrednostno tranzicijo. Vanjo smo 
vključeni tudi krščanski poslovneži: podjetniki, vodstveni delavci, obrtniki, zaposleni v 
samostojnih poklicih npr. kot odvetniki, zasebni zdravniki in drugi. Naša vloga v procesu 
preobrazbe družbe je večja, kot jo dejansko sprejemamo. 

 

1.1 Podoba poslovneža in javno mnenje 

Podoba poslovneža v slovenski javnosti je popačena in ne ustreza dejanskemu stanju. 
Prevladujejo stereotipne predstave kot npr. »vsi bi radi na hitro obogateli«, »večina nima 
poštenega odnosa do lastnine«, »veliko delajo«, »vozijo se z dragimi avtomobili«, »so denarni 
mahinatorji in pridobitniki«. To naj bi bili v glavnem ljudje, ki so pozabili na obče človeške 
vrednote in se kompromitirali. Takšne stereotipne predstave bolj ali manj privzemamo tudi 
sami, zato je popačena podoba pogosto prisotna tudi pri kristjanih.  

 

2 »Krščanski poslovnež« - kdo si? 

Kdo smo krščanski poslovneži? Smo pogosto delodajalci, ki dajejo kruh sebi, svojim 
družinam in svojim zaposlenim, doma so verni očetje in matere, v fari dobri župljani. 

Stereotipna oznaka za sodobnega poslovneža pada tudi na »krščanskega poslovneža«. Ko ga 
ocenjujemo, imamo zanj strožja merila kot za nevernega. Biti mora dober poslovnež, vzoren 
mož, spoštovan oče, dober župljan… Za potrjevanje njegovega dobrega imena v naših očeh 
mu kot poslovnežu postavljamo še dodatne zahteve, ki so pogosto neustrezne, neupravičene, 
ali celo neizvedljive npr.: da bo delal za nižjo ceno kot drugi, ki niso kristjani; da si ne bodo 
ustvarjali večjega materialnega bogastva; da ne bodo odpustili nobenega od svojih zaposlenih 
delavcev; da se bodo odzvali z denarnim prispevkom na vsako človekoljubno akcijo… 
Seveda takih pričakovanj krščanski poslovnež ne more v celoti izpolniti, saj deluje v 
poslovnem svetu, ki ima svoje zakonitosti, ki jih mora spoštovati, če želi preživeti t.j. ohraniti 
delovno mesto zase in za svoje zaposlene. Ob naših tako strogih merilih skoraj ni poslovneža, 
za katerega bi lahko rekli, da je »krščanski« v polnem pomenu besede. Prav zaradi 
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neupogljivosti na naše kopito pričakovanj ga po sistemu »saj so vsi isti« enostavno uvrstimo 
med tiste s slabim slovesom. 

In koliko slovenskih krščanskih poslovnežev dejansko ustreza tej negativni stereotipni 
podobi, ki jo ustvarja »javno mnenje«? So res največkrat le izkoriščevalski delodajalci ali 
nadrejeni brez pravega čuta do soljudi? Menim, da so v veliki večini tisti, ki so pri svojem 
delu korektni, pošteni, dobri do svojih sodelavcev in podrejenih. Prav malo bi jih mogel 
razpoznati v podobi, ki jo ponuja »javno mnenje«. Večina jih živi drugačno življenje in 
ustvarja drugačen svet.  

 

2.1 Smo krščanski poslovneži jasno prepoznavni v slovenski družbi 

Zgodovinsko obdobje socializma ni bilo naklonjeno krščanskim poslovnežem. Poslovni svet 
in vodilna mesta v večjih poslovnih sistemih so bila v glavnem rezervirana za politične 
somišljenike režima. Verni poslovneži v javnosti niso nastopali tudi kot kristjani.  

Žal se danes razmere glede razpoznavnosti niso bistveno spremenile. Kljub spremembam so 
med poslovneži še vedno kristjani, ki javno ne želijo izkazovati svoje verske pripadnosti. Res 
je, da svojo vero najučinkoviteje uresničujemo z dejanji, ne z javnim razglašanjem svojega 
verskega prepričanja. Eden od razlogov za javno neizrekanje pripadnosti je gotovo izogibanje 
možnim težavam pri poslovanju. Ljudje tudi pogosto povezujejo versko prepričanje 
posameznika z njegovo pripadnostjo politični opciji. Tako krščanskega poslovneža pogosto 
kar enačijo s članom določene politične stranke desne politične opcije. Netolerantnost in 
odpor, ki ga nekateri gojijo do teh političnih strank, se prenaša tudi v poslovni svet. Krščanski 
poslovnež zato pogosto čuti na lastni koži, da se glede na politično in gospodarsko moč 
pripadnikov strank leve politične opcije, ni dobro obelodanjati, da je kristjan. Posledica 
delovanja »v ilegali« oz. javnega neopredeljevanja je splošno mnenje, da je krščanskih 
poslovnežev v Sloveniji malo.  

 

2.2 Samopodoba krščanskih poslovnežev 

Posebej zanimivo je, kako krščanski poslovneži vidimo sebe v naši družbi in kako ocenjujemo 
svoje krščanske poslovne kolege. Težave imamo že, ko hočemo povedati, kdo » krščanski 
poslovneži « sploh smo. Ugotavljamo, da nimamo oblikovane samopodobe in da se kot taki v 
družbi in slovenskem poslovnem svetu ne moremo identificirati. Smo ljudje, ki se želimo 
ločevati od drugih zaradi svoje vere? Je v našem vsakdanjem poslovanju kaj, kar nas dela tako 
specifično »krščanske«? Prav gotovo ne. Povedati želimo nekaj drugega – da kot osnovo 
svojemu delovanju sprejemamo obče človeška in krščanska etična načela. 

Torej, kdo in kje smo »krščanski poslovneži«? Ugotavljamo, da ne vemo drug za drugega in 
se med seboj premalo ali pa sploh ne poznamo. Posledica tega je, da med seboj nismo 
povezani kot poslovni partnerji in somišljeniki, ki želijo v poslovnem svetu uveljaviti 
vrednote, ki jih sami gojimo v svojem poslovnem življenju in jih v poslovnem svetu v naši 
družbi manjka. Zdi se tudi, da je vsak od nas osamljen v prizadevanjih za uveljavljanje 
vrednot v poslovanju.  

In zakaj poslovno ne sodelujemo vsaj tisti, ki se poznamo? Včasih se ne želimo prednostno 
poslovno povezovati, ker »ne smemo gledati na krščanski predznak in moramo biti do vseh 
enaki«. V tej težnji po »enakosti« enostavno pozabljamo na ljudi, ki so nam blizu po 
vrednotah, pogledih… Delo, zaslužek dajemo drugačnim, drugim, pozabljamo pa na lastne 
kolege, znance, ki jih srečujemo pri maši, na prireditvah, srečanjih z versko vsebino itd. 
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Kot sem že navedel, tudi sami kristjani pri ocenjevanju osebnosti in dela potencialnega 
partnerja - krščanskega poslovneža uporabljamo bolj strožja merila kot pri nekristjanih. 
Pogosto slišimo ocene, da s takim človekom, ki ne zmore izpolniti vseh naših pričakovanj, ne 
morejo sodelovati. Nekateremu naj bi manjkala profesionalnost pri delu, drugemu človeška 
širina, tretji je komplikator itd.… Nekateri »krščanski« poslovneži se zato raje odločajo za 
dela z osebami, ki niso »kristjani«, s pojasnilom: »pri njih vsaj veš, za kaj gre – hočejo 
denar«.  

 

2.3 Krščanski poslovneži in Cerkev 

Če si krščanski poslovneži prizadevamo uveljavljati v družbenem prostoru tudi kot 
»krščanski« poslovneži, si na drugi strani prizadevamo biti dobri verniki. Zavedamo se, da 
smo poleg poslanstva »delodajalca« dolžni prispevati svoj delež v življenju Cerkve kot laiki. 
O tem je pred letom dni na vašem občnem zboru govoril g.Marko Rus, nekdanji predsednik 
uprave revizijske hiše PricewaterhouseCoopers v Ljubljani in član Združenja krščanskih 
poslovnežev Slovenije. Svoje predavanje je zasnoval na zaključkih Sklepnega dokumenta 
Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in v njihovem duhu nakazal možno pomembno 
vlogo krščanskega poslovneža pri upravljanju gospodarskega dela Cerkve na Slovenskem. 

Danes bi poudaril drugo stično področje krščanskih poslovnežev in slovenske Cerkve – to je 
poznavanje naše vloge delodajalcev in našega pomena za Cerkev na Slovenskem. Naša 
družba se vse bolj zaveda pomena vodstvenega kadra v gospodarstvu in drugih dejavnostih. In 
kako je v Katoliški cerkvi na Slovenskem? Cerkev priznava krščanskim poslovnežem njihovo 
pozitivno vlogo delodajalcev, razumevanje te vloge pa je tudi pri mnogih duhovnikih 
stereotipno. V cerkvah po Sloveniji se v pridigah pogosto sliši svarjenje pred izkoriščanjem 
zaposlenih. Pogosti so apeli delodajalcem, naj bodo razumevajoči v odnosu do podrejenih. 
Tako so npr. slovenski škofje v svojem postnem pastirskem pismu za leto 1999 opozorili, da 
naj bo »odnos poslovnežev kot delodajalcev pošten do delojemalcev«. V sporočilu so trkali na 
zavest in vero poslovnežev. Pa so razmere res tako kritične, da je to potrebno?  

Kaj pa, če pogledamo na problem še s strani delodajalca? V slovenskih cerkvah pa le redko 
slišimo besede o razumevajočem odnosu delojemalcev (zaposlenih) do delodajalcev 
(poslovnežev).  

V prid razumevanju dvostranskega odnosa delodajalec - delojemalec bo potrebno spremeniti 
duh besed, s katerimi Cerkev nagovarja svoje vernike.  

Nekaj konkretnih primerov iz našega življenja: 

- Krščanski poslovneži smo verniki in župljani. V naših župnijah imamo pogosto 
pomembno vlogo in mesto. Če in ko je potrebna gospodarska ali materialna pomoč 
župniji, najprej pomislimo prav na poslovneže kot darovalce, sponzorje, oglaševalce, 
izvajalce brezplačnih servisov itd., in od njih pričakujemo večji delež potrebne pomoči. 

- Pomanjkanje dobrega sodelovanja med kleriki in poslovneži pri poslovnih zadevah 
župnije, pri čemer je pogosto ovira samozadostnost »gospoda«, ki gospodarskih/poslovnih 
zadev ne zaupa strokovno usposobljenim laikom; 

- Dejstvo je, da je le malo laikov zaposlenih na odgovornih (vodilnih) mestih v cerkveni 
upravi; 

Kot oviro v večjem povezovanju krščanskih poslovnežev v njihovih župnijah lahko navedem 
nepriznavanje cene dela. Namesto plačila, kot bi ga za isto delo sicer enostavno dobil nek 
izvajalec del, ki ni katoličan, pogosto vidimo pričakovanje, da naj bi bilo skoraj, če ne že čisto 
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zastonj. Je pa tudi res, da se hkrati včasih sami kot župljani obnašamo, kot da bo duhovnik 
lahko preživel zgolj z našimi prispevki za maše in cerkvene obrede. 

Da bi uspešno reševali take in podobne probleme si v ZKPS prizadevamo ustvariti ustrezen 
dialog z vodstvom katoliške cerkve in duhovniki. Ugotavljamo, da potrebujemo dialog z 
vodstvom Katoliške Cerkve na Slovenskem kot »poslovneži« in ne zgolj kot župljani. V 
nekajletni zgodovini našega združenja je bilo že nekaj pobud in stikov, vendar je dosedanji 
obseg dialoga bil premajhen, da bi rodil konkretne rezultate. Verjamemo pa, da bi dialog 
izboljšal medsebojno razumevanje in odprl možnosti za tvorno dvostransko sodelovanje tudi 
na »poslovnem« področju. Navsezadnje je tudi Cerkev poslovni subjekt, ki mora odgovorno 
in uspešno upravljati z lastnim  premoženjem. 

 

3 Potreba po spremembah 

3.1 Mesto in vloga sodobnega krščanskega poslovneža v novih razmerah v Sloveniji 

Podobo poslovneža v slovenskem »javnem mnenju« je potrebno spremeniti in oblikovati 
pravo podobo. Pri tem moramo sodelovati tako krščanski poslovneži kot drugi ljudje dobre 
volje, javnosti in Cerkev. Za poslovneže je poti veliko, gotovo pa je ena od teh ta, da si 
predvsem z delom pa tudi javnim nastopanjem sami prizadevamo za uveljavitev prave 
podobe. Verjetno bo dopolnjena predstava o delu, zaslužku, dobičku, morali, vrednotah in 
bitki za preživetje lahko počasi nadomestila stereotipne predstave o poslovnežih, ki jim 
botruje nekaj proslavljenih »poslovnežev«. Da bi si lahko ustvarili pogoje za spremembe, je 
potrebno da: 

• v poslovnem svetu in v zasebnem življenju zagovarjamo in uveljavljamo obče človeške in 
krščanske etične vrednote; 

• v luči vrednot, ki naj bi jih pri delu upoštevali poslovneži, skrbneje opredelimo odnos med 
poslovnežem in družbo, v kateri delujemo in živimo; 

• priznamo, da so poslovneži naši družbi zelo potrebni kot delodajalci, vodstveni delavci, 
delavci na odgovornih mestih …; 

• priznamo, da je mogoče tudi ob upoštevanju etičnih vrednot, kot so korektnost, poštenost, 
pravičnost, solidarnost… uspešno poslovati; 

• poskušamo razumeti delo poslovneža, tako da se postavimo na njegovo mesto in 
ocenjujemo njegova dejanja v luči prizadevanj za dobro; 

 

3.2 Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije - predstavitev 

Za udejanjanje prikazanih načrtov je pomembno, da poslovneži s podobnimi etičnimi načeli 
delujemo povezano. Prav zato smo v letu 1993 ustanovili »Združenje krščanskih poslovnežev 
Slovenije” – ZKPS, ki je del svetovnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC - 
International Christian Union of Business Executives. ZKPS združuje poslovneže, podjetnike, 
poslovodne delavce (managerje), tiste, ki opravljajo profesionalno zasebno dejavnost 
(odvetniki, arhitekti, zdravniki, kulturni delavci in drugi), obrtnike in tudi druge. Od članov 
združenje pričakuje, da pri delu uveljavljajo vrednote, kot so pošteno, pravično, korektno 
poslovanje, sprejemajo in udejanjajo družbeni nauk Cerkve ter na poslovnem področju 
zagovarjajo in uveljavljajo temeljne vrednote pravične socialno-tržne ekonomije.  
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ZKPS si je določilo poslanstvo, vizijo, cilje in naloge. Povezovalo bo krščanske poslovneže s 
ciljem, da se bodo med seboj spoznavali in družili kot kolegi in možni poslovni partnerji, 
poslovno sodelovali in si med seboj pomagali.. Z javnim delom želimo v slovenskem 
poslovnem prostoru uveljavljati pošteno in uspešno poslovanje ter odgovornost do sodelavcev 
in podrejenih. Skrbeti želimo za ugled in mesto zasebnega podjetništva v slovenski družbi in 
tujini ter vzpodbujati uveljavljanje osebne svobode in človeškega dostojanstva zaposlenih na 
delovnem mestu. Vzpodbujali bomo svoje člane, da se bodo vključevali v javno življenje in 
prevzemali odgovorne funkcije. Ustvariti želimo tudi aktivni dialog med poslovneži in 
Cerkvijo. Prav tako želimo pripravljali mlado generacijo krščanskih poslovnežev za uspešno 
poslovanje ob upoštevanju sprejetih načel združenja.  

Zastavljene cilje želimo doseči z raznovrstnimi aktivnostmi društva kot so: predavanja, 
izobraževanje, predstavitve, pisanje v strokovna in laična glasila, z duhovnim poglabljanjem, 
podpiranjem dobrodelnih in drugih akcij ter družabnimi in drugimi prireditvami. Nekatere teh 
aktivnosti kot npr. srečanje z ameriškim veleposlanikom J.Youngom pred letom dni na 
Teološki fakulteti smo organizirali skupaj z vašim društvom. Želim si, da bi bilo skupnih akcij 
še več, zato želim društvu uspešno delo tudi naslednjih 10 let. 


