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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 
 
Od samega začetka delovanja Radia Študent, pred več kot tremi desetletji, je bila izobraževalna funkcija ena od 
primarnih sestavin njegovega poslanstva. V skladu s to tradicijo in s podporo British Grants Slovenia, sklada 
britanskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se mu ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujemo, je organiziral 
Zavod Radio Študent izvedbo izobraževalnega projekta, namenjenega izpopolnjevanju vodilnega kadra v 
neprofitnih in nevladnih organizacijah, ki je bil realiziran na osnovi sodobne metode učenja na daljavo – 
distance learning. Projekt z naslovom Sailing Through the Rough Waters of NGO Management (Kako 
jadrati po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij (NVO)) je bil izveden v obliki  cikla dvajsetih 
enournih predavanj s področja vodenja neprofitnih organizacij v Sloveniji. Osredotočen je bil predvsem na 
usposabljanje predsednikov društev, direktorjev zavodov, članov svetov zavodov in organov upravljanja ter vseh 
zainteresiranih za to problematiko. V ospredju je bilo razsvetljevanje strukture in dinamike sodobnega 
neprofitnega sektorja, razumevanje njegovega zunanjega in notranjega okolja, kar je posebej pomembno v 
obdobju postsocialistične tranzicije. Torej namen tega projekta je bil poglabljanje v bistvo prepotrebnih 
sprememb v kulturi neprofitnih organizacij, izobraževanje njihovih vodilnih v menedžerskih veščinah in 
pridobivanje strokovnega znanja, razumevanje geneze najbolj perečih aktualnih problemov in razmišljanje o 
smiselnih poteh razreševanja tranzicijskih peripetij v sektorju nevladnih organizacij v Sloveniji. 
 
Zakaj ravno takšen projekt na Radiu Študent? 
 
Radio Študent je že vrsto let na slovenski civilnodružbeni sceni kot ena od nevladnih, nepridobitnih organizacij. 
S tem radio deli usodo nevladnega, neprofitnega sektorja v Sloveniji. Obenem je imel naš radio skozi vsa ta leta, 
še posebej pa po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, zelo dober vpogled v stanje neprofitnega sektorja v 
Sloveniji, saj ima zaradi svoje vloge v tem prostoru spletene vezi s številnimi nevladnimi organizacijami. 
Marsikatera od teh je tudi imela priložnost, da prek etra Radia Študent predstavlja in promovira svojo dejavnost 
širši javnosti. Ves ta čas ugotavljamo, da imamo vsi kup podobnih težav, od statusnih, finančnih, 
organizacijskih, kadrovskih in še bi se dalo naštevati. S tem se poraja vrzel med visoko zastavljenimi 
programskimi cilji in vrednotami na eni strani in dejansko doseženimi rezultati na drugi. Za to je veliko 
razlogov. Eden od poglavitnih pa je očitna pomanjkljivost v vodenju in upravljanju neprofitnih organizacij. S 
tem pa postaja krmarjenje neprofitne organizacije čedalje bolj podobno jadranju po nevihtnem morju. Takšno 
stanje smo na Radiu Študent sprejeli kot izziv, ne pa kot povod za tarnanje. V skladu s tem smo zastavili projekt 
z naslednjimi cilji: 

• Prispevati k izpopolnjevanju vodilnih kadrov naših nevladnih organizacij v strokovnih znanjih in 
menedžerskih veščinah ter promovirati top quality management v nevladnem sektorju. 

• Sodelovati v procesu prepotrebnega spreminjanja kulture nevladnih organizacij, ki je še vedno 
obremenjena z dediščino preteklosti. 

• Prispevati k zmanjšanju predsodka, da bo profesionalni menedžment izpodrinil nepridobitni značaj 
NVO in jih spremenilo v kapitalistična podjetja. 

• Informirati širšo javnost o pomembnosti obstoja nevladnih organizacij v današnji moderni 
demokratični družbi in jo opozoriti na razsežnosti in globino težav, s katerimi se soočamo vsak 
dan. 

• Uporabiti najsodobnejše metode in modele izobraževanja, kot je učenje na daljavo prek radijskih 
valov in medmrežja. 

 
V okviru cikla so predavali domači in tuji akademiki, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki menedžmenta 
neprofitnih organizacij, in izkušeni praktiki, ki se s tem dnevno srečujejo. Njihova predavanja smo zbrali v 
monografijo, ki je sedaj na voljo bralcem, kot trajni rezultat projekta. Monografija je izdana v obliki virtualne 
knjige, ki vsebuje članke v slovenskem oziroma angleškem jeziku naslednjih avtorjev: Dominique Cochard, 
Sonje Čandek, izr. prof. dr. Danice Fink-Hafner, Andreja Horvata, Marka Hrena, izr. prof. dr. Nevenke 
Hrovatin, izr. prof. dr. Zinke Kolarič, izr. prof. dr. Bogomira Kovača, dr. Davida Lewisa, Marije Raos, mag. 
Boruta Rončevića, red. prof. dr. Marjana Svetličiča, red. prof. dr. Ivana Svetlika, mag. Milesa Stevensona, 
strokovne službe MNZ, mag. Nade Trunk Širca, Primoža Šporarja, dr. Dejana Verčiča in moje malenkosti. 
 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem avtorjem in sodelavcem, katerih prizadevanja so prispevala k 
temu, da je pričujoča monografija v sedanji obliki pred vami. Vendarle se zavedam, da ko knjiga pride v roke 
bralstva, pa čeprav v virtualni obliki, se njeno stvarno življenje šele začne. O tem, kakšna bo njena usoda, kot 
vedno odločata publika in čas, ki sta stroga kritična sodnika njene prave vrednosti, uporabnosti in koristnosti za 
praktično življenje. Samoumevno je, da samo uspešnost na tem sodišču omogoči, da delo avtorjev doseže svoj 
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polni smisel. Na koncu, kaj mi še preostane razen upanja, da bo usoda naklonjena rezultatu skupnih 
intelektualnih naporov, zapisanih v člankih, ki sledijo v nadaljevanju. 
 
 
 

Dejan Jelovac, urednik       Ljubljana, 30. aprila 2001 
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Dejan Jelovac 
 

ODISEJADA KRMARJEV NEPROFITNEGA SEKTORJA 
 
 

"... ta megála pánta episphalé." 
(Vse veliko stoji na močnem prepihu.) 

Platon 
 
Uvod 
 
Vse, kar je pomenljivo in pomembno v svetu človeških stvari, ima protisloven značaj. Ta se kaže predvsem v 
tem, da takšne reči ponavadi stojijo pokončno, se večajo in višajo, hkrati pa so izpostavljene močnemu viharju, 
kar pomeni, da so nagnjene k padcu. Kar je veliko in/ali visoko, zlahka pade, saj je hkrati majavo, nestabilno, 
izpostavljeno prepihu. V tem pogledu na neprofitni sektor ni mogoče gledati kot na izjemo. Če izhajamo s takšne 
iztočnice, nam na tem mestu ne ostane nič drugega, kot da se poglobimo v raziskavo položaja, vloge, dosega in 
notranjih omejitev bistva fenomena nevladne organizacije kot take.  
 

1. Posebnosti neprofitne organizacije z vidika poslovne kulture 

Svitanje postmoderne, ki je v naše kraje prišlo “v paketu” s postsocialistično tranzicijo, se najbolj očitno kaže v 
tem, da so izbrisane jasne in ostre razmejitvene črte med tradicionalnimi pojavi in klasičnimi pojmi na eni strani 
ter standardnimi normami vrednotenja zasebnega in javnega življenja na drugi. To od vseh akterjev sociosistema 
terja povečan napor, da bi dojeli bistvo in razsežnosti tistega, kar se dogaja. To je še posebej potrebno na 
področju upravljanja, kjer vlada precejšnja zmeda, ki je delno tudi podedovana iz preteklosti, delno pa 
neizogibni sopotnik duha novega časa.  
 
Stereotipno klasificiranje organizacij v profitne in neprofitne, javne in zasebne, je danes postalo tako zastarelo, 
da je v teoriji in praksi komaj uporabno. Življenje se preprosto posmehuje takšnim delitvam in razvrščanjem, ker 
je, ne da bi upoštevalo vzorce in modele (nekaterih poreklo sega celo v 16. stoletje), odšlo daleč naprej. V 
najbolj razvitih državah dobička ne merijo več samo s številkami v bilanci uspeha, temveč tudi s pomočjo 
nekaterih dolgoročnih in kvalitativnih meril o zadovoljevanju potreb porabnikov, o zadovoljstvu zaposlenih v 
podjetju, socialnih stroških poslovanja, o uspešnosti v internem in eksternem komuniciranju podjetja z okoljem 
itd. Tako je znameniti mit o amoralnem poslovanju, ki je prevladoval v času začetkov liberalnega kapitalizma, 
izgubil svojo prepričljivost ravno na področju, za katerega so bili vsi prepričani, da je njegov rojstni kraj – v 
gospodarstvu. Tudi gospodarstvo ni več neobčutljivo za strateške cilje družbene blaginje, za humanistično 
moralne imperative demokratične družbe in kulturnovrednotne ideale zahodne civilizacije. V takšnih razmerah 
dilema o tem, kateri in kakšen način upravljanja je primeren za profitne in kakšen za neprofitne organizacije, 
izgublja svojo aktualnost v prid problematizaciji vprašanja, ki se glasi: katera menedžerska filozofija in katera 
poslovna kultura sta sploh uporabni za uspešno in učinkovito vodenje organizacije kot takšne?  
 
V luči tako definiranega diskurza je takoj očitno, da so načela in stil dobrega menedžmenta pravzaprav enaki, ne 
glede na to, kako so akcentirani strateški cilji organizacije. Ali drugače rečeno: vseeno je, ali gre za industrijsko 
podjetje ali zavod, z obema je treba upravljati po takšnih načelih in modelih, ki pripeljejo do tega, da 
organizacije ne delujejo samo zato, da bi preživele, temveč da bi uresničevale cilje in namene, zaradi katerih so 
bile ustanovljene. Ni bistveno, ali je pri tem poudarek bolj na materialnem dobičku, zasebnem interesu ali na 
humanistično-moralnih vrednotah, javnem interesu, splošnem dobru ipd. Menedžment mora v obeh primerih 
slediti enakim načelom krmiljenja poslovnih procesov, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma kdo so lastniki 
podjetja, in ne glede na to, ali je vpisano v register gospodarskih ali negospodarskih dejavnosti.  
 
Takšen pristop si v našem okolju žal še vedno ni zagotovil vseh “državljanskih pravic”. Trdovratno 
ukoreninjeno prepričanje o tem, da je gospodarstvo en, vase zaprt in samozadosten sistem, ki edini ustvarja novo 
vrednost, civilna družba in javni sektor pa prav takšen sistem, le z razliko, da parazitira na prvem kot javna 
poraba, kot strošek, ki znižuje profitabilnost gospodarskega sistema – takšna miselnost bo še dolgo oblikovala 
stanje duha v našem poslovno-kulturnem prostoru. Ni treba iskati prepričljivejšega dokaza za potrditev te 
(hipo)teze, kot je dejstvo, da je vsa pozornost naše menedžerske teorije in prakse osredotočena na menedžment 
gospodarskih subjektov, pri čemer pa se o menedžmentu ali kulturi neprofitnih organizacij govori redko, 
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sporadično in skoraj sramežljivo. Hkrati pa se je na tem področju, imenovanem “negospodarstvo”, pojavilo na 
tisoče najrazličnejših subjektov – od zavodov prek društev, združenj in nevladnih organizacij do javnih podjetij 
in holdingov. Njihovi direktorji, predsedniki in vodilni ljudje se vsak dan borijo za obstoj in razvoj svojih 
organizacij. Menedžerska teorija in stroka pa temu šele v zadnjem času posvečata pozornost, da o kakšni 
“svetlobi reflektorjev” javnosti sploh ne govorimo. Ni nam znano, da bi bil katerikoli izmed teh ljudi predlagan 
za “menedžerja leta” ali da bi dobil kakšno drugo javno priznanje za svoje uspehe v upravljanju neprofitne 
organizacije.  
 
Aktualno stanje na področju upravljanja neprofitnih organizacij hrepeni po resni preučitvi, razsikovanju in 
diagnozi. Kot skromen prispevek k tem naporom lahko na tem mestu ponudimo naslednjo analizo vzorčnih 
primerov in problemov. 

1.1. Neskladje med pravnostatusno ureditvijo in konkretnimi razmerami v praksi 
neprofitnih organizacij 

Statusi organizacij, katerih cilj ni ustvarjanje dobička, so določeni z Zakonom o zavodih, Zakonom o društvih, 
ipd. Tako so npr. zavodi po definiciji “organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, 
socialnega zavarovanja” in drugih podobnih dejavnosti, v katerih je primarni namen zadovoljevanje družbenih 
potreb, ki so po svoji naravi takšne, da jim dobiček ne more biti primarni spiritus movens. Vendar pa si je 
zakonodajalec povsem na jasnem glede tega, da takšne organizacije ne morejo in ne bodo delovale v kakšnem 
posebno zavarovanem družbenem rezervatu, temveč v tržnem okolju. Zato je predvidel pravni institut “presežka 
prihodkov nad odhodki” kot nadomestek za poprej pregnani dobiček, seveda ob omejitvi, da se lahko uporabi “le 
za opravljanje in razvoj dejavnosti”. To pomeni, da so vse neprofitne organizacije, ne glede na svoje visoko 
humanitarno in etično določene cilje, izpostavljene delovanju tržnih zakonitosti in neizprosni logiki bilance 
uspeha in bilance stanja, enako kot katerekoli druge gospodarske družbe! Naj se zagovornikom posebnosti 
družbenega in javnega sektorja sliši še tako nenavadno ali surovo, mora ta sektor – da bi sploh bil zmožen 
opravljati svoje visoko poslanstvo – najprej pridobiti sredstva za svoje poslovanje, in teh mora biti vrh tega več, 
kot je skupna vsota njegovih stroškov.  
 
Še posebej se realizem zakonodajalca kaže v tem, da je poleg sredstev, ki jih je ustanovitelj (fizična ali pravna 
oseba) zavezan zagotoviti za ustanovitev in delo zavoda, predvidel tudi možnost, da neprofitna organizacija 
pride do potrebnih finančnih sredstev z opravljanjem dodatnih dejavnosti, ki so po svoji naravi gospodarske. 
Zato društvo, zavod ali podobna nevladna organizacija tako kot gospodarska družba nastopa na trgu s prodajo 
blaga in storitev, le s to razliko, da mora dobiček, ki ga tako ustvari, nameniti uresničevanju in razvoju svoje 
osnovne dejavnosti.  
 
Če so odnosi tako jasno definirani, zakaj potem toliko problemov v praksi? Primarni razlog je treba iskati v 
dejstvu, da je bil celoten sektor z nastankom nove države brez milosti in prehodnega obdobja za prilagajanje 
potisnjen v termopilski klanec, utesnjen med trg in proračun. Na takšno neusmiljeno črtanje iz proračunskih 
virov financiranja in prisilo, da morajo same poskrbeti za svojo usodo, večina družbenih organizacij preprosto ni 
bila pripravljena. Pri tem jim nova imena in registracije v sodnem registeru niso bili v kakšno posebno pomoč.  
 
Vendar pa je modro poglavitni vzrok za probleme najprej poiskati pri samem sebi in ne pri drugem. Žal ravno na 
takšen pristop večina vodilnih v negospodarstvu, ki je bila praviloma rekrutirana iz vrst menedžerjev ljubiteljev, 
ni bila pripravljena. Namesto da bi se soočili z resničnostjo, so v glavnem po inerciji in iz navade še naprej 
objokovali dobre stare čase, klicali na pomoč državo ali se na njo jezili, če je hladnokrvno ostala gluha za 
njihove zahteve, ki nas vračajo v staro stanje. In komu je potem uspelo, da se je znašel v metežu, ki je nastal v 
tranzicijskem termopilskem klancu? Preprosto samo tistim neprofitnim organizacijam, katerih menedžment je 
dojel sporočilo zakonodajalcev in duha novega časa! Kolikor prej so se direktorji zavodov, predsedniki svetov, 
društev in združenj podjetno lotili izzivov trenutka, toliko laže jim je bilo prevzeti krmilo brez obremenitev z 
ideološkimi predsodki o tem, da bilančno razmišljanje in tržna praksa neizogibno s seboj prinašata bizarno 
komercializacijo njihovega visoko humanističnega poslanstva.  
 
Za tiste, ki niso mogli verjeti, da ustanovitelj neprofitne organizacije ne more in ne bo več kot nekoč v celoti 
pokrival vseh njenih stroškov in zagotavljal dodatnih sredstev za razvoj, se je izkazalo, da so bodisi preveč 
naivni bodisi nedopustno neobveščeni. Sicer pa iz samega statusa neprofitnih organizacij izhaja, da so civilne 
pravne osebe odgovorne za svoje obveznosti samo s sredstvi, s katerimi same razpolagajo – pri čemer so se 
njihovi ustanovitelji v večini preregistracij (aktov o ustanavljanju) previdno zavarovali pred odgovornostjo, da 
jim z lastnimi sredstvi ne bi bilo treba pokrivati rdečih številk v negativnih bilancah uspeha z njihove strani 
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ustanovljenih neprofitnih organizacij. Da do tega ne bi prišlo, so poskrbeli samo tisti menedžerji v neprofitnem 
sektorju, ki jim je uspelo poiskati nove vire financiranja in hkrati ohraniti neodvisnost svojih organizacij od le-
teh. Pri tem so se opirali na uporabo enakih menedžerskih strategij, tehnik in modelov upravljanja ter standardov 
poslovne kulture, kot jih uporabljajo njihovi kolegi v gospodarstvu. Diverzifikacija virov gre v obeh primerih 
skupaj s takšno prerazdelitvijo virov in potencialov, ki je sposobna vzpostaviti in ohraniti ravnotežje med na eni 
strani potrebnimi prihodki in na drugi optimaliziranimi stroški, nastalimi ob uresničevanju namena, zaradi 
katerega je bila organizacija ustanovljena. Največji glavobol povzročajo menedžmentu pri uresničevanju tako 
zastavljenih nalog: pomanjkanje stalnih in trajnih virov finančnih sredstev, visoka fluktuacija in sezonska 
nihanja v cash flowu, pravice in bonitete zaposlenih, ki izvirajo iz Zakona o delovnih razmerjih, ki je še vedno 
dediščina prejšnjega sistema itd.  

1.2. Nasprotje med uzancami in dinamiko projektnega financiranja neprofitnih in 
nevladnih organizacij s sredstvi domačih in mednarodnih fondacij, institucij, agencij 
ipd. ter zakonitostmi vsakdanjega življenja.  

Vsesplošna resnica, da se v življenju ponavadi vse konča pri denarju, je najbolj navzoča ravno pri neprofitnih 
organizacijah. Morda je tako tudi zato, ker so te organizacije v svoji dejavnosti veliko bolj ranljive zaradi 
denarnih tokov kot gospodarske organizacije ali ustanove, ki živijo od državnega proračuna. To še zlasti velja 
danes, v času, ko sta “fehtanje” in “talanje denarja” postala že preteklost. In vsem tistim menedžerjem, ki jim 
dragi spomini in nostalgija niso zablokirali podjetnosti in pobude na tem področju, se je odprl vrelec, ki je sicer 
dobro znan v gospodarstvu - financiranje neprofitnih organizacij na podlagi konkretnih in jasno definiranih 
projektov.  
 
Vendar pa tudi pri tem ne gre brez srečanja menedžmenta s celo kopico praktičnih težav. Primarni problem 
menedžmenta se kaže v tem, da mora na podlagi jasnega razumevanja temeljnih ciljev svoje organizacije, 
poznavanja vseh njenih virov in potencialov ter programa dela, ki ga je sprejel svet zavoda kot organ 
upravljanja, v svoji neprofitni organizaciji koncipirati takšne projekte, ki optimalno angažirajo kadre in sredstva, 
ki so na voljo in tako dajejo najugodnejše možnosti za uresničitev projekta. Prava veščina je potem najti vire 
financiranja, ki so pripravljeni podpreti ravno takšne projekte. Pri tem se hitro pokaže, kako visoka strokovnost 
je potrebna za iskanje virov financiranja, komunikacijo z donatorji in pripravo aplikacij, ki naj bi se uspešno 
končale. Če pustimo ob strani vso papirologijo, ki jo to početje zahteva, ter stroške, ki jih povzročajo različne 
analize podatkov, poročila, komuniciranje, predvsem z inštitucijami v tujini ipd., pa ostaja spoznanje tveganja, 
da smo vse skupaj investirali zaman, saj smo v zameno dobili samo vljudno pismo v duhu olimpizma – “hvala, 
ker ste sodelovali”, ob tem pa nam ostaja grenka resnica, da brez insiderskih informacij, ugleda organizacije v 
javnosti, kakor tudi brez posebnih zvez menedžerjev na tem področju ni mogoče ničesar storiti. In če že 
menedžment preživi vice na poti k uspehu, se prav tedaj šele sooči z resničnimi nerešljivimi nasprotji in 
absurdnimi protislovji, ki vladajo na tem področju, še zlasti:  
 
a) Projektno financiranje neprofitnih organizacij poteka po modelu, ki predvideva, da se bo aktivnost pri 

uresničevanju projekta začela šele s podpisom pogodbe in bo trajala samo do dneva, ko poteče njegov rok. Pri 
tem je prav tako razumljivo, da bo vsak obrok (tranša) odobrenih sredstev organizaciji izplačan šele za nazaj, 
potem ko bodo realizirani dejanski stroški pri uspešnem uresničevanju projekta. Povrhu vsega se mora 
neprofitna organizacija prilagoditi ritmu fiskalnih let donatorskih fondacij, ki se praviloma ne prekrivajo niti s 
koledarskimi leti niti z datumom začetka uresničevanja projekta. Vse to povzroča menedžmentu neprofitnih 
organizacij velike težave, ki neizogibno nastajajo zaradi premostitvenega kreditiranja projektov iz drugih 
virov do trenutka, ko prispejo namenska sredstva. Poleg tega je tak prevladujoči model navzkriž z logiko 
vsakdanjega življenja, saj vključuje načelo, da bo določena neprofitna organizacija v celoti angažirana pri 
uresničitvi samo tega projekta. Večina organizacij pa seveda živi tudi zunaj časa izvajanja določenega 
projekta, saj se praviloma ukvarjajo z več projekti, ki so v procesu realizacije, in zato niso zmožne niti 
knjigovodsko natančno razdeliti in locirati svojih obratovalnih in materialnih stroškov po določenih 
stroškovnih mestih, ki zanimajo (so)financerje. Končno imajo številne neprofitne organizacije tako 
organiziran tehnološko-delovni proces, da jim takšen model povzroča nepremagljive organizacijske težave.  

b) Obstajajo tudi inštitucije in fondacije, ki imajo za cilj lastno promocijo prek podpore neprofitnim 
organizacijam. To jih vodi k praksi enkratnega financiranja, da bi se lahko v določenem časovnem obdobju 
pohvalile s čim daljšim seznamom organizacij, ki so jih financirale oziroma sofinancirale. Takšna poslovna 
kultura je v praksi žal pogosto tudi škodljiva, saj onemogoča načrtovanje stabilnih virov financiranja 
projektov, ki trajajo dlje kot eno leto, in tistih, ki so po svoji naravi takšni, da jih je mogoče izvesti samo 
dolgoročno. Zato se mora menedžment NVO-jev osredotočiti na tiste vire financiranja, pri katerih je mogoče 
zagotoviti kontinuiteto v večletni podpori posameznemu projektu.  
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c) Živimo v času, ko je živahen družbeni razvoj v kratkem času spodbudil ustanavljanje velikega števila 
neprofitnih organizacij. Hkrati so se zaostrile tržne razmere gospodarjenja, neugodna je davčna zakonodaja, ki 
donacij v neprofitne namene ne priznava kot poslovnega stroška, posojila so draga, do zapletov prihaja v 
lastniški preobrazbi gospodarstva, vse to pa povzroča dramatične restrikcije dotoka denarja iz gospodarstva v 
neprofitni sektor. Posledica vsega tega je, da je ob čedalje skromnejših virih financiranja čedalje več prosilcev 
za projektno financiranje. Negativne posledice takšnega stanja se kažejo v tem, da noben vir ne zadošča več za 
kritje cene projekta v celoti in je zato čedalje več takšnih, ki kot pogoj postavljajo zahtevo, da mora 
organizacija pridobiti druge sofinancerje. Menedžerji, ki imajo izkušnje s takšnimi zadevami, dobro vedo, 
kako pogosto dobivajo odgovore in navodila v slogu: “Trenutno nimamo dovolj sredstev, zato je najbolje, če 
se obrnete na koga drugega”, “Če vam bodo dali drugi, vam bomo dali tudi mi,” in podobno.  

d) S prenehanjem vojne v Bosni in s pridobitvijo statusa pridružene članice EU so za naše neprofitne 
organizacije skrivnostno, takorekoč čez noč, presahnili številni viri financiranja iz tujine. Iz tujine naši vodilni 
menedžerji neprofitnih organizacij pogosto dobijo pojasnilo, da pri nas ni vojne in da smo razvita država. Zato 
mora menedžment sistematično in strokovno nenehno iskati nove vire za financiranje svojih projektov, ki 
morajo biti vsako leto čim bolj aktualni, zanimivi in s tem konkurenčni na “svetovnem trgu” donacij in 
subvencij.  

e) Vsemu navedenemu je treba dodati še en absurd. Nekatere naše inštitucije se namreč ravnajo po načelu, da 
financirajo samo tiste neprofitne projekte, pri katerih je organizacija  (nosilec), izkazala izgubo pri realizaciji 
projekta. Pri tem sofinancirajo samo negativno razliko med prihodki in stroški, ne glede na to, kolikšna so bila 
sredstva, odobrena na javnem razpisu. To sili neprofitne organizacije v staro miselnost in (ne)kulturo 
pasivnega zajedalstva na javnih (ponavadi proračunskih) skladih, namesto da bi jih v duhu časa spodbujalo k 
podjetnosti, angažiranosti in pobudam pri pridobivanju sredstev tudi nad ravnijo proste reprodukcije, kar bi 
omogočilo tudi investiranje v lasten razvoj.  

 
Na tej točki se morda najjasneje kaže, s kakšnimi paradoksnimi težavami se bo tudi v neposredni prihodnosti 
srečeval menedžment naših neprofitnih organizacij pri opravljanju svojih vsakdanjih nalog. Najpomembnejši 
pogoj za njegovo uspešnost bo po naši oceni bistvena sprememba v organizacijski kulturi v smeri njenega 
postopnega in kakovostnega posodabljanja, kar pravzaprav pomeni izenačevanje vzorcev menedžerskih operacij 
s tistimi, ki jih pozna in priznava razviti svet, ne glede na vrsto dejavnosti, v katero je razvrščena posamezna 
organizacija.  
 

2. Kako jadrati čez nemirne vode menedžmenta neprofitnih organizacij?  

Po mnenju nekaterih naših uglednih strokovnjakov morda neskladje med menedžersko teorijo in prakso danes ni 
nikjer tako široko in razkol tako globok kot na področju menedžmenta neprofitnih organizacij. Ko to trdijo, 
mislijo predvsem na pomanjkanje teoretičnih dosežkov in na redke znanstveno raziskovalne podvige na tem 
področju dejavnosti na Slovenskem 1, na neizdelane zakonske rešitve in njihovo zastarelost (npr. Zakon o 
zavodih je bil sprejet že davnega leta 1991, torej pred nastankom te države in v bistveno drugačnih družbenih 
razmerah), skromnost izobraževanja, ki jo je o tem mogoče doseči na poslovnih ali menedžerskih šolah in 
fakultetah pri nas. Seveda, pri tem sta v zadnjem času svetla zgleda Fakulteta za družbene vede in Visoka šola za 
management v Kopru, na katerih se na dodiplomskem študiju predava predmet “menedžment neprofitnih 
organizacij”. Na FDV-ju pa obstaja tudi podiplomski študij, smer menedžment neprofitnih organizacij.  
 
Kakšno je stanje stvari in duha na tej zapuščeni njivi, najbolje kaže usoda dobro zamišljene in lepo oblikovane 
prve slovenske strokovne revije za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju “Neprofitni management”, ki je po 
besedah njenega glavnega in odgovornega urednika dr. Bogomirja Kovača po prvem letu izhajanja jasno 
pokazala, da je ostala “revialni zametek” na neprofitnem področju, ki je “ostal na margini družbenega 
dogajanja” (september 1999, št. 1–2, str. 3). V evropskem zrcalu se ta marginalnost kaže v obliki nevarnega 
zaostajanja pri graditvi inštitucij in pri učinkovitosti njihovega delovanja pri nas. Kovaču se zaradi tega povsem 
razumljivo poraja dvom, ali ni družbena potreba in tržni položaj revije, katere poslanstvo je ravno v 
prizadevanju, da bi reflektirala in poskušala odpravljati slabosti, “dobro zrcalo naše lastne nevednosti in 
nepripravljenosti za spopad z dejavnostmi in problemi, ki jih ne znamo niti opredeliti, kaj šele reševati.” (ibid.)  
 
Vprašajmo se torej, kaj se skriva v “črni luknji” menedžerskega vsakdana na področju neprofitnega sektorja. 
Zakaj se je tako previdno kot mačka okrog vrele kaše v širokem krogu izogibajo tudi najbolj znani guruji 
menedžmenta? Zakaj še vedno nismo priče poskusom, da bi se nekateri od potrjeno uspešnih vodilnih 
menedžerjev s področja biznisa, na primer tisti, ki nosijo laskave naslove “menedžer leta”, lotili plovbe po 
nemirnem morju za krmilom barke kakšne non-for-profit organizacije? Kaj torej povzroča nizko tržno vrednost 
vsemu, kar diši po neprofitnem menedžmentu pri nas?  
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Vzrokov za takšno stanje stvari ne bi bilo pametno iskati samo v ponudbi in povpraševanju. Krivda je nedvomno 
na obeh straneh. Slabo povpraševanje gre navadno skupaj s sramežljivo ponudbo. Zato bi bili nepoboljšljivi 
idealisti, če bi pričakovali, da je mogoče kakršnokoli drugačno stanje od tega, ki trenutno vlada na področju 
družbenega povpraševanja z menedžmentom neprofitnih organizacij:  

• nekonsolidirani in nestabilizirani sociosistem v procesu postsocialistične tranzicije,  
• pomanjkanje strateške vizije razvoja države,  
• nerazvitost državnih inštitucij,  
• marginalnost civilne družbe in nevladnih organizacij,  
• vrednostni vakuum, pomanjkanje trdnih standardov poslovne morale in kulturnih obrazcev 

poslovanja v poindustrijski družbi, 
• splošno pomanjkanje sodobne menedžerske kulture,  
• globoka kriza izobraževalnega sistema, zlasti visokošolskega,  
• psihološka dezorganizacija in občutek eksistenčne negotovosti delovno aktivnega prebivalstva kot 

posledica tranzicijskega šoka, 
• slaba organiziranost in vodenje javnih služb oziroma inštitucij, od šolstva, zdravstva do javne 

uprave, in podobno.  
 

V takšnem kontekstu se neusmiljeno vsiljuje niz vprašanj, vendar pa se nam dve zdita najpomembnejši:  
• Kako oblikovati ponudbo uporabnikom upravljalskih storitev v neprofitnem sektorju?  
• Kako to doseči v sektorju, ki je tako kot drugi umeščen v svet, ki je zabredel v vsesplošno 

površnost, razbrzdano norost, instantne informacije, virtualnost in izpraznjenost glede vseh tistih 
nosilnih vrednot, norm in idealov, ki so odločilno sooblikovali evropsko kulturo v minulih treh 
tisočletjih t. i. svetovne zgodovine človeštva?  

 
Pri iskanju odgovorov na tako izražena vprašanja je gotovo modro prisluhniti, kaj lahko o tem pove stroka. Tako 
na primer pri Petru Druckerju, legendi menedžmenta iz prejšnjega stoletja, srečujemo tezo, da je “menedžment 
potreben v vseh sodobnih organizacijah ne glede na to, ali so gospodarske ali ne”. (Drucker v: Jančev, Vse 
najboljše, Peter Drucker, MANAGER, Ljubljana, št. 10, 1999, str. 39) On posebej poudarja dejstvo, da je 
“menedžment pravzaprav še bolj potreben v negospodarskih organizacijah, pa naj bodo to neprofitne 
organizacije ali vladne agencije. Zanje je menedžment potreben prav zato, ker nimajo discipline, ki bi se 
odražala v končnem rezultatu” (ibid.). Če pozorneje analiziramo takšen univerzalistični pristop k menedžmentu, 
pridemo do naslednjih sklepov: 

1. Menedžment je univerzalni fenomen, ker ne obstaja organizacija v sodobnem svetu, ki ne bi bila 
vodena.  

2. Vodena organizacija (podjetje, ustanova, zavod, društvo itd.) predstavlja organ družbe, ki proizvaja 
rezultate.  

3. V vsaki organizaciji, ne glede na to, kakšne rezultate dosega, je menedžment vedno posebno 
orodje, posebna funkcija in posebno pomagalo, ki je edino sposobno, da ji omogoča doseganje 
rezultatov; brez discipliniranja ni učinkov, tako kot brez vzrokov ni posledic.  

4. Organizacije, katerih temeljni razlog obstoja ni ustvarjanje dobička, zaradi tega niso izobčene, 
temveč sodijo v t. i. civilnodružbeni sektor, ki je enako pomemben kot gospodarski. Razlika je 
samo v tem, da imajo neprofitne organizacije občutno večjo potrebo po menedžmentu kot 
gospodarske organizacije, saj za merjenje njihovih outputov ni kakšnih strogih, prepoznavnih in 
objektivnih meril evalvacije, kot so s tržnim mehanizmom uvedena na področju gospodarstva.  

 
Poglejmo, kaj bi se zgodilo, če bi to teorijo soočili z našo prakso na področju menedžmenta neprofitnih 
organizacij. To, kar je očitno že na prvi pogled in bez kakšnega natančnejšega poglabljanja v samo stvar, je 
pojav svojevrstnega “daltonizma” ob fenomenu univerzalnosti menedžmenta. Pri nas še vedno prevladuje 
mnenje, da je pravo mesto menedžmenta v svetu biznisa in denarja, da pa v svetu kulture, zdravstva, šolstva, 
civilne družbe, javnih služb in podobnem menedžment nima kaj iskati. V tem svetu se vsak menedžer doživlja 
kot tujek in klasificira v razponu od birokrata, tehnokrata, legalista do kapitalista. Temu so seveda sledile 
posledice. Predvsem pravi menedžerji s kariero niti ne pomislijo, da bi povezali svojo usodo z neprofitnim 
sektorjem. Kakšnega Miloša Kovačiča iz Krke ne boste našli na mestu, recimo, direktorja ŠOU. Po drugi strani 
pa neprofitne organizacije hrepenijo po sposobnih direktorjih, ki jih ni na voljo. Zaradi “daltonizma” tudi država 
ne obravnava te problematike na ustrezen način, tako da so že celo desetletje, na primer direktorji šol večinoma 
bili imenovani izmed učiteljev, dekani fakultet izmed profesorjev, direktorji zdravstvenih zavodov izmed 
zdravnikov, skratka izmed poklicev, ki imajo natanko toliko pojma o tem, kaj je menedžment, kolikor ima o tem 
pojma navaden gledalec televizije ali bralec časopisov. Takšna miselnost je nadaljevanje globoko zakoreninjenih 
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predsodkov, nezaupanja in zavračanja t. i. tehnomenedžerjev, ki so bili v nekdanjem sistemu nekaj časa 
ožigosani kot tisti, ki so skrenili s partijske linije.  
 
Na široko razširjeno zavest o univerzalnosti menedžmenta, ki jo tako vehementno zagovarja in propagira guru 
menedžmenta Peter Drucker, bomo morali v našem okolju očitno še čakati. Za njeno utrjevanje pa bo poprej 
treba izpolniti vsaj dva pogoja. Prvi je posodabljanje našega celotnega sistema v smislu njegove evropeizacije 
tako na področju inštitucij kot na področju civilne družbe, kar naj bi pripomoglo k demarginalizaciji 
neprofitnega sektorja. Drugi pogoj je razvoj ustreznega sistema izobraževanja, ki bo sposoben v širši in ožji 
strokovni javnosti vsaditi zavest o vrednosti in pomembnosti neprofitnega sektorja za civilizirano življenje.Večja 
vrednost in družbeni ugled pa bosta omogočila enakopravnejšo distribucijo kadrovskih zmogljivosti, kar bo 
imelo za posledico višjo raven menedžerske kulture na vseh ravneh organiziranosti v družbi.  
 
Poglejmo v nadaljevanju postavko št. 2, in sicer tako, da bomo testirali, kako deluje v praksi pri nas. V skladu s 
to teoretično postavko je neprofitna organizacija vodena družbena ustanova, ki ustvarja rezultate. Na tem mestu 
je – preden karkoli nadaljujemo – morda primeren trenutek, da se vprašamo o naravi, mestu in vlogi takšnih 
ustanov, od katerih je pričakovati konkretne rezultate. Z iskanjem odgovora na ta problem smo se podrobneje 
ukvarjali v okviru znanstvenoraziskovalnega projekta “Družbena regulacija v sistemsko-teoretski perspektivi”, 
katerega nosilec je bil dr. Frane Adam s FDV (projekt je financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS). 
Ko smo raziskovali vpliv medsebojnega razmerja civilne družbe in političnega podsistema na družbeno 
regulacijo sociosistemov v tranziciji (glej Jelovac, Inštitut za sociologijo, Ljubljana, 1995), smo prišli do 
ugotovitve o bistveni razliki, ki obstaja med organizacijsko strukturo in dinamiko inštitucij v svetu sistema, in 
tistimi, ki obstajajo v svetu življenja. Te druge so samonikle in samoorganizirane ligature sveta življenja, ki po 
svoji naravi niso, ne morejo in ne smejo biti goli podsistemi znotraj sociosistema nove demokratične družbe. 
Posledica njihove avtonomnosti je tudi svojevrstnost njihove organizacije. S pojmom “ligature” mislimo na tiste 
veze in povezave, ki nastajajo z združevanjem znotraj sveta življenja z zbiranjem zainteresiranih posameznikov 
v samoorganizirane družbe, nevladne ustanove, kulturna in znanstvena združenja, alternativna gibanja in 
podobno, ki so samoregulativna, nekontrolirana, neodvisna in nefinancirana s strani režima. ( ibid, str. 22).  
 
Glede na to, kakšna je svojevrstna notranja struktura teh družbenih tvorb, so specifični tudi njihovi rezultati. Če 
na to gledamo iz tipično ameriške perspektive, kjer v pojem civilne družbe štejejo vse, kar ni business (torej tudi 
vladne agencije, Cerkev, fundacije, društva itd.), je Drucker spregledal, da znotraj pojma neprofitnih organizacij 
obstaja celotna scena, na kateri srečujemo karnevalski sprevod najrazličnejših gibanj, posameznikov, društev in 
asocijacij NVO, undergrounda, alternative itd., ki gojijo zelo čuden odnos do rezultatov svojega delovanja, s tem 
pa tudi do razlogov obstoja kakršnekoli organizacije. Pri nas imamo zavode, ki niso izpeljali niti enega projekta, 
pa ustanove, ki niso takorekoč odobrile niti ene donacije, pa tudi društva, katerih delovanje ne pušča v javnosti 
nobene sledi. Prevladujoča miselnost na tej sceni je, da neprofitnost organizacije avtomatično pomeni 
razbremenjenost od kakršnekoli obveznosti, da bi ustvarili kakršnokoli novo dodano vrednost. Ravno nasprotno. 
Njihovi člani razvrednotijo produktivnost kot duh kapitalizma, komercializacije in potiskajo v ospredje smisel 
navzočnosti v neprofitni organizaciji s tem, da se dobro počutijo, da se družijo, da so sami sebi namen. Najti 
morajo samo še kakšnega altruističnega dobrotnika, ki bo financiral ves ta cirkus. Neprofitnost organizacije se 
meša s parazitstvom prosjačenja donatorjev in zmedo glede organiziranosti.  
 
Upoštevajoč globlje in neposrednejše poznavanje praktičnih (ne)prilik, s katerimi se sooča naš menedžment 
neprofitnih organizacij v svojem vsakdanjem delovanju, je nujno treba določiti naslednje postulate hkrati z 
njihovimi logičnimi implikacijami, če želimo skladnejše srečanje menedžerske teorije s tekočo prakso:  

a) Če struktura in dinamika neprofitne in profitne organizacije nista izomorfni, tedaj tudi njuni 
rezultati niso istovrstni.  

b) Če neprofitna organizacija ni identična s profitno, tedaj ima to nujno za posledico obstoj 
organizacijske kulture neprofitnega sektorja sui generis.  

c) Če ima neprofitna organizacija svojevrstno organizacijsko kulturo, tedaj ima tudi ustrezno 
specifično kulturo in etiko menedžmenta.  

d) Če so svojevrstne veščine, znanja, sposobnosti in kultura menedžmenta neprofitne organizacije 
tisto posebno orodje, pomagalo in funkcija, ki je edino sposobna, da ji omogoča doseganje 
rezultatov, ki upravičujejo razlog za ustanovitev in njen obstoj, tedaj to povzroči specifično vlogo, 
vrsto nalog, način in intenzivnost delovanja menedžmenta, soočenega z unikatnim tipom razmer 
pri obvladovanju vsakdanjih težav in zapletov, ki nastajajo pri vodenju neprofitne organizacije.  

e) Menedžment neprofitnih organizacij je zaradi tega ne samo potrebnejši glede na gospodarske 
organizacije, temveč je tudi nesorazmerno kompleksnejši, težavnejši in bolj hvaležen izziv, saj 
zahteva svojstveno umetnost in dodatno uspešnost vodenja in upravljanja glede na tisto, ki je 
zadostna v profitni organizaciji.  
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Odisejada menedžmenta neprofitnih organizacij je vedno nedokončana zgodba, in sicer zato, ker jo povzroča 
vrsta nasprotij in peripetij, ki doletijo vodilne menedžerje na področju neprofitnosti. V takšnih razmerah nam 
preostane le to, da vsaj na kratko omenimo tiste, ki so najbolj značilne. 
 
Temeljno nasprotje, s katerim se sooča menedžment neprofitne organizacije, je tisto, ki organizacijo postavlja v 
paradoksalen položaj, da naj bi namreč po eni strani proizvajala rezultate, ki po svoji vsebini niso vedno 
materializirani kot tržno blago ali storitve, pogosto pa se kaže tudi v obliki duhovnih vrednot (kot so znanje, 
solidarnost, zdravje, estetsko zadovoljstvo...), po drugi strani pa poslujejo v tržnem okolju, ki s svojimi 
zakonitostmi neusmiljeno vsiljuje logiko profitnega poslovanja. To pa potegne za seboj verižno reakcijo, ki 
dodatno otežuje naloge menedžmenta v neprofitni organizaciji. Alokacija potencialov v njih takoj postane 
zgodba zase. Če jo začnemo pri kadrovskem potencialu, se vse skupaj zaplete že na samem vrhu, kajti dobiti 
dobrega direktorja, ki mora biti uspešen vsaj toliko, da v poslovnem letu ustvari presežek prihodkov nad izdatki 
(računovodski standardi so enaki za profitne in neprofitne organizacije), je zelo redek pojav. Zato se takšnega 
dela lotevajo v glavnem tisti, ki nimajo ustrezne menedžerske sposobnosti, temveč so entuziasti in ljudje, ki 
imajo kakšno humano vizijo, ne pa predvsem materialnega interesa. Tudi vsi drugi kadri ne morejo za svoje delo 
pričakovati nagrajevanja po tržnih načelih. Zato je pridobivanje kadrov težavno, njihova fluktuacija pa visoka, 
kar še dodatno otežuje položaj organizacije.  
 
Številne neprofitne organizacije se zanašajo na delo volonterjev, ki glede na svojo naravo pogosto po obsegu, 
intenziteti, kakovosti in odgovornosti ne dosegajo ravni profesionalnosti, ki je standardna v profitnih 
organizacijah. S takšnim delom ima neprofitna organizacija nenehno težave pri doseganju pričakovanih ali 
načrtovanih rezultatov. To posledično slabi njen že tako slab začetni položaj v družbi. Paradoks je v tem, da 
morajo kadrovsko zasedbo sestavljati menedžerji in sodelavci, ki so usposobljeni za opravljanje različnih, 
pogosto zelo zahtevnih nalog ter vlog tudi zunaj delovnega časa, pri tem pa morajo pokazati sorazmerno večjo 
storilnost glede na profitne organizacije, ki si lahko privoščijo specializirane kadre za različne delovne naloge, ki 
se opravljajo v normalnih delovnih razmerah.  
 
Zato so številne neprofitne organizacije prisiljene povezovati več funkcij in služb v eni osebi. Pogosto so šefi 
svoja edina “delovna sila”. Najbolj kritično je delovno mesto direktorjev, ki morajo obvladovati poleg vseh 
znanj in veščin, značilnih za menedžerje profitnih organizacij, še to, da so sami svoji pravniki, psihologi, 
finančniki, komercialisti, lobisti, fundraizerji, pedagogi, kadroviki, svetovalci itd. 
 
Naslednje nasprotje, ki greni življenje menedžmentu neprofitnih organizacij, je tisto, ki vlada med praviloma 
visoko zastavljenimi cilji, vrednotami in ideali po eni strani ter kroničnim pomanjkanjem finančnih sredstev za 
njihovo kakovostno uresničitev po drugi. Če je kje aktualen rek, da je denar sveta vladar, potem to velja na 
področju neprofitnih dejavnosti. Dolgočasno je že nenehno ponavljanje po medijih, da manjkajo milijarde za 
pokojnine, za plače zdravnikov, učiteljev, sodnikov, za kulturo, za aktivnosti civilnodružbenih organizacij. 
Takšno pomanjkanje finančnih virov povzroča vedno nove probleme, od neustrezne zastarele tehnične 
opremljenosti oziroma prostorske stiske do neustreznih delovnih razmer in nujnega zaostajanja v razvoju znanja 
in tehnologije, s katero razpolagajo neprofitne organizacije.  
 
To seveda povzroča nenehno napetost med cilji, zaradi katerih so bile organizacije ustanovljene, in njihovim 
doseganjem v vsakdanji praksi. Ta razlika se nezadržno poglablja. Menedžmentu ustvarja stalne stresne razmere, 
v katerih skoraj ni več mogoče normalno delo: večno vprašanje je, kako priti do denarja. Pri tem pa gre sodobni 
razvoj v smeri ustanavljanja čedalje večjega števila in vrst neprofitnih organizacij, ki se zgrinjajo k vse bolj 
praznemu finančnemu koritu. To povzroča nekaj, kar spominja na razmere ob začetku razvoja liberalnega 
kapitalizma: neusmiljena konkurenca, sebičnost, samozadostnost in sovražnost med neprofitnimi organizacijami, 
ki bi po svoji naravi in zapisanem poslanstvu sicer morale sodelovati, se dopolnjevati in ustvarjati socialno 
omrežje znotraj sveta življenja. 

Namesto zaključka  

Kako krmariti neprofitne organizacije čez tako nemirno morje? To je izziv, s katerim se bodo soočali tako 
vodilni kot strokovnjaki na področju menedžmenta neprofitnih organizacij. Lahko pa že zdaj ugotovimo, da je 
dober menedžer NVO tisti, ki poveljuje kot kapitan: Tako obrni krmilo, tako razpni jadra, tako zajemi ugodni 
veter, tako se izogni slabemu vetru, tako izkoristi dvomljivi in nestalni veter. Vendar pa menedžerju neprofitne 
organizacije ne bo zadostovala le gola spretnost ali domiselnost pri izvajanju veščine upravljanja, če ne bo hkrati 
združena z modrostjo, izkušenostjo in poštenostjo. Kajti samo "poštena dejanja se izvajajo tudi zaradi predpisov, 
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ne pa izključno zaradi njih" (Seneka, # 95, 6). Zato samo takšna lahko prinesejo menedžmentu NVO prave 
rezultate in zasluženi uspeh, ki edini lahko šteje kot nekaj, kar je resnično spoštovanja vredno. 
 
 
 
 
 
 
1. Na tem mestu lahko naštejemo samo nekaj del, ki celovito obravnavajo problematiko menedžmenta 
neprofitnih organizacij:  

 
Kranjc, Alenka Žnidaršič (1996): Ekonomika in upravljanje neprofitne organizacije, Založba Dej, Postojna. 
 
Rus, Veljko (1994): Management v neprofitnih organizacijah, v: Možina, Stane (urednik): Management,  
Didakta, Radovljica, str. 938–973. 
 
Trunk Širca, Nada in Tavčar, Mitja: Management nepridobitnih organizacij, Visoka šola za management, 
Koper, 1998. 
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Zinka Kolarič 
 

RAZLIČNI ZNANSTVENO-TEORETSKI PRISTOPI K 
PREUČEVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 

 

Neprofitne organizacije v "službi" splošnega družbenega interesa 

Pojem/termin neprofitno, neprofitne organizacije, neprofitni sektor, neprofitni menedžment je eden tistih 
terminov, ki se pogosto uporablja, ga pa tisti, ki ga uporabljajo, praviloma ne definirajo. Če ga pa že definirajo, 
potem podajo iz termina samega izpeljano definicijo, ki pove, kaj neprofitne organizacije niso, ne pove pa, kaj 
so oziroma kakšne so. Ta definicija vspostavlja diferenco med neprofitnimi in profitnimi organizacijami, in to 
tako, da pove, da osnovni cilj oziroma smisel obstoja in delovanja neprofitnih organizacij ni identičen 
smislu/cilju obstoja in delovanja profitnih-tržnih organizacij. Osnovni smisel obstoja in delovanja profitnih 
organizacij temelji namreč na individualnem interesu homo oeconomicusa, ki je operacionaliziran kot 
maksimiziranje profitabilnosti kapitala za njegove lastnike (Monnier, Thiry, 1997:str. 330). Zanikanje ne 
pomeni, da proces maksimiziranja profitabilnosti kapitala v okviru neprofitnih organizacij sploh ne poteka, 
pomeni le, da to ni osnovni cilj in da ne more biti v funkciji individualnega interesa lastnikov oziroma 
upravljalcev neprofitnih organizacij.  
 
Zapisana razlaga generira naslednje logično vprašanje: kaj potem je osnovni cilj obstoja in funkcioniranja NPO 
organizacij, če to ni na individualnem interesu homo oeconomicusa temelječe profitno ravnanje? Načelni 
odgovor na postavljeno vprašanje izhaja iz "nasprotnega pola" individualnega interesa, ki je splošni družbeni 
interes. Smisel obstoja neprofitnih organizacij je delovanje v splošnem družbenem interesu, delovanje v splošno 
družbeno koristne namene. 
 
Načelnost tega odgovora izhaja iz dejstva, da splošnega družbenega interesa zaradi številnih pomenov, ki jih 
vsebuje, ni mogoče tako eksaktno definirati, kot je definiran individualni interes ekonomskega človeka. 
Abstraktna in normativna opredelitev splošnega družbenega interesa je naslednja: v splošnem družbenem 
interesu so vsa tista ravnanja, katerih rezultati (dobrine, storitve) koristijo vsem, ne glede na to, ali so sposobni 
in voljni v njih sodelovati ali ne (Monnier, Thiry, 1997). Vprašanje, ki ga takšna opredelitev inicira, je seveda, 
katera ravnanja so to, oziroma kdo je tisti, ki operacionalizira pojem splošnega družbenega interesa. 
 
V realnosti sodobnih družb so to javne avtoritete – na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. 
Legitimiteto za svoje ravnanje črpajo iz "demokratičnega principa". Ta princip pomeni, da so javne avtoritete 
same rezultat volje večine, rezultat volilnih odločitev večine državljanov (volilni glas pripada vsakemu 
državljanu). Splošni družbeni interes je tako operacionaliziran kot javni interes. Rezultati ravnanj in ciljev, ki so 
v javnem interesu, so "javno dobro", katerega bistvo je v tem, da je dostopno vsem pod enakimi pogoji (Ude, 
1994, str: 123). Tako so na primer pod enakimi pogoji (določenimi z javnimi akti – zakoni, odloki) dostopni 
vsem vodni viri, viri energije in tudi določene količine kulturnih, zdravstvenih, izobraževalnih, varstvenih in 
drugih storitev. 
 
Vendar pa javne avtoritete ne definirajo le ravnanj in ciljev, ki so v javnem interesu, ampak te cilje in ravnanja 
tudi implementirajo; v ta namen ustanavljajo svoje, to je javne organizacije (javne šole, vrtce, javna podjetja). 
Druga možnost, ki jo imajo javne avtoritete, je ta, da sicer definirajo cilje, ki so v javnem interesu, da pa 
implementacijo teh ciljev "naročijo" pri privatnih organizacijah, to je organizacijah, katerih ustanovitelji oziroma 
lastniki so privatne fizične ali pravne osebe. Ker implementirajo javni interes, so to neprofitne organizacije. Za 
namen implementacije javnega interesa s strani privatnih NPO se praviloma uporabi instrument koncesijske 
pogodbe, v kateri je določeno, kaj in koliko tistega, kar je v javnem interesu, bo privatna organizacija na primer 
zagotovila lokalni vladi, in pod kakšnimi (finančnimi in drugimi) pogoji. Za implementacijo ciljev, ki so v 
javnem interesu, pa obstaja še ena možnost. Ta je v tem, da privatne organizacije same implementirajo cilje, ki 
so v javnem interesu, javne avtoritete pa jih zato posredno podpirajo prek sistemov davčnih olajšav in drugih 
ugodnosti. Pri tem način implementiranja javnega interesa ni določen. Kolikor je to komercialni način, ki 
generira tudi dobiček, toliko javne avtoritete, na temelju olajšav in bonitetet, ki jih organizacijam priznavajo, te 
organizacije zavezujejo, da profit reinvestirajo v dejavnost in ga ne alocirajo lastnikom organizacij.  
 
Demokratični princip, ki daje javnim avtoritetam legitimiteto, da operacionalizirajo abstraktni splošni interes kot 
javni interes, pa vseeno ni brez pomanjkljivosti. Njegova pomanjkljivost je v tem, da kot javne interese 
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legitimizira le interese večine, prezre pa interese manjšine, čeprav volilni glas pripada vsakemu državljanu. Iz te 
pomankljivosti izhaja legitimna možnost za to, da predstavljajo tudi s strani javnih avtoritet prezrti interesi 
državljanov "operacionalizacijo" splošnega družbenega interesa. To pomeni, da javne avtoritete nimajo 
monopola nad definiranjem tistih ravnanj in ciljev, ki so v splošnem družbenem interesu. Povsem legitimno 
pravico imajo tudi državljani, da svoje skupne interese postavijo v funkcijo splošnega družbenega interesa, pri 
čemer ni nujno, da je to narejeno na povsem ekspliciten način (Monnier, Thiry, 1997:324). Na primer člani 
skupine samopomoči skozi vzajemno medsebojno pomoč, kar je njihov skupni interes, krepijo družbeno 
kohezijo in preprečujejo anomijo, kar je v splošnem družbenem interesu. Ali člani plesne skupine/društva; ko 
skozi svoje aktivnosti uresničujejo skupni interes, ki je uživanje v plesu, istočasno prispevajo k razvoju "plesne 
kulture", kar je v splošnem družbenem interesu. Ali socialno podjetje; ko na osnovi izvajanja povsem 
ekonomske dejavnosti na komercialni način zagotavlja plače zaposlenim, kar je njihov skupni interes, istočasno 
skrbi za skupino prizadetih oseb, kar ni le abstraktni splošni, ampak je tudi javni interes. Tudi te organizacije so 
posredno ali neposredno podprte s strani javnih avtoritet, in javne avtoritete jih tudi zavezujejo za reinvestiranje 
dobička. 
 
Iz povedanega izhaja, da nam uporaba pojma neprofitna organizacija (NPO) pokrije dve osnovni vrsti teh 
organizacij:  

- ene so javne NPO – s strani javnih avtoritet ustanovljene organizacije, ki "služijo" javnemu 
interesu, 

- druge pa so privatne NPO – s strani privatnih fizičnih in pravnih oseb ustanovljene organizacije, ki 
lahko "služijo" tako javnemu kot tudi skupnemu interesu (članov določenih skupin). V obeh 
primerih gre za legitimno operacionalizacijo splošnega družbenega interesa. (glej: Shemo 1 v 
dodatku k članku) 

 

Ekonomski, politološki in socialno-psihološki teoretski pristopi k preučevanju 
neprofitnih organizacij 

Javne neprofitne organizacije so bile predmet ekonomskih, politoloških in tudi socioloških raziskovanj ves čas 
po drugi svetovni vojni v kontekstu pojasnjevanja razvoja oziroma ekspanzije države blaginje. Država blaginje 
je, kot vemo, država, ki ne zagotavlja državljanom le osnovne socialne varnosti (prek sistemov socialnih 
zavarovanj), ampak jim zagotavlja tudi tako imenovani "nacionalni minimum" storitev in dobrin. Te so vsem 
državljanom dostopne pod enakimi pogoji. Nad tem minimumom velja "zaslužnostno načelo", ki pomeni, da 
tisti, ki več prispeva, tudi več dobi. Na ta način država blaginje implementira princip socialne pravičnosti, s 
katerim se legitimizira.  
 
Za razliko od javnih NPO so bile privatne NPO s strani družboslovja "vnovič odkrite" šele v začetku 80-ih let. 
Če rečem, da so bile vnovič odkrite, želim opozoriti na to, da so na njihovo vlogo in pomen družboslovci v 
sklopu različnih teorij sicer opozarjali, so pa bile te teorije premalo operacionalizirane, da bi bila vidna dejanska 
vloga teh organizacij v razvoju sodobnih družb. Do "ponovnega" odkritja privatni NPO je tako pripeljala šele 
kriza države blaginje, ki jo je, sredi 70-ih let povzročila zaustavitev ves čas po drugi svetovni vojni kontinuirane 
ekonomske rasti. Državi blaginje in njenim javnim inštitucijam so pričeli očitati na eni strani neučinkovitost, 
izraženo v prevelikem nesorazmerju med stroški, ki jih zahteva funkcioniranje teh organizacij, in rezultati, ki se 
pa ne povečujejo sorazmerno ne v kvantitativnem in še manj v kvalitativnem smislu. Na drugi strani pa je bila 
državi blaginje očitana tudi neuspešnost v smislu nesorazmerja med stroški in cilji, ki pomeni, da so javni servisi 
premalo responzivni na čedalje raznovrstnejše in spreminjajoče se potrebe državljanov. 
 
V kontekstu te kritike države blaginje je družboslovje "odkrilo" privatne NPO kot alternativo dragim, rigidnim, 
brezosebnim in birokratskim javnim NPO. 
 
Razloge za obstoj in funkcioniranje privatnih NPO so poskušali, v poznih 70-ih letih, prvi pojasniti 
mikroekonomisti ameriške šole (Teorija o pomanjkljivostih trga in države, B. Weisbrod, 1977; Teorija zaupanja, 
H. Hansman, 1980; Teorija povpraševanja, E. James, 1987). Za njih so privatne NPO predvsem producentke 
kolektivnih oziroma javnih dobrin in storitev. Razlog za takšno njihovo vlogo se nahaja na eni strani v trgu lastni 
nesposobnosti zagotoviti zadostno količino kolektivnih dobrin in storitev in na drugi strani v državi lastni 
nesposobnosti zagotoviti potrebno raznovrstnost teh storitev. Trg odlično deluje, ko gre za produkcijo 
individualnih dobrin in storitev, kjer "se ve", kakšno je povpraševanje in kdo so potencialni kupci, a "ne tvega" 
pri produkciji kolektivnih dobrin in storitev, to je tistih dobrin in storitev, ki jih vsi potrebujemo, ni pa jasno, ali 
smo vsi sposobni in voljni za njih tudi plačati. To dejsvo je v klasični ekonomski teoriji "opravičilo", da nastopi 
država kot producentka kolektivnih dobrin in storitev – ker ima država legitimno pravico, da pobere davke od 
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vseh državljanov, naj tudi dobrine in storitve zagotovi vsem. V rokah države se kolektivne dobrine in storitve 
transformirajo v javne dobrine in storitve. Javne dobrine in storitve pa so, kot smo že dejali, dobrine in storitve, 
ki so po meri večine. Ta njihova lastnost je posebej problematična v družbah, ki so etnično, kulturno, religiozno 
itn. heterogene. Heterogenost družbe implicira heterogenost potreb, ki jih po meri večine s strani javnih NPO 
zagotovljene dobrine in storitve ne morejo zadovoljiti. In tukaj nastane "prostor" za privatne NPO kot 
producentke teh dobrin in storitev. 
 
Za razliko od ekonomskih so politološke teorije (Teorija posredniških struktur, Berger in Neuhaus. 1990; Teorija 
o poliarhični družbi, Dahl. 1982; Teorija kategoričnih pritiskov, Douglas, 1987; Teorija tretje stranke, Salamon, 
1987; Teorije civilne družbe, Touraine, 1985, Pierson 1985, Keane. 1990, Cohen in Arato 1992) osredotočene na 
pojasnitev intermediativne/posredniške vloge privatnih NPO. Kot entitete v sferi civilne družbe te organizacije 
posredujejo med posamezniki in njihovim življenjskim svetom ter megastrukturami, med katerimi sta v 
modernih družbah najpomembnejši država in kapitalistično podjetje. V primeru odsotnosti teh posredniških 
struktur in organizacij postanejo javne politike ločene od vrednot in realitet individualnega življenja; s tem 
izgubijo svoje moralne temelje in postanejo nelegitimne. Posredniška vloga privatnih NPO in drugih entitet 
civilne družbe je tako conditio sine qua non za vitalno demokratično družbo.  
 
Omeniti velja tudi socialno-psihološke teorije (Teorije o motivaciji in hierarhiji človekovih potreb, Maslov, 
1966; Teorija socialnega izbora, Margolis, 1982; Teorija socialne izmenjave, Homans, 1968), ki izpostavljajo 
možnost samoaktualizacije in samorealizacije, ki jo privatne NPO omogočajo prek vključevanja volonterske 
akcije in dobrodelnosti. Vendar pa se tudi v osnovi teh ravnanj nahaja motivacijska multiplikativnost, kjer si 
altruizem in egoizem "podajata roko". 
 
Iz tega, sicer fragmentarnega prikaza teoretskih pristopov, je razvidno, da vsak od njih izpostavlja in pojasnjuje 
le eno od vlog, ki jih privatne NPO imajo, oziroma jih igrajo v sodobnih družbah. Pri tem vsak posamezni 
pristop, ne le da prezre vse druge vloge, temveč nikakor ne more pojasniti empirično ugotovljenega dejstva, da 
sta tako vloga oziroma funkcija kot tudi pomen privatnih NPO v posameznih sodobnih družbah različna. 
 

Teorija o razvoju/izoblikovanju različnih tipov sistemov blaginje – interdisciplinarni 
pristop 

Omenjeno empirično ugotovljeno dejstvo o različnosti vlog in pomenov, ki jih imajo privatne NPO v sodobnih 
razvitih družbah, nam v zadovoljivi meri pojasni teorija o vzpostavitvi različnih tipov sistemov blaginje. Ta 
teorija se je pričela oblikovati v poznih 80-ih letih skozi sodelovanje med zahodno- in vzhodnoevropskimi 
družboslovci, predvsem sociologi, katerih predmet preučevanja je socialna politika (E. Sik, I. Svetlik, A. Evers, 
H. Wintersberger, 1988). 
 
V osnovi te teorije se nahaja predpostavka, da oblikovanje/nastajanje in delovanje privatnih NPO kot entitet v 
sferi formalne civilne družbe ne poteka v "praznem prostoru", temveč v interakciji (oziroma v soodvisnosti) z 
razvojem in delovanjem entitet v drugih družbenih sferah: to je v sferi trga, kjer dominirajo privatne profitne 
entitete, v sferi države, kjer se nahajajo javne NPO in tudi v sferi neformalne civilne družbe, kjer se nahajajo 
družina sorodstvo, sosedstvo – t. i. neformalne socialne mreže. Še več, izhodiščna teza te teorije je, da so se v 
toku zgodovinskega razvoja posameznih družb in v odvisnosti od specifičnih pogojev vzpostavile specifične 
hierarhije treh sfer (trga, države in civilne družbe), sfer, iz katerih posamezniki pridobivamo dobrine in storitve, 
ki jih potrebujemo za zadovoljitev potreb. Različne hierarhije predstavljajo različni pomen oziroma težo, ki jo 
ima posamezna sfera za zadovoljevanje potreb ljudi v posamezni družbi. 
 
V realnosti sodobnih razvitih družb lahko identificiramo najmanj pet različnih hierarhij treh sfer, ki so se 
izoblikovale v odvisnosti od tega, kateri družbeni razred je (skozi daljše obdobje) kontroliral vzvode oblasti in 
kakšen je bil odnos med Cerkvijo (Cerkvami) in državo. Teh pet hierarhij nam reprezentira pet različnih tipov 
sistemov blaginje. To so: liberalni tip sistema blaginje, konervativno-korporativistični tip, socialnodemokratski, 
katoliški in etatistični tip sistema blaginje (glej Tabelo 1 v dodatku k članku). 
 
Logika funkcioniranja vsakega posameznega tipa sistema blaginje direktno determinira vlogo, ki jo imajo 
privatne NPO v določeni družbi; to pomeni, da imajo v družbah z istim tipom sistema blaginje privatne NPO isto 
oziroma podobno vlogo. Še več, od tipa sistema blaginje, ki se je vzpostavil v posamezni družbi, so odvisni:  

- stopnja razvitosti privatnih NPO (stopnja njihove profesionalizacije), 
- dominantni vir financiranja in 
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- dominantno področje; to je področje, na katerem so privatne NPO najbolj prisotne (izobraževanje, 
socialno varstvo, kultura, rekreacija itn). 

 
Poglejmo, kako logika vsakega posameznega tipa sistema blaginje določa vlogo in druge značilnosti privatnih 
NPO. 

Liberalni tip sistema blaginje 

Ta tip sistema blaginje, ki se je vzpostavil v ZDA, Avstraliji, delno tudi Angliji, temelji na predpostavki, da so si 
vsi posamezniki sposobni zagotoviti resurse, ki jih potrebujejo na trgu. Pomen trga, to je privatnih profitnih 
organizacij, je tukaj na prvem mestu v hierarhiji. Drugo možnost za vse tiste, ki ne morejo ali nočejo participirati 
na trgu, predstavljajo neformalne socialne mreže, predvsem pa lokalno organizirane mreže privatnih neprofitnih 
organizacij. Sferi civilne družbe oziroma njenim akterjem pripada drugo mesto v hierarhiji. Država s svojimi 
akterji, to je javnimi NPO, poskrbi le za tiste, ki "padejo skozi" neformalne socialne mreže in mreže privatnih 
neprofitnih organizacij. Njena vloga je rezidualna. 
 
Opisana logika liberalnega tipa sistema blaginje odpira širok manevrski prostor za delovanje in razvoj privatnih 
NPO. Pomembne so kot producentke kolektivnih dobrin in storitev, in to zato, ker jih v tem modelu ne trg in ne 
država ne zagotavljata v zadostnem obsegu. Gre za produkcijo oziroma ponudbo predvsem zdravstvenih in 
izobrazbenih storitev, ki jih privatne NPO ponujajo na komercialni osnovi. 

Konzervativno-korporativistični tip sistema blaginje 

Ta tip, ki ga najdemo v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, se od liberalnega modela razlikuje 
predvsem glede na vlogo oziroma pomen, ki ga ima država. Ta deluje v dveh smereh: na eni strani država 
"prisili" vse, ki se zaposlijo, da se vključijo v obvezne sisteme socialnih zavarovanj. Na ta način država podpre 
njihovo sposobnost, da si zagotovijo resurse na trgu. Na drugi strani pa država poskrbi za vse tiste, ki se ne 
morejo zaposliti ali iz trga dela izpadejo. Za te posameznike in skupine poskrbi tako, da "naroči" predvsem 
socialnovarstvene storitve zanje pri privatnih NPO.  
 
Privatne NPO so tako v tem tipu sistema blaginje producentke predvsem socialnovarstvenih storitev za državo 
oziroma za tiste marginalne skupine, ki jim država garantira socialno varnost in blaginjo. To seveda pomeni, da 
njihov razvoj temelji na javnem financiranju. 

Socialnodemokratski tip sistema blaginje 

V tem tipu, ki je značilen za skandinavske družbe, je sfera države na prvem mestu v hierarhiji. Njeni akterji v 
podobi močnih NPO javnega sektorja zagotavljajo praktično vse storitve, ki jih posamezniki potrebujejo. 
Vsekakor pa imajo posamezniki tudi možnost, da si zagotovijo storitve na trgu ali v sferi civilne družbe.  
 
Privatne NPO kot entitete v sferi civilne družbe v teh družbah niso pomembne kot producetke storitev, 
pomembne so kot tisti akterji, ki posredujejo v odnosu do države in njenih inštitucij "glas" tistih posameznikov 
in skupin, katerih specifične potrebe ostajajo vseeno nezadovoljene. Privatne NPO tako tukaj delujejo na vseh 
področjih, njihov razvoj pa temelji v pretežni meri na članarinah, pa tudi na drugih virih financiranja. 

Katoliški tip sistema blaginje 

Ta tip sistema blaginje, ki ga nekateri imenujejo tudi mediteranski (Italija, Španija, Portugalska), temelji na 
principu subsidiarnosti. V skladu s tem principom predstavljata prvo instanco za zadovoljitev potreb 
posameznika družina in sorodstvo. Drugo instanco predstavljajo mreže, predvsem s strani Katoliške cerkve 
ustanovljenih in reguliranih privatnih NPO. Sfera trga se nahaja na tretjem mestu v hierarhiji. Le v primeru, da si 
posameznik ne more zagotoviti resursov ne v civilni družbi niti na trgu, nastopi država. Tako kot v liberalnem 
modelu je tudi tukaj vloga države rezidualna. 
 
Pri principu subsidiarnosti vztraja predvsem Katoliška cerkev. Ta princip namreč odpira širok manevrski prostor 
za razvoj in delovanje njenih neprofitnih organizacij. Te so na eni strani pomembne producentke predvem 
izobrazbenih, pa tudi socialnovarstvenih storitev za prodajo, na drugi strani pa si Cerkev skozi njihovo delovanje 
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pridobiva legitimiteto. Za inštitucijo Katoliške cerkve je seveda ta druga vloga privatnih NPO pomembnejša od 
prve. 

Etatistični tip sistema blaginje 

Ta tip sistema blaginje se je vzpostavil v specifičnih pogojih bivših socialističnih družb. V njem je bila sfera 
države dominantna. Država je bila ustanovitelj, financer in kontrolor vseh organizacij in inštitucij, ki so 
zagotavljale storitve posameznikom. Le-ti niso imeli veliko možnosti, da bi si zagotovili resurse iz drugih sfer. 
Vloga privatnih NPO je bila šibka zaradi določenih formalnih ovir za samoorganiziranje in samoaktivnosti 
državljanov, predvsem pa zaradi omejevane vloge Cerkve. Trg s svojimi akterji v sferi produkcije storitev 
legalno ni obstajal.  
 
Takšna hierarhija treh sfer in njihovih akterjev se je vzpostavila v vseh bivših socialističnih družbah; seveda so 
bile med družbami ogromne razlike v stopnji razvitosti predvsem sfere države in njenih javnih NPO, pa tudi v 
potencialih neformalnih socialnih mrež in neprofitnih oziroma prostovoljnih organizacij. Te so bile pomembne 
predvem zato, ker so podpirale sposobnosti družine za zagotavljanje storitev njenim članom. Zato ne preseneča, 
da so bile te organizacije najmočneje prisotne na področjih rekreacije in športa, pa tudi kulture. Njhov razvoj je 
temeljil na eni strani na članarinah, na drugi strani pa na sponzorskih sredstvih podjetij in donacijah 
posameznikov. 
 
Iz tega orisa logik delovanja posameznih tipov sistemov blaginje izhaja, da imajo privatne NPO v sodobnih 
razvitih družbah najmanj pet različnih vlog. Povzeli bi jih lahko takole: 

- V družbah z liberalnim tipom sistema blaginje producirajo oziroma zagotavljajo predvsem 
zdravstvene in izobrazbene storitve za prodajo. 

- V družbah s konzervativno-korporativističnim tipom sistema blaginje producirajo predvsem 
socialnovarstvene storitve "za državo". 

- V družbah s socialnodemokratskim tipom sistema blaginje posredujejo v smeri proti državi in 
njenim organizacijam "glas" tistih posameznikov in skupin, katerih potrebe ostajajo nezadovoljene. 

- V družbah s katoliškim tipom sistema blaginje zagotavljajo legitimiteto Katoliški cerkvi – delujejo 
v sferi izobraževanja in socialnega varstva. 

- In končno, v bivših socialističnih družbah še zmeraj v pretežni meri podpirajo sposobnost 
neformalnih socialnih mrež, da nudijo storitve svojim članom. 

 
Pet različnih vlog implicira pet različnih stopenj razvitosti oziroma profesionalizacije teh organizacij v 
posameznih družbah. Še več, različne stopnje profesionalizacoje temeljijo na različnih dominantnih finančnih 
virih: 

- v družbah z liberalnim tipom sistema blaginje so to komercialni viri, 
- v družbah s konzervativno-korporativističnim tipom so to javni viri, 
- v družbah s socialnodemokratskim tipom sistema blaginje je to mešanica komercialnih virov, 

kamor sodijo tudi članarine, javnih virov in privatnih donacij posameznikov, podjetij in fundacij, 
- v družbah s katoliškim tipom sistema blaginje je to kombinacija komercialnih virov in privatnih 

donacij in 
- v bivših socialističnih družbah je to podobno kot v Skandinaviji mešanica virov. 
 

Podatki iz obsežne komparativne raziskave, ki so jo v letu 1995 izvedli raziskovalci iz ameriške Univerze Johns 
Hopkins in v katero je bilo vključenih več kot 20 držav, nam navedene teze potrjujejo. (Shema 2 - tabela s 
podatki je priložena v dodatku članka. V tabeli je velikost privatnih NPO merjena s številom zaposlenih v 
privatnih NPO kot deležem vseh zaposlenih v državi.) 

Namesto zaključka 

Z vidika upravljanja neprofitnih organizacij ni pomembno le to, da vemo, da privatne NPO ne predstavljajo čiste 
pozitivne alternative dragim in neučinkovitim javnim neprofitnim ogranizacijam, oziroma da vemo, da imajo 
tudi te organizacije pomanjkljivosti. Pomembnejše je, da vemo, da so te organizacije zelo raznovrstne: 

- Ene so po svojih lastnostih skoraj bolj javne kot privatne. To so tiste, ki producirajo storitve za 
državo. 

- Druge so skoraj bolj profitne kot neprofitne. Te iščejo tržne niše kamor plasirajo storitve, ki jih 
producirajo. 
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- Tretje so skoraj bolj neformalne kot formalne. Te ostajajo blizu neformalnih socialnih mrež in 
podpirajo njihovo sposobnost, da zagotavljajo storitve za svoje člane. 

 
Najpomembnejše z vidika upravljanja neprofitnih organizacij pa je, da vemo, da ni slučaj, da v enih družbah 
gravitirajo privatne NPO bolj proti državi, v drugih bolj proti trgu in v tretjih bolj proti neformalnim socialnim 
mrežam. Šele če, oziroma ko, to vemo, lahko oblikujemo takšne misije, vizije in strategije, ki pomenijo uspešen 
razvoj za vsako posamezno privatno NPO. 
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Dodatek: 

Tabela 1: 

 
Struktura prihodkov 

 
Država 

 
BDP na 

prebivalca $ 

 
Velikost 
sektorja Komerc. 

prih. 
Javni. 
prih. 

Privat. 
don. 

 
Dominantna področja 

Nizozemska 24.000 12,4% 38% 60% 2% Zdravst./ Izobraževanje 
Belgija 24.710 10,5% 18% 77% 5% Izobraževanje/ Zdravst. 
ZDA 26.980 7,8% 57% 30% 13% Zdravst./ Izobraževanje 
Avstralija 18.720 7,2% 62% 31% 6% Zdravst./ Izobraževanje 

Social. Varstvo 
Anglija 18.700 6,2% 45% 47% 9% Izobraževanje/Social. 

Varstvo 
Francija 24.990 4,9% 35% 58% 7% Social. Varstvo 

Izobraževanje 
Nemčija 27.510 4, 5% 32% 64% 3% Social. Varstvo 

Zdravstvo 
Avstrija 26.890 4,5% 44% 50% 6% Social. Varstvo 
Španija 13.580 4,5% 49% 32% 19% Social. Varstvo 

Izobraževanje 
Finska 20.580 3,0% 58% 36% 6% Vsa področja 
Švedska 23.750 2,5% 64% 27% 9% Vsa področja 
Argentina 8.030 3,2% ?   Izobraževanje 
Peru 2.310 2,4% 68% 19% 13% Izobraževanje 
Brazilija 3.640 2,2% ?   Izobraževanje 
Èeška 3.870 2,8% 40% 43% 17% Rekreacija/ Kultura 
Madžarska 4.120 1,3% 55% 27% 18% Rekreacija/ Kultura 
Slovaška 2.950 0,9% 56% 21% 23% Rekreacija/ Kultura 
Slovenija 9.431 0,7% 38% 32% 30% Rekreacija/ Kultura 
Romunija 1.480 0,3% 54% 11% 35% Rekreacija/ Kultura 
Vir: The Emerging Sector Revisited, Salamon, Anheier, 1998 
Slovenija: Kolarič, 1998 
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Shema 1: NPO v “službi” splošnega družbenega interesa 
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Shema 2: Tipi sistemov blaginje 
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Borut Rončević 
 

NEKAJ NASTAVKOV ZA SOCIOLOŠKO OBRAVNAVO 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

Uvod: nevladne organizacije kot obetaven fenomen 

Nevladne organizacije, neprofitno-volonterski sektor, civilnodružbene asociacije ... Za te fenomene so se 
družboslovci in humanisti sporadično začeli zanimati že dolgo tega. Spomnimo se na primer de Tocquevillovega 
obravnavanja demokracije v Ameriki. Gre za obetavno področje praktičnega delovanja in raziskovanja. 
Dandanes, ko se čedaje bolj zamegljujejo meje med različnimi vidiki razvoja (socialni, ekonomski, politični, 
kulturni, ekološki ...) in se celo ekonomisti in organizacije, kot je Svetovna banka, ukvarjajo z oblikovanjem 
širšega koncepta razvoja, pa je zanimanje za te organizacije še toliko večje... Čedalje bolj postaja očitno, da ne 
gre le za izoliran politični, kulturni ali blaginjski prispevek teh organizacij. V konceptih, s katerimi se 
pojasnjujejo neotipljivi vidiki razvoja, je čedalje prisotnejša tudi zavest o širšem prispevku teh organizacij (npr. 
Putnam, 1993). Poudarjanje njihovega velikega in še naraščajočega pomena je vrazmeroma kratkem času 
postalo pomemben del repertoarja tekstov, ki se ukvarjajo tako z blaginjskimi (Kolarič, 1994) kot tudi s 
političnimi (Hirst, 1997), ekonomskimi (npr. Putnam, 1993) [1] in ekološkimi (Doyle in Maceachern, 1998; 
Bendell ed., 2000) temami.  
 
Navkljub omenjeni tradiciji ukvarjanja s preučevanjem civilne družbe in pogosti rabi v strokovni in širši javnosti 
gre za slabo raziskan družbeni fenomen. Še več, gre za fenomen, ki niti ni dovolj dosledno opredeljen in 
definiran, da bi se lahko o njem v mednarodni javnosti pogovarjali brez dodatnih pojasnil, o čem se pravzaprav 
sploh pogovarjamo. Ta sektor je "ena tistih komponent modernih družb, o katerih najmanj vemo" (Gidron in 
drugi, 1992: 2–3). Sistematična primerjalna evidenca je zelo šibko razvita. Dostopnejše so anekdotična evidenca 
in študije primerov posameznih (konkretnih) organizacij, ki jih avtorji pogosto uporabijo za podkrepitev svojih 
hipotez. Kar je ob pomanjkanju bogatih in podrobnih agregiranih podatkov pravzaprav edina možnost. Tako še 
na začetku devetdesetih let mnoge države niso merile ekonomskega outputa teh organizacij v domačem BDP-ju. 
Če pa so to počele, so to storile iz metodoloških vzrokov (popravljanje nacionalnih statistik) in zato podatki 
pogosto niso niti podrobni niti mednarodno primerljivi (Seibel in Anheier, 1990: 10 ali Salomon in Anheier, 
1996:45). 
 
Pregled stanja se je zaradi usmerjenega napora raziskovalcev popravil v devetdesetih letih dvajsetega stoletja 
[2]. Toda kvantitativne podatke o razvoju tega sektorja skozi čas je težko, če ne nemogoče pridobiti. Spričo 
naraščanja zavesti o pomenu teh organizacij in pa dokaj pomanjkljivega poznavanja ne preseneča, da so 
pogosteje kot v preteklosti objekt raziskovalnega interesa, tako (sicer tudi prej pogostih) študij primera, kot tudi 
tematskih in primerjalnih raziskav. Pozornost raziskovalcev je med ostalim pritegnila tudi hitra rast števila in 
pomena različnih nevladnih in neprofitnih organizacij. Mnoge med njimi so si priborile "vodilne položaje v 
socialnem, ekonomskem in političnem prostoru povsod po svetu" (Fernando in Heston, 1997: 8). Gre za zelo 
različne organizacije, ki delujejo na številnih nivojih, od grassroot organizacij pa do nadnacionalnih, celo 
svetovnih organizacij, kot so na primer vsem znane Amnesty International, Rdeči križ ali Greenpeace. 
Salomonova opažanja so podobna kot pri večini avtorjev [3], ki se ukvarjajo s preučevanjem tegarazmeroma 
pozno teoretično priznanega fenomena: 
 

"Po vsem svetu se v organizirani, prostovoljni aktivnosti in ustvarjanju zasebnih, neprofitnih, 
nevladnih organizacij dogaja šokanten porast. Od razvitih držav Severne Amerike, Evrope, Azije pa 
do razvijajočih se držav v Afriki, Latinski Ameriki in v bivšem sovjetskem bloku ljudje formirajo 
asociacije, fondacije in podobne inštitucije, ki delujejo na področju izvajanja človekoljubnih 
storitev, pospešujejo lokalni ekonomski razvoj, se borijo proti ekološki degradaciji okolja, ščitijo 
človeške pravice... " 

Salomon, 1994: 109. 
 
Ta fenomen se lahko presoja tudi v kontekstu krizne (ali bolje rečeno 'nejasne') situacije v odnosu med trgom in 
državo. Salomon v tem trendu prepoznava prelom s 'stoletno' tradicionalno modrostjo političnih ekonomistov, da 
sta "za družbeni razvoj odgovorna predvsem država in trg" (Salomon, 1994: 109). Nekateri avtorji celo 
predvidevajo, da bo v prihodnosti ta tip organizacij prevzel ključno vlogo v političnem življenju (npr. Hirst, 
1997). Salomon meni, da bodo posledice 'asociacijske revolucije' po koncu dvajsetega stoletja tako pomembne, 
kot je bil v devetnajstem vzpon nacionalnih držav (Salomon, 1994: 109). Čas bo pokazal, ali bo ta ocena zdržala 
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empirično verifikacijo, toda vsekakor je bilo v obdobju velikih ideologij preveč energije potrošeno za 
konceptualne teoretične spopade o primernosti tržnega ali državnega urejanja družbenih odnosov, premalo 
prostora in časa pa je bilo namenjeno ostalim perspektivnim možnostim družbene (samo)regulacije. Tudi danes 
nekateri avtorji opozarjajo na normativne elemente v teh drugače zelo pragmatičnih in ideološko nevtralnih 
pojmih. Seibel in Anheier menita, da je "do 'odkritja' tretjega sektorja prišlo, ko so politiki in oblikovalci politik 
začeli razmišljati o delitvi dela med javnim in privatnim sektorjem in preučevati možne načine reduciranja 
odgovornosti države" (Seibel in Anheier, 1990: 8). Menim, da ta trditev odkriva le del resnice. Res je, da je ta 
sektor začel močneje pritegovati pozornost v sedemdesetih letih, torej v obdobju, ko so ideološki motivi pri 
oblikovanju policy odločitev še vedno igrali precej pomembno vlogo in hkrati v obdobju padca gospodarske rasti 
in prvih znakov kroničnega naraščanja brezposelnosti. Ta kriza je bila v temelju rasti zanimanja za številne 
potenciale tega sektorja, 'ideološki preobrat' pa bi lahko prej označili kot posledico te krize in kot del procesov, 
ki so spremljali omenjene težave. Podobno meni tudi Salomon, ki je podrobneje opredelil večplastnost situacije, 
ki je vodila k zanimanju za aktivnosti tega sektorja (po Salomon, 1994: 115–118): 

• percepcija krize moderne države blaginje (ki duši privatno iniciativo, ni sposobna vršiti zaupanih ji 
nalog in povrhu vsega proizvaja kulturo odvisnosti),  

• kriza razvoja (ki je opazna tudi na zahodu, v nerazvitih državah pa gre za akuten problem, kajti 
gospodarska rast ni le manjša, ampak celo negativna),  

• globalna ekološka kriza (ker vlade niso sposobne preprečiti ekološke degradacije okolja, se začnejo 
posamezniki na različnih nivojih združevati v organizacije) in  

• kriza socializma (kar je vodilo k iskanju alternativnih načinov za zadovoljevanje potreb, ki jih 
država ni več zmogla). 

 
Ob tem je treba upoštevati še dva razvojna trenda, ki sta dodatno pospešila organiziranje v organizacije 'tretjega 
sektorja'. Prvi je intenzivni razvoj komunikacijskih tehnologij, ki so olajšale povezovanje in koncept. 

Koncept 

Glede na to, da je sfera nevladnih organizacij obstajala, precej preden so jo ponovno pripoznali kot teoretično 
pomembno, je bilo za večino tistih, ki so bili tako ali drugače povezani s temi organizacijami, "njihovo mesto v 
teoretskem dialogu manj pomembno od njihove družbene vloge" (Fernando in Heston, 1997: 9). Malce zlobno 
lahko pristavimo, da ni ostalih zanimalo niti eno niti drugo. Zato pravzaprav nimamo oblikovanega niti enotnega 
imena za organizacije te družbene sfere, še manj pa enotno klasifikacijo. Različni avtorji po vsem svetu 
uporabljajo številna imena, ki so pogosto odvisna predvsem od specifičnih lastnosti te sfere v okolju, kjer je ime 
nastalo. V ZDA se je poleg izraza 'nevladne organizacije' (NGO) med ostalimi še posebej udomačil izraz 
'neprofitni sektor', ki naj bi opisal niz organizacij, ki se nahajajo med privatnim, profitno orientiranim sektorjem 
in med javnim sektorjem; na ta način se deloma nevtralizira stara neučinkovita dihotomija trg–država. Zelo 
pogosto uporabljan izraz je tudi 'tretji sektor', ki opisuje vse organizacije, ki niso niti profitno orientirane niti 
vladne agencije in birokracije. Po Etzionijevem 'ekonomističnem' mnenju iz leta 1973 ta sektor izrazi alternativo 
slabim stranem prvih dveh sektorjev (Etzioni, 1973, po Seibel in Anheier, 1990: 8). Čeprav je nadaljnji razvoj 
pokazal, da ne reši nujno vseh težav, ki izvirajo iz težnje po maksimizaciji profita in še manj tistih, ki izvirajo iz 
neučinkovitosti in birokratizacije, se je ta pojem ohranil do danes. V devetdesetih letih se je 'neprofitni sektor' 
kot oznaka za to sfero pojavil tudi v nekaterih pomembnih in odmevnih delih, kar je prispevalo k nadaljnjemu 
utrjevanju v družboslovju. Z njim so se začeli intenzivno ukvarjati tudi drugje po svetu, kjer morda ni bil tako 
razvit kot v ZDA, a ima mnoge enake lastnosti. V Franciji se je uveljavil pojem 'economie sociale', ki naj bi 
natančneje določil razliko med profitno in neprofitno organiziranimi privatnimi organizacijami. Ekonomist 
Jeantet je socialno ekonomijo opisal kot koncept, ki ne meri z istimi kategorijami kot tržna ekonomija. Output 
organizacij meri s posrednimi socialnimi rezultati, s posrednimi ekonomskimi koristmi in s stopnjo solidarnosti 
med ljudmi. Tradicionalna tržna ekonomija socialne ekonomije ne more ali ne želi meriti. (Jeantet, po Rifkin, 
1995: 242). Tudi za Rifkina je tretji sektor antipod materializmu, ki je do konca dvajsetega stoletja obvladoval 
ekonomsko misel (Rifkin, 1995:246). Podobnost med konceptoma je očitna. Podobno bi lahko ugotovili za 
britanski 'non-statutory sector' ali za nemške 'gemeinnutzige Organisationen' ali 'gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen' (po Seibel in Anheier, 1990). Poleg teh so se po potrebi pojavljala še mnoga druga imena: 
prostovoljne organizacije, nevladne razvojne asociacije, nova družbena gibanja ... Iz vsebine imen lahko 
opazimo, da mnoga izvirajo iz specifičnega namena poimenovanja, tipa preučevane organizacije ali pa iz tiste 
lastnosti, ki je posameznika najbolj zanimala. Torej nimamo opraviti niti s skupnim imenom za celo področje 
niti z enotnim tipom organizacije. Kljub številnim podobnostim pa obstajajo med temi sferami tudi pomembne 
razlike v določenih področjih. Ključna težava, ki se pojavlja pri teoretičnih in empiričnih obravnavah 
intermediarne sfere pa je, da se pojmi, ki jih avtorji uporabljajo za opis tega področja, prekrivajo le deloma, ne 
pa tudi v celoti. Torej bi lahko rekli, da avtorji, ki pišejo o tem, opisujejo velik del te sfere, hkrati pa nihče ne 
obravnava sfere v celoti. 
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Nevladne organizacije kot intermediarna sfera 

Da lahko zelo heterogen sklop teh organizacij obravnavamo v celoti, je potrebno opredeliti njihov položaj glede 
na posamezne družbene nivoje. Na tem mestu se ne bom globlje spuščal v to obravnavo. Naj omenim le, da je za 
celostno sociološko obravnavo potrebno upoštevati, da nevladne organizacije presegajo eno temeljnih dihotomij 
v sociološki tradiciji, to je mikro-makro pristop, in ugotoviti, kako se te organizacije umeščajo v družbo oziroma 
kje se nahajajo tako v odnosu do drugih podsistemov kot tudi v odnosu do posameznikov. V primeru teh 
organizacij je ta naloga dosti lažja kot morda kje drugje, saj nastopajo kot posredniški element, intermediarij, v 
dveh dimenzijah. Da bi bilo to nazornejše, si oglejmo poenostavljen model mikro-makro odnosov v družbi, in 
kje se nahaja ta sfera. 

Shema 1: Nevladne organizacije kot intermediarna sfera v mikro-makro perspektivi 

 

     
                  Rončević, 1999: 414 
 
 
V shemi vidimo, da lahko nevladne organizacije kot sestavina intermediarne sfere vršijo posredniško vlogo med 
entitetami, ki se nahajajo na različnih nivojih: 

• posreduje med posameznikom in makrosistemom (v tej vlogi se lahko znajdejo zelo različne 
organizacije; npr. nevladne organizacije, ki posreduje med posameznikom in šolskim sistemom)  

• posreduje med različnimi družbenimi makrosistemi oz. sferami (npr. političnim in ekonomskim) 
 
Vendar pa je potrebno poudariti, da je raziskovalno delo na tem področju še v povojih. Najbrž se ne bom dosti 
zmotil v oceni, če bom rekel, da se je raziskovanje intemediarnih struktur malce bolj razmahnilo šele v zadnjem 
obdobju (predvsem po ovinku prek čedalje popularnejšega preučevanja socialnega kapitala). Kljub nekaterim 
poskusom (npr. Berger in Luckmann, 1995) pa ne moremo trditi, da smo dobili zelo izčrpne in uporabne 
definicije tega koncepta. Berger in Luckmann sta imela še kako prav, ko sta zapisala, da "identifikacija 
intermediarnih inštitucij ni vedno enostavna. Lahko jih prepoznamo po učinkih, ne pa po načinih, kako se 
nanašajo same nase" (Berger in Luckmann, 1995: 64). V tej eksplikaciji se na primeren način izrazi trenutna 
nemoč vseh raziskovalcev. Tudi jaz si ne delam utvar, da zgornja shema izčrpno opredeli področje, v katerem se 
nahajajo nevladne organizacije. Vsekakor pa olajša razumevanje, kaj si v tem tekstu predstavljam pod tem 
pojmom in kam se umeščajo nevladne organizacije. 
 
Teoretična/konceptualna opredelitev odnosa med sfero nevladnih organizacij kot makrosfere, ki je intermediarij 
med ostalimi makrosferami, je nekako lažja kot konceptualna opredelitev, ki bi sledila zgornji shemi. Pomemben 
prispevek pri opredelitvi sfere nevladnih organizacij kot intermediarne sfere je model blaginjskega trikotnika, ki 
ga je v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja med ukvarjanjem z blaginjskimi potenciali neprofitno-
volonterskega sektorja na Švedskem oblikoval V. Pestoff. V enem svojih člankov (Pestoff, 1992) je preučil 
teoretične temelje tretjega sektorja kot viabilne alternative zasebnemu, javnemu in privatnemu sektorju. Sicer je 
res, da se je v svojem delu ukvarjal le z enim od številnih področij delovanja teh organizacij, toda njegova 
izvajanja presegajo nivo njegovega specifičnega raziskovalnega interesa in imajo implikacije za opredelitev te 
sfere v odnosu do nekaterih najpomembnejših družbenih podsistemov – na makronivoju. 
 

posameznik

(kot èlan organizacije)

posamezni dru•beni podsistemi

(s svojimi mediji delovanja)

intermediarna
sfera

(nevladna organizacija)
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MESO



 26 

Pestoff se je ukvarjal z razmerjem nevladnih organizacij v odnosu do tržnih, državnih in komunitarnih struktur 
[4]. Med temi obstajajo pomembne linije delitve (Pestoff, 1992: 24):  

• javno vs. privatno (loči državo od trga in komunitarnih struktur),  
• profitno vs. neprofitno (loči trg od države in komunitarnih struktur) in  
• formalno vs. neformalno (loči trg in državo od komunitarnih struktur). 

 
Kljub navidezni trivialnosti so te distinkcije izrazito pomembne iz vsaj enega razloga: v prostoru med temi tremi 
delitvenimi linijami se nahaja intermediarna sfera. Gre za vmesni prostor, ki ga zapolnjujejo nevladne 
organizacije. 

Shema 2: Nevladne organizacije v odnosu do treh temeljnih družbenih podsistemov  [5] 

 
Rončević, 1999a: 52 

 
S pomočjo tega trikotnika laže dojamemo heterogeno naravo te sfere. Ker se nahaja med ostalimi tremi 
strukturami, organizacije, ki zapolnjujejo vmesni prostor, torej vodijo različni mediji delovanja. Za razumevanje 
in interpretacijo delovanja teh organizacij je potrebno upoštevati vse medije delovanja. 6 Da se stvar še dodatno 
zaplete, je potrebno pri različnih organizacijah te sfere upoštevati različne kombinacije teh medijev. To ne 
pomeni, da ta hibridni prostor ni konkretna sfera ali sistem. Ne gre le za neintegriran skupek organizacij, ki iz 
tega ali onega razloga ne sodijo v eno izmed ostalih, bolj homogenih sfer – in jim je to tudi edina skupna točka. 
Gre za specifično sfero s specifično nalogo: je posrednik med skupnimi, splošnimi interesi in med specifičnimi, 
pogosto protislovnimi interesi, ki izhajajo iz posameznih bolj homogenih sfer. Temeljna karakteristika 
mediarnih organizacij je "njihova zmožnost kombiniranja vidikov družbene in politične integracije z 
ekonomskimi cilji" (Seibel in Anheier, 1990: 10). Ta posredniška narava povzroči, da te organizacije ne morejo 
delovati zgolj po načelu, ki obvladuje delovanje ene same sfere – takoj ko bi se zgodil ta premik, bi morali 
organizacijo uvrstiti v eno izmed prvih treh sfer. V skupen sistem jih veže to, da imajo podobno logiko 
delovanja (Makarovič, 1997: 412–413), pa čeprav jo laže opredelimo z negativno definicijo - torej povemo, kaj 
ta logika ni. Seveda je možen ugovor, da ne gre za samostojen sistem (sfero), ampak za intersistemski prostor, ki 
ga zapolnjujejo različni neodvisni akterji. Toda Makarovič nas opozori, da "komunikacija teh akterjev ... 
vendarle poteka po določenih principih in ustvarja svojo posebno realnost – ustvarja neke vrste sistem ali vsaj 
kvazisistem" (Makarovič, 1997:413).  
 
Zaradi razmeroma ohlapne definicije (ki je povrhu vsega še negativna) in zaradi heterogenosti te sfere tako v 
okviru istega kulturnega in političnega okolja, še bolj pa zaradi meddržavnih (medkulturnih) razlik bi se 
opredelitve te sfere za raziskovalne namene težko lotili tako, da bi zgolj našteli vse tipe organizacij, ki sodijo v 
to sfero (npr. italijanske kooperative in slovenska gasilska društva). S to raznovrstnostjo so se v mednarodni 



 27 

empirični raziskavi razkrili na Johns Hopkins Institute for Policy Studies. V teh raziskavah so se sicer 
osredotočili na preučevanje neprofitno-volonterskih organizacij, ki so le del te sfere. Izpustili pa so nekatere tipe 
organizacij, katerih potencial vsekakor ni zanemarljiv (npr. cerkvene in strankarske organizacije). Ker so te 
organizacije izpustili namenoma, pred tem pa so jih s svojo definicijo že zajeli v svoj vzorčni okvir, si pri 
opredelitvi teh organizacij vseeno lahko pomagamo z definicijo, do katere so se prebili avtorji raziskave. Med 
različnimi možnimi definicijami je najprimernejša strukturno-operacionalna. Po tej definiciji v intermediarno 
sfero sodijo organizacije, ki zadoščajo naslednjim petim kriterijem (po Salomon in Anheier, 1997: 33–34): 

• organiziranost, institucionaliziranost,  
• so privatne, tj. nevladne (pojem privatnosti meri zgolj na organizacijsko ločenost od države in ne 

pomeni zasebosti),  
• so neprofitno-distributivne (profit se usmeri v nadaljnje delovanje organizacij),  
• so samostojne pri upravljanju svojih aktivnosti in  
• so volonterske (vsaj del opravljenega dela je volonterski, pri čemer ta del ni natančno opredeljen). 

 
Več transparentnosti v konceptualnem dojemanju tega heterogenega prostora vnese poleg Pestoffovih treh linij 
cepitve vpeljava druge, od prvih treh neodvisne linije. Gre za cepitev družbenih sfer na pretežno profesionalne in 
pretežno volonterske, ki ima pomembne praktične in teoretične konsekvence. V drugi shemi zgoraj lahko 
vidimo, da se tri homogene družbene sfere dokaj neproblematično delijo na profesionalni (trg in država) in 
neprofesionalni del (komunitarne strukture). Drugačna situacija nastopi, ko skušamo glede na ta drugi kriterij 
umestiti intermediarne strukture. Enostavna uvrstitev na eno ali drugo stran preprosto ni mogoča. Novejše 
primerjalne empirične študije (več o tem kasneje) so pokazale, da se glede na ta kriterij intermediarna sfara deli 
na dva precej različna segmenta; na neprofitno-profesionalni in na neprofitno-volonterski segment (ref. 7). V 
raziskavah ne smemo zanemariti nobenega segmenta, čeprav si pod pojmom nevladne organizacije običajno 
predstavljamo predvsem volonterski vložek običajnega dela in aktivizma. Seveda ima neprofitno-volonterski 
segment pri izgradnji močne in vitalne vzporedne ekonomije zelo pomembno vlogo. Kako pomembna je 
vzpostavitev volonterske etike za razvoj intermediarne sfere kot celote, pričajo podatki o razširjenosti 
volonterskih aktivnosti v ZDA. Vendar pa moramo upoštevati, da se lahko ta segment razvija le do določene 
mere. Ko se intermediarna sfera razvija in postaja čedalje bolj strukturirana in variabilna, potrebuje naraščajoče 
vložke resursov, med drugim predvsem ljudi, ki se lahko tem dejavnostim popolnoma posvetijo; so v 
organizaciji stalno zaposleni, razpolagajo s precejšnjo količino znanja in ki jih vodijo tudi drugačni, ne le 
volonterski motivi. 
 
Seveda pa je potrebno vsaj omeniti tudi dejavnike razvoja nevladnih organizacij. Na razvitost interemdiarne 
sfere (in s tem nevladnih organizacij) vsekakor vplivajo številni dejavniki. Na tem mestu se bom omejil na tri. 
Prvi je sociološke narave, drugi je institucionalne narave, tretji pa izvira iz strukture same intermediarne sfere in 
s tem tudi iz samih nevladnih organizacij. Seveda obstaja še veliko drugih, a jih tu ne bom omenil (npr. 
ekonomski, historični ...). 
 
Prvi dejavnik je odnos političnega podsistema do ostalih podsistemov. Konstituiranje intermediarne sfere je 
"produkt zgodovinsko-civilizacijskega razvoja – označuje prehod od tradicionalne k post-tradicionalni oziroma 
moderni družbi" (Adam, 1987:9). Z vidika sociološkega preučevanja procesa modernizacije, ki je torej nujna za 
konstituiranje intermediarne sfere, je funkcionalna diferenciacija družbe eden ključnih momentov (Adam, 
1987:11). Predpogoj za močno intermediarno sfero je torej heterarhični odnos med družbenimi podsistemi. 
Hierarhični odnos med posameznimi podsistemi je primeren za razmeroma nediferencirane družbe, ko mora 
politični podsistem kot nadrejeni podsistem predelati majhno število informacij. Moderno okolje, še bolj pa po-
moderna faza, v katero vstopamo, je zelo dinamično, polno sprememb in informacij, ki so pogosto tudi 
protislovne. V takih okoliščinah politični podsistem ne zmore predelati vseh informacij, ampak se namesto tega 
loti poenostavljanja okolja. Visoka stopnja penetracije političnega podsistema v ostale podsisteme brez 
instalacije odgovarjajočih povratnih zvez onemogoči oblikovanje nujnih heterarhičnih omrežij (vezi med 
politiko, ekonomijo in intermediarno sfero, omrežja različnih fondacij ...) in oblikovanje prepotrebnega 
socialnega kapitala. V nasprotnem primeru, ko pride do oblikovanja takih predpogojev, lahko organizacije 
intermediarne sfere kreativno sodelujejo pri krepitvi responzivnih sposobnosti celotnega sistema na spremembe 
v okolju. Drugi dejavnik je naklonjenost institucionalnega okolja, ki z zakonskimi in davčnimi ureditvami 
pozitivno ali negativno vpliva na razvoj intermediarne sfere. Tako se lahko npr. olajša ali oteži ustanovitev 
organizacije, pridobivanje različnih resursov, potrebnih za izvajanje aktivnosti itd. Tretji dejavnik, ki je 
najtesneje povezan prav s širšimi družbenimi potenciali in še posebej z neprofitno-profesionalnim segmentom 
intermediarne sfere, pa je struktura nevladnih organizacij glede na tip organizacij. S tega vidika je lahko ta sfera 
bolj ali manj 'kvalitetna'. Kot negativni primer lahko izpostavimo šibko razvito intermediarno sfero v 
postsocialističnih družbah, kjer prevladujejo organizacije, namenjene zadovoljevanju koristi članstva. 
Nedvomno gre tudi v primeru teh organizacij za zelo pomemben dejavnik, kar nenazadnje potrjujejo tudi 
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novejša raziskovanja, ki se osredotočajo na 'splillover' učinke tovrstne spontane sociabilnosti (razvojni 
preispevek prek krepitve socialnega kapitala). Vendar pa taka struktura vpliva tako na manjšanje možnosti 
krepitve same sfere nevladnih organizacij, kot tudi na manjši prispevek k skupnemu dobru (v smislu socialne 
ekonomije). Na zahodu poznamo različne kvalitetnejše tipe struktur. V sferi lahko dominirajo organizacije s 
področja zdravstva (ZDA in Nemčija), izobraževanja (Japonska in Velika Britanija) ali socialnih storitev (Italija 
in Francija) (po Salomon in Anheier, 1996). Več o tem v naslednjem poglavju. 
 

Nekaj empiričnih vidikov v primerjalni perspektivi 

Na tem mestu bom predstavil nekaj empiričnih vidikov razvitosti nevladnih organizacij. Pri tem bom seveda 
zašel iz glavne smeri teksta, ki se usmerja bolj na sociološke vidike, vendar pa gre, kot sem izpostavil že na 
začetku, za pomembne in slabo raziskane aspekte. Zaradi zgoraj omenjenih terminoloških in konceptualnih 
nejasnosti moramo biti pri interpretaciji rezultatov maloštevilnih študij neprofitno-volonterskega sektorja zelo 
previdni. Potrebno je upoštevati, da čeprav raziskovalci z istim instrumentom poskušajo meriti iste objekte, 
lahko merijo različne fenomene, ker to počnejo zelo različnih okoljih. Širši okvir razvoja intermediarne sfere in 
njeno strukturo (in v tem okviru tudi razvoj nevladnih organizacij) namreč v veliki meri določajo tudi kulturne 
lastnosti in zgodovina ter tudi na videz banalne karakteristike (npr. velikost države). Tako v ZDA znaten del 
sektorja nevladnih organizacij odpade na razmeroma velike inštitucije, kot so bolnišnice in izobraževalne 
ustanove. V Sloveniji, ki je po velikosti pravzaprav nekakšen antipod ZDA, bi ustanovitev nedržavne univerze 
ali kliničnega centra že finančno težko izpeljali, pa tudi kvaliteta take ustanove bi bila vsekakor močno 
vprašljiva. Na temelju podatkov o npr. količini finančnih sredstev ne moremo izvajati sklepov o izjemni šibkosti 
sfere nevladnih organizacij. Potrebno je pogledati vsaj še strukturo te sfere in seveda upoštevati pomembne 
specifike kulturnega okolja, v katerem izvajamo tako raziskavo. Dober primer je Japonska, kjer so avtorji 
ugotovili razmeroma nizke relativne kazalce razvoja te sfere. Vendar pa moramo pri interpretaciji teh rezultatov 
upoštevati dejstvo, da je element tradicionalnih vrednot v japonski kulturi še vedno močno prisoten. Mesto, ki bi 
ga zasedala intermediarna sfera s številnimi dobrodelnimi organizacijami, pač zasedajo komunitarne strukture 
(npr. jichikai). V ZDA in tudi nasploh v zahodnem svetu pa intermediarna sfera z izvajanjem mnogih svojih 
funkcij zavzema mesto, ki so ga v preteklosti zavzemale prav te strukture. Rezultate, dobljene z istim 
instrumentom, moramo torej gledati skozi različne lupe, pri čemer moramo upoštevati karakteristike okolja. Pri 
tem je treba odgovoriti na številna vprašanja. V katerih organizacijah intermediarne sfere se nahaja največ 
neprofitno-profesionalnega segmenta? Kje se skrivajo največji potenciali? S kakšnimi ukrepi bi bilo potrebno 
delovati, da bi te potenciale povečali in jih izkoristili? Od kod denar? Kakšni tipi organizacij so primernejši za 
razvoj v določenih okoljih? Takih vprašanj je še precej.  
 
O neprofitno-profesionalnem segmentu nevladnih organizacij tako kot o sferi nasploh pravzaprav vemo zelo 
malo. To pomanjkanje glede na splošno nepoznavanje tega področja sploh ni presenetljivo. Določene raziskave 
tega segmenta sicer obstajajo. Toda zaradi pomanjkanja natančnejših definicij in klasifikacij je v preteklosti 
prihajalo celo do tako absurdnih situacij, da sta dve neodvisni raziskavi prišli do ocen segmenta, ki sta bili v 
razmerju 200:1 (več v Salomon in Anheier, 1996: 5-7). Zato smo se dosti naučili šele proti koncu devetdesetih 
let dvajsetega stoletja, ko je bila na Centru za študije politik Univerze Johns Hopkins izpeljana sistematična 
primerjalna študija tega segmenta. Leta 1996 so objavili rezultate prve faze raziskave. Nekateri temeljni izsledki 
so zbrani v Tabeli 1 (na naslednji strani). 
 
Najbolj nas preseneti podatek, da sestavlja neprofitno-profesionalni segment nevladnih organizacij v šestih 
razvitih industrijskih državah več kot 11 milijonov ljudi. Če upoštevamo, da so avtorji zaradi metodoloških 
vzrokov iz definicije izpustili kooperative in različne vzajemne zavarovalnice in hranilnice, je ta številka 
vsekakor impozantna. Nedvomno gre za številko, ki je prevelika, da bi jo lahko ignorirali ali pa kot rezidualno 
kategorijo uporabljali za popravljanje nacionalnih statističnih bilanc. To velja tudi, če pogledamo relativne mere 
zaposlovanja v tem segmentu. Ni presenetljivo, da v tem smislu izstopajo ZDA, kjer skoraj 7% vseh zaposlenih 
dela v organizacijah neprofitno-volonterskega sektorja. V ostalih državah je delež nekaj nižji, toda kljub temu 
dosega v povprečju več kot tri odstotke. Če opazujemo zgolj storitvene dejavnosti, je delež še višji. Pri tem je 
treba upoštevati, da so po mnenju mnogih prav te dejavnosti dejavnosti prihodnosti. V ZDA, ki zopet 
prednjačijo, zaposleni v intermediarni sferi tvorijo 15 odstotkov zaposlenih v storitvenih dejavnostih. 
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Tabela 1: Nekaj empiričnih vidikov neprofitno-profesionalnega segmenta 

 
Država 

 
število 
zaposlenih 

  
delež 
zaposlenih 

delež zaposl. v 
neprof.-volont. 
sektorju kot delež 
vseh zaposl. v 
storitvenih 
dejavnostih 

delež novih delovnih 
mest v neprof.-volont. 
sekt. glede na delež 
vseh novo 
ustvarjenih* 

ZDA 7.130.823 6,9% 15,4% 12,7%** 

Francija 802.619 4,2% 10.0% 15,8% 

V. Britanija 945.833 4,0% 9,7%   

Nemčija 1.017.945 3,7% 10,4% 11,0% 

Japonska  1.440.228 2,5% 8,6%   

Italija 416.383 1,8% 5,5%   

Madžarska 32.738 0,8% 3,2%   

Povprečje sedmih držav  
 
Skupaj 

1.683.803 
 
11.786.620 

3,4%     

zbrano po Salomon in Anheier, 1996 
*1980–1990          **1982—1989 
 
Kljub temu da gre pri nevladnih organizacijah za izjemno heterogeno sfero, pa je v večini držav posamezen tip 
organizacij glede na svoje resurse vseeno močnejši od ostalih. Pri tem zelo težko opazimo kakršenkoli vzorec, z 
izjemo skupine tranzicijskih držav, kjer so prevladujoči tip organizacij predstavljajo organizacije s področja 
kulture in rekreacije. 

Tabela 2: Različne strukture neprofitno-volonterskih sektorjev 

Prevladujoč tip organizacij Države 
Izobraževanje Argentina, Brazilija, Mehika, Peru, Belgija, Irska, Izrael, Velika Britanija 
Zdravstvo ZDA, Japonska, Nizozemska 
Socialne storitve Avstrija, Francija, Nemčija, Španija 
Kultura in rekreacija Češka, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija* 
Uravnotežena Avstralija, Kolumbija, Finska 

 
Vir. Salomon in Anheier, 1998 
*uvrstil na podlagi raziskave Bernik in Kolarič, 1998 
 
 
Pomembna kvaliteta nevladnih organizacij je tudi struktura finančnih sredstev. Kljub zelo različnim strukturam 
prihodkov bi lahko države glede na strukturo sredstev razdelili v več skupin. V prvo skupino sodijo razvite 
države Evropske unije in Izrael. Za te države, kjer dominirajo predvsem izobraževalni in socialni tip organizacij, 
je značilna močna podpora države in s tem velik del javnih sredstev. 8 Dokaj velik je tudi delež prihodkov iz 
lastne komercialne dejavnosti, nizek pa je delež prihodkov iz privatnih donacij. V drugo skupino držav sodijo 
neoliberalne države kot ZDA, Velika Britanija in Avstralija, kjer je delež državnih sredstev nižji, več pa jih je 
pridobljenih iz naslova lastne komercialne dejavnosti. Ti dve skupini držav se od ostalih ločita po tem, da so 
nevladne organizacije tudi v kvantitativnem smislu močno razvite. Izmed ostalih držav bi lahko v svojo skupino 
umestili tranzicijske države Srednje in Vzhodne Evrope, za katero so značilne šibke nevladne organizacije. 
Zanimivo je, da je struktura prihodkov taka, da na prvi pogled ponuja oceno, da gre sicer za majhen, a dinamičen 
in neodvisen sektor. A je realnost malce drugačna. Več o tem v naslednjem poglavju. 
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Tabela 3: Struktura sredstev nevladnih organizacij glede na vire 

 
 

Vir: Salomon in Anheier, 1998 
*podatki iz raziskave raziskave Bernik in Kolarič, 1998 
 

Slovenija: stanje in perspektive 

Za zaključek bom na kratko orisal položaj nevladnih organizacij v Sloveniji. 

Odnos do političnega podsistema  

Na koncu tretjega poglavja je bilo omenjeno, da je eden pomembnih predpogojev za konstituiranje močne 
intermediarne sfere heterarhični odnos med posameznimi družbenimi podsistemi. O odnosu slovenskega 
političnega sistema in o vplivu tega odnosa na razvoj pogojev za obstoj močne intermediarne sfere lahko 
ugotovimo:  
 
1. Zaradi dominantnosti in penetracije političnega podsistema v ostale podsisteme se v preteklosti ni mogla 
izoblikovati prva komponenta socialnega kapitala, (pre)potrebna heterarhična omrežja. Po Berniku (1989) je 
politični podsistem v pomanjkanju zmožnosti predelati informacije iz kompleksnejšega okolja reduciral 
kompleksnost okolja, in to tako, da je reduciral avtonomijo ostalih podsistemov in omejil mnogovrstnost 
odnosov med njimi. Zato ne preseneča, da je bila 'civilna družba' v jugoslovanski družbi tako slabo razvita in da 
lahko tako teoretični vzpon teorije civilne družbe kot tudi rast političnega in ekonomskega pomena civilne 
družbe v Sloveniji zasledimo šele v osemdesetih letih, ko je bil proces dezintegracije socialističnega sistema že 
nadvse očiten. 
 
2. Zaradi penetracije interesno razdrobljenega političnega sistema se v sedanjosti ne more izoblikovati visoka 
stopnja zaupanja in kooperacije, tj. druga komponenta resursov, potrebnih za oblikovanje močnih intermediarnih 
struktur. S tega vidika ostaja Slovenija, za katero je značilna visoka stopnja penetracije političnega podsistema v 
ostale podsisteme, tranzicijska družba. Je pa res, da so vzroki za centralnost političnega sistema in elit drugačni 

Država Državna sredstva Privatne donacije Komercialna dejavnost 
Avstrija 50,4% 6,1% 43,5% 
Belgija 77,4% 4,5% 18,1% 
Finska 36,2% 5,9% 57,9% 
Francija 57,8% 7,0% 34,6% 
Nemčija 64,3% 3,4% 32,2% 
Irska 77,8% 7,0% 15,2% 
Nizozemska 60,4% 1,5% 35,8% 
Španija 32,1% 18,8% 49,0% 
Velika Britanija 46,7% 8,8% 44,6% 
Avstralija 31,3% 6,4% 62,4% 
Izrael 63,9% 10,2% 25,8% 
Japonska 34,4% 3,3% 62,3% 
ZDA 30,5% 12,9% 56,6% 
Češka 42,8% 17,5% 39,7% 
Madžarska 27,1% 18,4% 54,6% 
Romunija 10,8% 35,5% 53,7% 
Slovaška 20,7% 23,2% 56,1% 
Mehika 8,5% 6,3% 85,2% 
Peru 19,3% 12,9% 67,8% 
Slovenija* 32% 30% 38% 
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kot v preteklosti, ko so hierarhični odnos že vnaprej določali temeljni dokumenti (npr. Ustava SFRJ iz leta 
1974). 
 

Institucionalno okolje  

Ko Vojnovič (1996) išče možnosti za razvoj blaginjskih potencialov nevladnih organizacij, ugotavlja, da smo v 
Sloveniji z deregulacijo blaginjskega sistema že začeli in da se odpira prostor za delovanje nevladnih 
organizacij. Toda hkrati ugotovi, da je velik problem, da se ni istočasnozačelo tudi z vzpostavitvijo primernih 
zakonskih okvirov za regulacijo delovanja nevladnih organizacij in k oblikovanju primernega davčnega okvira, 
ki bi posameznike in profitne organizacije motiviral k doniranju nevladnih organizacij. Vojnovič (1996: 112) 
ugotavlja, da je na poti k organiziranju primernega institucionalnega (zakonskega in davčnega) okolja Slovenija 
šele na pol poti. Konkretno: v primeru socialnih storitev je ustvarila zakonsko podlago za deregulacijo socialnih 
servisov in legalizacijo različnih oblik organizacij nevladnih organizacij. Ni pa opredelila prostora za neprofitno-
volontersko preskrbo na posameznih področjih in izdelavo subsidiarne zakonodaje za enakopravno sodelovanje 
te sfere. Še bolj pa zaostajajmo pri zagotovitvi neodvisnih virov financiranja in oblikovanju stimulativne davčne 
politike. Pojavljajo se ocene, da razvoj primernega institucionalnega okolja zavira lobiranje javnega sektorja, ki 
želi zavarovati svoj monopol na področju produkcije in distribucije socialnih storitev, pa čeprav izraženih potreb 
morda količinsko in kvalitativno ne uspejo zadovoljiti (npr. Vojnovič, 1996 ali Črnak-Meglič in Vojnovič, 
1997). Samo vprašajmo se, kakšna je situacija na drugih področjih. Pomemben zaviralni dejavnik je tudi dejstvo, 
da si kljub zagotovljenemu predstavništvu v državnem svetu v državnoupravnem sistemu ni uspela izoblikovati 
pravih kanalov za artikulacijo interesov (Črnak-Meglič in Vojnovič, 1997). 
  

Resursi neprofitno-volonterskega sektorja  

Ob obravnavi razvitosti neprofitno-volonterskega sektorja v slovenskem prostoru se moramo obrniti na tri 
dimenzije: obseg, strukturo in resurse, s katerimi razpolaga.  
 
Prava podoba tega sektorja v Sloveniji je bila tako kot drugje po svetu zelo dolgo neznana. Do določenih 
podatkov je bilo možno priti le ob pomoči uradnih registrov in statistik, kjer pa so nevladne organizacije 
nastopale predvsem kot rezidualna kategorija, z nalogo popravljanja validnosti statističnih bilanc. Tudi 
zanesljivost teh podatkov je bila zelo dolgo neznana, pravzaprav vse do leta 1998, ko so prišli do prvih 
rezultatov raziskave neprofitno-volonterskega sektorja (Bernik in Kolarič, 1998). 9 Do te raziskave je veljalo, da 
je v Sloveniji več kot 14 tisoč teh organizacij (to so uradni podatki iz registra). V tabeli 4 lahko vidimo, da gre 
za pretirano oceno. Delujočih organizacij, torej tistih, ki v resnici tvorijo neprofitno-volonterski sektor, je precej 
manj in sicer 10.460. Ta številka priča o šibkosti nevladnih organizacij v Sloveniji. 
 
Toda o tem ne priča le število teh organizacij, ampak tudi njihova struktura. Namreč, upoštevajoč številna 
področja, na katerih so lahko ta društva aktivna, imamo v Sloveniji izrazito neprimerno strukturo, ki jo prikazuje 
tabela 4. Profil slovenskih nevladnih organizacij je zelo podoben profilu v ostalih tranzicijskih državah Srednje 
in Vzhodne Evrope, za katere so podatki dostopni (glej tabelo 2) in s prevlado športno-rekreacijskih, kulturno-
umetniških in gasilskih društev, ki skupaj predstavljajo kar 59% vseh delujočih društev. Seveda gre za društva, 
ki vršijo v slovenskem prostoru pomembne funkcije in so vsekakor tudi zgodovinsko utemeljene. Vendar pa 
slaba razvitost ostalih tipov nevladnih organizacij predstavlja slabo izkoriščanje pomembnih potencialov, ki se 
skrivajo v tej sferi. Naj kot primer navedem blaginjske potenciale (socialno in zdravstveno varstvo in 
izobraževanje). Manj kot 1.300 društev ali komaj dvanajst odstotkov vseh slovenskih nevladnih organizacij se 
ukvarja s temi pomembnimi dejavnostmi. 
 
Pri upoštevanju pomena teh organizacij je potrebno upoštevati tudi to, da je velik del usmerjen predvsem v 
zadovoljevanje potreb njihovih članov. V javno dobro sicer deluje kar 87% vseh profesionalnih nevladnih 
organizacij in kar 81% vseh fondacij. Zdi se veliko, toda gre za 5% vseh nevladnih organizacij. Ostalih 95% so 
društva, le 54% teh pa deluje v javno dobro. Poleg tega pa prav društva iz različnih vzrokov v povprečju 
razpolagajo s šibkejšimi resursi kot fondacije ali profesionalne organizacije. 
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Tabela 4: Struktura neprofitno-volonterskega sektorja glede na tip društev 

Društva 1998 Delež 
Šport/rekreacija 3.345 32% 
Kultura/umetnost 1.373 13% 
Gasilska društva 1.425 14% 
Socialno in zdravstveno varstvo 1.095 10% 
Okolje/živali 916 9% 
Poklicna 664 6% 
Tehnična 381 4% 
Razvoj/ek.soc. 379 4% 
Izobraževanje/raziskave 170 2% 
Vojaška 101 1% 
Zagovorniška 34 0,3% 
Druga društva 533 5% 
   

Vir: modificirano po Bernik in Kolarič, 1998 
 
 
Prav resursi, s katerimi razpolagajo slovenske nevladne organizacije, so velik problem. Pri tem moramo ločiti 
med finančnimi resursi tega sektorja in njegovimi organizacijskimi kapacitetami. 
 
Problematika zagotavljanja finančnih virov se bo v poskusu krepitve nevladnih organizacij prav gotovo 
predstavila kot ena ključnih. Tipi finančnih virov bodo v veliki meri odvisni od tipa organizacije. Gre za 
vprašanje, ki je potrebno nadaljnje raziskovalne obravnave. Na tem mestu naj prikažem natančnejši presek 
podatkov za Slovenijo, ki sem jih agregirane predstavil v tabeli 3 (po Bernik in Kolarič, 1998). [10] 
 
 
 Državna sredstva (koncesije, olajšave, subvencije ...)                         29% vseh sredstev 
 Članarine 20% 
 Lastna komercialna dejavnosti 18% 
 Donacije podjetij 14% 
 Individualne donacije 9% 
 Prihodki od loterije 3% 
 Donacije raznih fondacij 2% 
 Drugi viri 5% 
 
 
Prihodek nevladnih organizacij, ki oddajo bilance, predstavlja 1,63% BDP. Skupni prihodki vseh društev v letu 
1996 pa so predstavljali 50 milijard SIT, kar znaša 1,92% BDP. Kar 60% nevladnih organizacij ima manj kot 3 
milijone letnega dohodka (vse po Bernik in Kolarič, 1998). Finančna šibkost nedvomno slabi tudi njihovo 
možnost družbenega angažiranja. Zgornji prikaz strukture dohodkov pa razkrije, da tudi ta ni tako zelo ugodna, 
kot bi lahko na prvi pogled sklepali ob mednarodni primerjavi. Vidimo namreč, da članarine, pri katerih gre 
zagotovo za majhna sredstva, predstavljajo več kot polovico vseh prihodkov iz komercialnih dejavnosti. Vtis, da 
so nevladne organizacije v Sloveniji celo bolj kot tiste na zahodu neodvisne od javnih sredstev, je torej povsem 
napačen. 
 
Prav tako moramo ugotoviti, da imajo številne nevladne organizacije šibke organizacijske strukture, majhno 
število članov in zelo malo plačanih oz. zaposlenih članov in strokovnjakov (Freedom House, 1998). Torej je v 
Sloveniji neprofitno-profesionalni segment nevladnih organizacij zelo šibek in deluje kot dodatni zaviralni 
element, ki preprečuje razvoj in krepitev. Če upoštevamo šibko finančno bazo in podatek, da kar 61% društev 
deluje na lokalni ravni, torej gre za grassroot organizacije, to niti ni tako presenetljivo. V tem segmentu 
Slovenija zaostaja celo za nekaterimi postsocialističnimi državami Srednje in Vzhodne Evrope. V vseh 
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nevladnih organizacijah v Sloveniji je 3750 polno zaposlenih, kar predstavlja 0,54% vseh zaposlenih v Sloveniji. 
Te številke še bolj osvetlijo naslednji podatki (Bernik in Kolarič, 1998):  

• 85% organizacij nima nobenega polno zaposlenega!  
• 5% organizacij ima enega polno zaposlenega  
• 3% organizacij imajo dva polno zaposlena  
• 7% organizacij ima več kot dva polno zaposlena 

 
Honorarci opravijo toliko delovnih ur, da te predstavljajo ekvivalent za dodatnih 1360 polno zaposlenih. Skupno 
je v neprofitno-profesionalnem segmentu v Sloveniji opravljeno toliko dela, da to znaša 0,73% vseh zaposlenih. 
 
Ob upoštevanju nizkega števila zaposlenih in lokalne organiziranosti večjega dela nevladnih organizacij v 
Sloveniji bi lahko predpostavili, da je volonterski vložek veliko večji. Raziskava je pokazala, da ta predpostavka 
ne zdrži empiričnega preverjanja. Volonterji v Sloveniji opravijo približno 260 tisoč ur dela, kar je ekvivalent za 
2742 polno zaposlenih (Bernik in Kolarič, 1998). Žal je ocena, da je volonterski vložek prenizek, filantropske 
tradicije pa skoraj ni (Črnak-Meglič, 1997), popolnoma pravilna. Lahko bi rekli, da ta etika v Sloveniji skoraj ne 
obstaja. Zdi se, da pasivnost in nezainteresiranost s padanjem življenjskega standarda še dodatno naraščata. 

Perspektive  

Kaj nas čaka v prihodnosti? Najbrž nima smisla pretirano obupovati nad velikim zaostankom v kvantitativnih 
vidikih razvoja intermediarne sfere. Tudi močne in trdne nevladne organizacije bodo v Sloveniji seveda precej 
drugačne od tistih na zahodu, še posebej v ZDA. Formalne karakteristike Slovenije namreč postavljajo določene 
omejitve glede velikosti in oblike organizacij, ki se nahajajo v intermediarni sferi. Bolj nas lahko skrbi slab 
volonterski vložek in odsotnost filantropskega duha. Namesto velikih raziskovalnih, zdravstvenih in 
izobraževalnih institucij, ki so tako 'do neba napihnile' podatke o razvitosti ameriških nevladnih organizacij, se 
bodo v Sloveniji ob ugodnem scenariju razvile (tudi na zahodu prisotne) manjše, fleksibilnejše organizacijske 
oblike. Kot zelo pomembne – in tudi z gospodarskega in skupnostnega vidika še posebej obetajoče organizacije 
– vsekakor moram omeniti kooperative, ki so do sedaj obstajale kvečjemu v obliki poldržavnih kmetijskih 
zadrug. Eatwell in drugi (1996: 187–189) ugotavljajo, da so kooperative še posebej primerne za tranzicijske 
države, ker ta tip organiziranja mobilizira podjetniško iniciativo. Poleg tega se kot zelo primerne organizacije 
nakazujejo tudi razne lokalne iniciative (tudi možnost kooperativnega povezovanja), še posebej v smislu 
turizma, ekološkega povezovanja in delovanja ter spodbujanja skladnega razvoja lokalnih skupnosti. Kot tretji 
tip organizacij pa želim omeniti različne manjše strokovne/znanstvene organizacije, ki lahko (nekatere to že 
počnejo) z različnimi bolj uveljavljenimi organizacijami konkurirajo za sredstva pri različnih finančnih virih, 
npr. pri MZT-ju.  
 
Pri oblikovanju ustreznega orodja za razvoj intermediarne sfere bo morala država igrati aktivno vlogo. Ukrepi 
države se bodo ločili glede na tip organizacij, ki jih bo država podprla. Med najpogosteje omenjanimi ukrepi pa 
se pojavljajo (1.) potrebe po ugodnejši davčni zakonodaji, ki bo olajšala financiranje teh organizacij, in (2.) 
podeljevanje koncesij, ki bodo organizacijam intermediarne sfere omogočile opravljanje nekaterih socialnih in 
tudi ostalih storitev (npr. izobraževanje). Toda zavedati se bo treba, da pomoč države ne bi smela biti omejena le 
na zagotavljanje lažjega dostopa do finančnih sredstev. Vsaj tako pomembna, najbrž pa še bolj, je vloga, ki jo bo 
država morala igrati pri zagotavljanju neodvisnosti sfere nevladnih organizacij od same sebe in pa vloga pri 
spodbujanju aktivnega državljanstva. 
 
Kot smo v prejšnjem poglavju ugotovili na splošnejšem nivoju, bo tudi v Sloveniji potrebno okrepiti šibko 
intermediarno sfero. Vzpostavitev močne intermediarne sfere in v njenem okviru nevladnih organizacij je 
pozitiven scenarij ohranjanja in nadaljnjega razvoja mnogovrstnih potencialov celotne družbe, predvsem prek 
konstituiranja intersistemskih koordinativnih mehanizmov, potrebnih za neentropičen razvoj (koordinacija 
znanstvene, ekonomske, politične, izobraževalne ... sfere). Žal pa kaže, da je ta scenarij v sedanji fazi najmanj 
realen. Poleg tega sta možna še dva scenarija. Drugi je scenarij razvoja močnejših klientelističnih skupin in 
omrežij, tipičnih za tranzicijske države in države Južne Evrope. Tretji scenarij pa je scenarij atomizacije in 
permanentnega konfliktnega stanja (Adam, 1997). 
 

Reference: 

1 Ekonomski razvoj sicer ni Putnamov temeljni raziskovalni interes, vendar se v okviru študije ukvarja tudi s 
to tematiko. Več dela v tej smeri je narejenega v študijah, ki preučujejo vpliv socialnega kapitala, kjer pa se 
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Putnamov inštrument pogosto pojavlja kot proxy spremenljivka za merjenje količine socialnega kapitala v 
družbi.  

2 Pri tem mislim predvsem na rezultate obsežne mednarodne primerjalne študije, ki so jo kordinirali na Centre 
for Policy Studies na Johns Hopkins University. Nekateri med temi rezultati so predstavljeni v kasnejših 
delih teksta.  

3 Seveda se lahko upravičeno vprašamo, ali je dejansko prišlo do tako velike rasti te sfere. Spričo 
pomanjkanja metodološko nespornih primerjalnih podatkov o stanju v preteklosti lahko to ostanejo le 
domneve. Lahko pa se vprašamo, ali ni morda bistveni premik ta, ki se je zgodil v glavah znanstvenikov?  

4 Pojem komunitarne strukture razumem konceptualno v smislu Tönniesove 'Gemeinschaft', torej strukture 
kot družina, močnejše širše sorodstvene vezi, povezane lokalne skupnosti ...  

5 Model, ki ga je oblikoval Pestoff, se razlikuje od sheme 2. O razlogih za prilagoditev modela več na drugem 
mestu (Rončević, 1999a).  

6 Medije, ki vodijo delovanje posameznih sfer, razumem v Luhmannovem sistemsko-teoretskem smislu. Tako 
je medij, po katerem deluje trg, denar, medij države je politična moč in medij komunitarnih struktur 
solidarnost. Pri tem je potrebno upoštevati, da gre v tem prikazu za idealnotipsko podobo in zelo malo 
organizacij vodi izključno en medij delovanja. V tem smislu je potrebno tudi razumeti zgornji model. Ta 
problem je posebej izrazit pri mediju politične moči, ki ga organizacije intermediarne sfere ne morejo same 
generirati. Te težave reši vpeljava vpliva kot sekundarnega medija političnega sistema in s tem enega 
medijev intermediarne sfere (več o tem v Makarovič, 1997).  

7 Gre za delitev na analitični ravni. To pomeni, da sta zelo pogosto oba segmenta prisotna v isti organizaciji. 
Kot kažejo študije, ima namreč veliko nevladnih organizacij tako pomemben profesionalni kot tudi 
volonterski vložek. Kar pomeni, da se po shemi 2 nahajajo na sami liniji cepitve.  

8 To pomeni, da so te države k reduciranju stroškov za socialno pristopile predvsem z eksternalizacijo storitev 
ob pomoči neprofitno-volonterskega sektorja. To počnejo mehanizmi kot so vavčerji, koncesije ...  

9 Ta raziskava je metodološko popolnoma primerljiva z mednarodno raziskavo, ki so jo koordinirali na 
Centru za analizo politik na Univerzi Johns Hopkins. Na tistih mestih, kjer so podatki o Sloveniji primerjani 
s podatki o drugih državah, gre torej za primerjavo različnih, a kompatibilnih raziskav.  

10 Podatki v tabeli 3 so združeni tako, da so v državna sredstva uvrščena državna sredstva in prihodki od 
loterije, pod komercialno dejavnost sodi lastna komercialna dejavnost in članarine, pod privatne donacije pa 
ostalo.  
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Nevenka Hrovatin 
 

EKONOMSKI VIDIKI MENEDŽMENTA NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 

 
 
 
Osnovna podmena, na kateri gradimo našo analizo, je, da so nevladne organizacije pretežno neprofitne. 
Praviloma služijo širšemu družbenemu interesu. Profesor Veljko Rus (1994) definira neprofitne organizacije v 
poglavju o menedžmentu v neprofitnih organizacijah v knjigi Management več slovenskih avtorjev takole: 
 
"Neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti in 
za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička, ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni 
dobiček; če do njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v dejavnost 
organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali  za dvig kvalitete storitev." (Rus, 1994, str. 959) 
 
Seveda pa vse neprofitne organizacije niso nevladne organizacije. Praviloma glede na ustanovitelja vse 
neprofitne organizacije delimo na vladne neprofitne organizacije, ki jih ustanovi vlada, in nevladne neprofitne, 
ki jih ustanovijo drugi subjekti. Pravno-organizacijske oblike nevladnih neprofitnih organizacij so podjetja, 
zavodi, ustanove in društva. Njihovo delovanje v Sloveniji je predpisano z zakoni za delovanje posamezne 
oblike organizacije (Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavodih, Zakon o ustanovah in Zakon o društvih).  
 
Tradicionalno delujejo v t.i. socialnem sektorju za reševenje problemov, kot so lakota, brezdomstvo, 
onesnaževanje okolja in reševanje okoljevarstvenih problemov, mamila in nasilje v družini ter za organiziranje 
družbenih dejavnosti (šport, kultura, verska dejavnost itd.). Prav tako zagotavljajo nekatere osnovne socialne 
storitve, kot so izobrazba, umetnost, zdravstveno varstvo itd., ki jih trg ne more zagotoviti v zadostni meri. 
Nevladne neprofitne organizacije dopolnjujejo dejavnost države, prispevajo nove ideje za nove programe in 
inovacije in so sredstvo, s katerimi uporabniki uresničujejo svojo vizijo dobre družbe neodvisno od vladne 
politike. Čeprav so nevladne organizacije praviloma neprofitne, pa se s krčenjem javnih virov financiranja in 
iskanjem dodatnih sredstev nekatere odločajo za večjo profitno naravnanost ali celo legalno spreminjajo svoj 
status v profitni.  
 
V tem prispevku ne bomo govorili o ekonomskih vidikih menedžmenta nevladnih organizacij nasploh, temveč 
bomo poudarili bistvene razlike v ekonomskih vidikih menedžmenta med neprofitnimi in profitnimi 
organizacijami. Tako se v tem prispevku torej ne bomo celovito seznanili s tistimi ekonomskimi vidiki 
menedžmenta, ki se ne razlikujejo med obema vrstama organizacij. Poslušalci (bralci) lahko več o ekonomskih 
vidikih menedžmenta nasploh izvejo iz številne domače in tuje literature na področju menedžmenta. 
 
Razlike med nevladnimi organizaciji so v velikosti (velike, srednje, male), lokalne, državne, novonastale in že 
uveljavljene, znane; institucionalno financirane in financirane s prostovoljnimi prispevki, ruralne in urbane; 
takšne, ki nudijo storitve samo za svoje člane (self-help organisations) in takšne, ki nudijo storitve za druge, itd. 
Celo znotraj iste organizacije je lahko menedžment popolnoma drugačen v nekem lokalnem oddelku nacionalne 
organizacije, ki nudi storitev nekaj ur tedensko, od dela na sedežu te nacionalne organizacije. Zaradi tega je 
težko opredeliti splošne ekonomske vidike menedžmenta, ki bi veljali za vse nevladne organizacije in njihove 
oddelke. Kljub temu pa je mogoče opozoriti na nekatere najbolj bistvene skupne značilnosti in hkrati na 
posebnosti ekonomskih vidikov menedžmenta nevladnih organizacij glede na profitna podjetja. 
 
Ali je menedžment neprofitnih organizacij različen? Za odgovor na to vprašanje bi lahko uporabili ugotovitve, ki 
jih navaja Lewis za primerjavo javnega in privatnega menedžmenta in jih povzema Rus v že omenjenem 
poglavju o menedžmentu neprofitnih organizacij. Mnenja so dokaj različna: 

1. Javni menedžment je nekaj povsem specifičnega. 
2. Javni in privatni menedžment sta si sorodna v nebistvenih značilnostih. 
3. Javni menedžment je integrativna paradigma. 
4. Med javnim in privatnim menedžmentom je vse manj razločkov. 
5. Menedžment je splošni pojem in je prisoten tako v javni kot v privatni organizaciji. 
6. Javni menedžment je manj učinkovita oblika privatnega menedžmenta. 
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V zadnjem času se vse bolj uveljavljajo univerzalni modeli menedžmenta, ki naj bi veljali za vse organizacije: 
javne, privatne, mešane, profitne in neprofitne. Razlika med njimi naj bi bila le v tem, da je poudarek 
menedžmenta v določenih vrstah organizacij (na primer privatnih) na enih, v drugih (na primer nevladnih) pa na 
drugih funkcijah. 
 
Znani guru na področju menedžmenta, ki je med drugim tudi avtor dela o menedžmentu neprofitnih organizacij, 
Peter Drucker (1990), predlaga naslednjo rekonceptualizacijo vloge menedžmenta v neprofitnih organizacijah. 
Najprej je potrebno opredeliti njeno poslanstvo, ki ga, kot pravi Drucker, spremljajo tudi tri specifične strategije 
neprofitnih (in s tem tudi nevladnih organizacij): 1. trženje, 2. inovativnost, 3. razvijanje skladov. Pri vseh treh 
dejavnostih so vidne tudi posebnosti ekonomskih vidikov menedžmenta nevladnih organizacij. 

Poslanstvo  

Prva in najpomembnejša vloga menedžerja v neprofitnih organizacijah je, da opredeli misijo oziroma poslanstvo 
svoje organizacije. Tu ne gre več za izpolnjevanje interesov zaposlenih (zaščita zaposlitve, plače), delničarjev 
(profit), za interese menedžerjev (preživetje in podobni cilji), temveč gre za takšno opredelitev poslanstva, s 
katero neprofitna organizacija "dela družbo drugačno" v smislu, da povečuje kakovost družbenega življenja 
oziroma življenjsko raven državljanov.  
 
Če upoštevamo razliko med življenjskim standardom in ravnjo (omenim naj, da je standard opredeljen s količino 
dobrin in storitev, ki jih potrošimo, življenjska raven pa s kakovostjo življenja v širšem smislu), bi lahko dejali, 
da so neprofitne organizacije usmerjene prav na povečevanje življenjske ravni, to je k izboljšanju kakovosti 
življenja na vseh področjih (socialnem, kulturnem, političnem, verskem, izobraževalnem itd). 
 
Pri tem je tudi pomembno ločevati misijonarsko vlogo neprofitnih organizacij od misijonarske vloge njenih 
vodilnih oseb, ki imajo karzimatično moč. Osebna karizma voditeljev in misijonarska vloga organizacije se celo 
medsebojno izključujeta. Kjer vodilna oseba (kot na primer Hitler, Mussolini, Stalin) postane karizmatična, 
preprečuje organizaciji, da bi sama oblikovala svoje izvirno poslanstvo. Zato je pomembna opredelitev 
družbenega poslanstva organizacije in paziti je treba, da ga posamezniki ne izmaličijo v svoj prid. 
 
Prav tako je za opredelitev poslanstva pomembno, da ga ne opredelimo presplošno, temveč ga je potrebno ozko 
instrumentalno opredeliti z določitvijo konkretnih nalog. Na primer misija urgentnega oddelka ni "zdravimo 
poškodovane", temveč: "izvajamo takojšnjo intervencijo", ki jo lahko opredelimo s konkretno zahtevo: 
"zdravnik mora prevzeti vsakega pacienta, ki prispe na urgentni oddelek, prej kot v eni minuti po prihodu".  
 
Pri opredelitvi poslanstva nevladne organizacije je potrebno opozoriti na bistveno razliko glede na profitne 
organizacije. Za razliko od profitnega podjetja, ki je odgovorno samo svojim lastnikom, se v neprofitni 
organizaciji križajo interesi več zainteresiranih strank s pravico veta na ključne odločitve. Tako mora na primer 
ravnatelj šole zadovoljiti tako učitelje kot starše, učence, srenjo, v kateri šola deluje, davkoplačevalce in 
podobno. Pogosto ima vsak od njih različne interese in vidi vlogo šole drugače.  
 
Med zunanjimi strankami oziroma skupinami in posamezniki, ki pomembno vplivajo na delovanje nevladnih 
organizacij, velja poudariti vlogo države. Vpliv države ni nujno neposreden, prek financiranja. Pogostejši vpliv 
ima država z določanjem institucionalnega okolja, v katerem poslujejo nevladne organizacije, še pogosteje pa 
usmerja njihovo delovanje z regulacijo, s predpisi, z zahtevo po izobrazbenih kvalifikacijah, z zahtevo po 
kakovosti in s pritiski, da bi bile nevladne organizacije bolj podobne običajnim komercialnim podjetjem. Kjub 
veliko govorjenja o deregulaciji, raziskave kažejo, da država ni pripravljena sprejeti stališča, da je za nevladne 
organizacije neprimeren menedžment, ki velja za velike birokratske organizacije ali za komercialna podjetja. 
Nevladne organizacije ugotavljajo, da je njihova osnovna dejavnost zaradi različnih regulacij na lokalni, državni 
in evropski ravni ogrožena. Njihove storitve je pogosto težko definirati, izbire je malo in uporabniki pogosto 
niso kupci storitev. Nevladne organizacije vse več časa namenjajo za administriranje in manj za neposredni stik 
"iz oči v oči" z uporabnikom. Različni predpisi in regulative ogrožajo delovanje zlasti manjših nevladnih 
organizacij, ki so pogosto deležne manj državnega financiranja. (Taylor, 1996) 
 
V splošnem se nevladne organizacije zaradi teh pritiskov bolj komercializirajo. Raziskava v ZDA kaže, da 
premik k trgu prinaša s sabo manjšo verjetnost, da bodo neprofitne organizacije služile revnejšim slojem. 
(Clarke in Estes, 1992; Salamon, 1993) 
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Uspešnost 

Iz razlike v poslanstvu izhaja osnovna razlika v merjenju uspešnosti profitnih in neprofitnih organizacij. Če 
sprejmemo splošno prevladujoče mnenje, da je danes glavni cilj profitnih organizacij doseganje čim večjega 
dobička za lastnike, potem je temeljna mera uspešnosti poslovanja profitnih organizacij t.i. donosnost sredstev 
ter donosnost kapitala. Donosnost sredstev je razmerje med doseženim dobičkom in celotnimi sredstvi podjetja, 
ne glede na lastnino (v angleščini to mero označujemo z znano kratico ROA – return on assets). Donosnost 
kapitala pa kot razmerje med doseženim dobičkom in kapitalom meri zgolj donosnost kapitala, to je invesitranih 
sredstev za njihove lastnike. V angleški terminologiji se ta mera označuje kot ROE – return on equity.  
 
Uspešnost neprofitne organizacije torej ni mogoče meriti s tema dvema merama,saj njeno poslanstvo ni profit. 
Kriterij za merjenje uspešnosti nevladnih neprofitnih organizacij mora zato biti vezan na njeno poslanstvo, 
katerega končni cilj je praviloma zadovoljstvo uporabnikov. Zato sta tudi ostali meri uspešnosti, ki se poleg 
donosnosti najpogosteje uporabljata v profitnem sektorju, to sta gospodarnost in produktivnost, manj primerni 
ali povsem neprimerni za merjenje uspešnosti nevladnih organizacij. Produktivnost je mera, ki ugotavlja, koliko 
proizvodov oziroma storitev je organizacija proizvedla v enoti časa (oziroma na zaposlenega). Če bi to mero 
uporabili na primer v zdravsteni ustanovi, bi bila le-ta lahko zelo produktivna, organizacija pa poslanstva kljub 
temu ne bi izpolnila. Kljub velikemu številu obiskov pri zdravniku bi bila lahko večina prebivalstva bolna, kar 
pomeni, da bi bila organizacija lahko neuspešna pri opravljanju svojega poslanstva: to je skrbi za zdravje svojih 
pacientov.  
 
Prav tako mera gospodarnosti ali, s tujko, ekonomičnosti ni primerna. Gospodarnost namreč pokaže, koliko 
prihodkov je organizacija ustvarila na enoto odhodkov. Če je gospodarnost manjša od ena, pomeni, da so bili 
odhodki večji od prihodkov, ki jih je organizacija ustvarila. Neprofitna organizacija je z vidika gospodarnosti 
lahko neuspešna (ima več odhodkov kot prihodkov), vendar pa z vidika poslanstva lahko uspešno opravlja svojo 
nalogo.  
 
Merjenje uspešnosti še dodatno zapleta dejstvo, da so cilji v neprofitnih organizacijah pogosto kompleksni, 
nejasni, multipli. V osnovi je končni cilj zadovoljevanje določenih potreb določene skupine ljudi. Ker pa je tudi 
ta cilj presplošen, si mora neprofitna organizacija zastaviti ožje, natančno definirane cilje, s katerimi bo lahko 
operativno presojala svojo uspešnost. Za primer oženja in natančnega definiranja ciljev lahko navedemo po 
Druckerju ameriško Armado rešitve (Salvation Army), ki se je osredotočila na marginalne družbene skupine: 
alkoholike, prostitutke, kriminalce, odvisneže. Uspešnost meri s številom oseb, ki jih je uspela rešiti njihovih 
pogubnih navad in odvisnosti. Tako je uspešnost organizacije mogoče povsem natančno kvantitativno meriti. 
Uspešnost lahko organizacija meri tudi z neposrednim anketiranjem uporabnikov. Zadovoljstvo s svojim delom 
lahko na primer oceni z ocenami od 1 do 5. Svojo uspešnost v tem primeru lahko številčno izrazi s povprečno 
oceno uporabnikov. Kriterij za presojo uspešnosti je lahko konkretna ciljna ocena (na primer 4), lahko pa tudi 
napredovanje glede na pretekla obdobja ali pa se primerja z ostalimi organizacijami v istovrstni dejavnosti, če le-
te obstajajo. Vsaka vrsta nevladnih organizacij lahko oblikuje specifične kazalce svoje uspešnosti glede na vrsto 
dejavnosti, ki jo opravlja. Izobraževalne organizacije, na primer univerze, težko merijo svojo uspešnost s svojim 
poslanstvom, to je, da "dajejo izobrazbo", zato morajo oblikovati bolj operativne kazalce merjenja, kot so: 
zaposlovalne možnosti diplomantov, razponi v plačah svojih diplomantov glede na diplomante drugih 
primerljivih visokošolskih organizacij, raziskovalni rezultati, merjeni s številom objav v znanstvenih revijah, s 
številom magistrov in doktorjev znanosti, ki so zaključili šolanje na tej univerzi in tudi s pridobitvijo 
akreditacije, ki zahteva izpolnitev mednarodno določenih standardov.  
 
Merjenje uspešnosti je neposredno povezano z evalvacijo. Ta je posebej kritičen element tako za javne kot tudi 
za nevladne organizacije za razliko od privatnih profitnih podjetij. V privatnem podjetju poteka evalvacija 
menedžerskega dela prek trga. Trg proizvodov in storitev daje signale trgu kapitala o donosnosti podjetja. Če 
menedžerji niso uspešni, kar se na trgu proizvodov in storitev kaže v nizki donosnosti, na kapitalskem trgu pa na 
primer v tem, da je tržna vrednost podjetij precej pod knjigovodsko, se dogajajo prevzemi in stečaji podjetij. 
Zamenjave menedžerjev so mehanizem za povečanje uspešnosti menedžerjev, ki je lasten trgu menedžerskih 
znanj.  
 
V neprofitnih organizacijah evalvacija ne more potekati prek trga, ker ta v tradicionalnem smislu praviloma ne 
obstaja. Zaradi tega je še toliko bolj potrebno, da organizacija v skladu s svojim dolgoročnim poslanstvom 
določi kriterije, po katerih presoja svojo uspešnost ter s tem posredno uspešnost svojih menedžerjev. Tako je 
potrebno na umeten način vzpostaviti evalvacijo, ki varuje pred samozadovoljstvom in evforijo nad začetnimi 
uspehi. Evalvacija kot takšna postane mehanizem za presojo uspešnosti in s tem za oceno dela menedžerjev. Ker 
mora evalvacijski mehanizem nadomestiti dva ali celo tri trge, ki so prisotni v tržnem sektorju, to je trg 
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proizvodov in storitev, trg kapitala in trg menedžerskih znanj, ga je nujno potrebno vgraditi v delovanje 
nevladnih organizacij.  

Trženje 

Zaradi razlike v opredelitvi poslanstva in s tem tudi uspešnosti poslovanja pri neprofitnih organizacijah se 
pojavljajo tudi posebnosti pri izvajanju poslovnih funkcij. Ena izmed očitnih razlik je v trženju nevladnih 
organizacij. Pomembna razlika je v tem, da se strategija trženja v neprofitnih organizacijah ne konča s prodajo 
storitve. Prav tako se ne začne z iskanjem potencialnih kupcev za prodajo standardiziranega proizvoda oziroma 
storitve. Proces ne gre od proizvoda k uporabniku, temveč obratno. Najprej je potrebno prepoznati potrebe 
potencialnih uporabnikov in šele nato oblikovati individualizirano storitev, ki bo kar najbolje zadovoljila potrebe 
uporabnika oziroma skupine uporabnikov. Pri tem torej niso pomembne splošne družbene potrebe, temveč 
ugotavljanje posebnih potreb individualnih uporabnikov. Primerna metoda za njihovo identifikacijo je v 
aktivnem sodelovanju med uporabniki in izvajalci, ki se lahko oblikuje v partnerskem odnosu. S tem postane 
uporabnik storitve sodelavec izvajalca in tako soustvarja storitev, namesto da bi bil samo njen pasivni prejemnik. 
Nevladna izobraževalna organizacija mora na primer najprej razčleniti trg in oblikovati ciljne skupine s 
podobnimi značilnostmi in potrebami. Te ciljne skupine so za nevladno organizacijo pravzaprav različni trgi z 
različnimi značilnostmi povpraševanja. Za vsako ciljno skupino ali segment uporabnikov je potrebno najprej 
oblikovati specifično storitev in nato plan trženja. Tako nevladna organizacija pravzaprav proizvaja celo vrsto 
različic podobnih storitev oziroma proizvodov. Za primer naj navedemo ameriško združenje za bolezni srca, ki 
razčlenjuje svoje paciente v 41 različnih ciljnih skupin. Ker gre za izrazito individualizacijo in segmentacijo 
uporabnikov ter s tem storitev, masovno trženje oziroma agresivno trženje ne more roditi želenih sadov. 
Individualizirane potrebe pravzaprav zahtevajo iskanje tržnih niš, ki so osnovna značilnost trženja neprofitnih 
organizacij. Gre za butično proizvodnjo, ki je v osnovi sprta z masovnim medijskim trženjem. Zaradi 
individualizacije storitev je tudi večja potreba po nudenju neposrednih informacij uporabniku prek telefona, 
elektronske pošte, medmrežnega informiranja, posebej izdelanih brošur za posamezne segmente uporabnikov in 
podobno. Trženje se tako začne s prepoznavanjem potreb ciljnih skupin uporabnikov, konča pa se ne s prodajo 
storitve, ampak z ugotavljanjem, kakšna je stopnja zadovoljitve potreb uporabnikov. To je namreč poslanstvo 
nevladne organizacije, po kateri presoja uspešnost svojega delovanja. Zaradi tega je trženje uspešno le, če je v 
funkciji poslanstva nevladne organizacije. 
 
Za nevladno neprofitno organizacijo je v procesu pritegnitve uporabnikov in sponzorjev oziroma donatorjev ali 
darovalcev zelo pomembno, da poskuša diferencirati svojo storitev, ponuditi storitev, ki je drugačna od storitev 
podobnih inštitucij. Tako ima na primer vsaka ameriška univerza nekaj sto konkurentov v različnih kolidžih in 
drugih univerzah, vsaka lokalna bolnišnica ima vsaj dve do tri druge bolnišnice na istem geografskem območju. 
Tudi vsaka cerkev lahko na primer ponudi storitev vsem vernikom, po drugi strani pa je lahko trženjsko 
uspešnejša, če se osredotoči na določeno ciljno skupino uporabnikov: to so lahko samski ljudje, ločeni, starejši, 
mlajši in podobno. Zaradi tega mora vsaka organizacija najti tisto, po čemer se razlikuje od ostalih, po čemer je 
prepoznavna. Poiskati mora torej svoje posebnosti, enkratnost oziroma, z drugimi besedami, najti mora svoje 
konkurenčne prednosti glede na podobne inštitucije s podobnim poslanstvom. Zaradi tega Drucker imenuje 
trženje v neprofitnih organizacijah tudi STP trženje (s tujko segmenting, targeting in positioning oziroma 
segmentiranje trga, ciljanje (na ciljne skupine uporabnikov) in pozicioniranje, to je poiskati svoje mesto med 
podobnimi in si tako pridobiti uporabnike).  
 
Tako kot za celovito delo nevladne neprofitne organizacije je tudi za njeno trženje mogoče ugotavljati, kako 
uspešno je. Trženje mora načeloma prispevati k večji stopnji prepoznavnosti in zavedanja o obstoju organizacije, 
k širjenju njene kulture in poslanstva med uporabniki. Zato je ena izmed metod, s katero lahko preverjamo 
uspešnost trženja, ugotavljanje, koliko ljudi ve, da določena organizacija obstaja. Če na primer določena 
organizacija želi povečati zavedanje o svojem obstoju pri ciljni populaciji z 80% na 90%, potem bo uspešnost 
svojega trženja lahko merila s stopnjo doseganja tega cilja.  
 
Učinkovito in uspešno trženje seveda zahteva postavitev ustrezne inštitucije in metod znotraj organizacije. 
Phillip Kotler, največja avtoriteta na področju trženja, je v intervjuju z Druckerjem izjavil, da organiziranje 
učinkovitega trženja lahko traja od pet do deset let. Mnoge organizacije na tej poti omagajo. Trženje je lahko 
uspešno le v primeru, da se ne izvaja le kot ena izmed poslovnih funkcij, temveč kot ena izmed temeljnih obvez 
vseh zaposlenih, ki so neposredno usmerjeni k zadovoljitvi uporabnika. To pa je uresničljivo le, če organizacija 
natančno določi svoj cilj, motivira vse za dosego tega cilja in če poskuša ta cilj doseči na kar najbolj stroškovno 
učinkovit način. Na ta način trženje služi kot pot za harmonizacijo potreb zunanjega sveta s ciljem in sredstvi 
organizacije.  
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Financiranje 

Naslednja posebnost ekonomskih vidikov menedžmenta nevladnih organizacij je njihovo financiranje. V 
splošnem pridobivajo nevladne organizacije sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov: 

1. s prodajo storitev 
2. iz članarin 
3. iz državnega oziroma regionalnih ter občinskih proračunov 
4. z donatorstvom 

 
V idealnem svetu bi se morale organizacije financirati tako, da bi vprašale potencialne uporabnike, koliko so 
pripravljeni prispevati za to, da prejmejo storitev organizacije. Ti so namreč najbolj poklicani, da presodijo, ali 
koristi upravičujejo stroške dejavnosti. Njihovi prispevki bi morali zadostovati za pokrivanje vseh stroškov 
delovanja. V resničnem svetu pa je to le redkokdaj možno, na primer ko se celotna dejavnost nevladne 
organizacije financira iz članarin članov. V mnogih primerih pa ne samo, da uporabniki niso plačilno sposobni 
(na primer uporabniki storitev Rdečega križa), pač pa tudi ni natančno znano, kdo so uporabniki (kot na primer 
pri dejavnosti reševanja kitov ali tigrov pred izumrtjem).  
 
Glede javnih virov velja, da se nevladne organizacije lahko financirajo v celoti iz proračunskih virov, deloma iz 
neproračunskih virov ali v celoti neproračunsko. V prvih dveh primerih se zaradi vse večjega krčenja javnih 
sredstev, v Evropi pa tudi zaradi izpolnjevanja maastrichtskih konvergenčnih kriterijev za pridružitev Evropski 
uniji, in zahteve po racionalizaciji in komercializaciji vse bolj razvija dejavnost, ki se v angleščini glasi "fund 
development activity", Rus (1994) pa jo prevaja kot razvijanje skladov. Gre za nov razvojni trend v nevladnih 
organizacijah. V preteklosti so bile nevladne organizacije bolj usmerjene na zbiranje sredstev (ali z angleškim 
izrazom fund raising activity) od določenega kroga donatorjev in bogatih mecenov ter na politično lobiranje v 
vladnih krogih. Danes si nevladne organizacije v večji meri prizadevajo širiti krog donatorjev s pridobivanjem 
finančnih sredstev od širšega kroga potencialnih uporabnikov storitev. V zdravstvu se na primer usmerjajo na 
rizične skupine, ki niso samo donatorji, temveč v prihodnosti lahko postanejo uporabniki storitev. Nanje se ne 
obračajo z visokimi finančnimi zahtevami. Zbirajo manjše prispevke (lahko na primer po 1000 tolarjev), saj se 
zavedajo, da višina zbranih prispevkov ni odvisna le od višine prispevka posameznika, temveč tudi od števila 
darovalcev. Na ta način znižujejo svojo odvisnost od vladnih inštitucij in bogatih donatorjev, istočasno pa 
delujejo tudi trženjsko, saj širijo krog svojih potencialnih uporabnikov in s tem svoj trg. Namesto ad hoc akcij 
poskušajo z darovalci vzpostaviti trajno komunikacijo. Vključujejo jih v svoje baze podatkov in jih permanentno 
seznanjajo z vsemi relevantnimi informacijami. Za primer lahko navedemo znano ameriško univerzo Stanford, 
ki je pri stikih s svojimi bivšimi diplomanti (t.i. alumni) zavzela povsem trženjski pristop. V oddelku za razvoj je 
za komunikacijo z vsako skupino bivših diplomantov zadolžen poseben menedžer. Komuniciranje z vsako 
skupino uporabnikov je organizirano na stroškovno kar najučinkovitejši način. Študenti, ki diplomirajo na 
Stanfordu, prejmejo dve neposredni pismi, preden univerza opusti stike z njimi. Tisti, ki prispevajo od 25 $ do 
75 $ prejmejo tri do štiri pisma letno, darovalce nad 75 $ pokličejo po telefonu itd. Celoten pristop pri 
pridobivanju sredstev temelji podobno kot pri trženju tudi pri pridobivanju sredstev (financiranju) na 
segmentiranju trga potencialnih donatorjev.  
 
Pri tem je za verodostojnost dela organizacije in za odgovornost pri uporabi zbranih sredstev še zlasti pomembna 
transparentnost in ažurnost informacij o porabi zbranih prispevkov. Takšna povratna informacija mora vsebovati 
tudi podatke, ki kažejo na smiselnost zbiranja sredstev in koristnost uporabe za obstoječe donatorje (na primer o 
večanju kakovosti storitev, izboljševanju zdravstvenega stanja koristnikov ali širjenju izobrazbene ravni itd). Ti 
prostovoljni prispevki lahko v določeni meri nadomestijo prisilno zbiranje sredstev z davki. S tem se preusmerja 
tudi odgovornost nevladne organizacije: odgovornost državnim inštitucijam se zmanjšuje, darovalcem pa 
povečuje. Vezi med neprofitnimi organizacijami in darovalci lahko razvrstimo od zgolj slučajnih do 
institucionaliziranih. Pri slednjih so darovalci vključeni v sam proces odločanja in prevzemajo osrednje vloge v 
organizaciji. Prijemi pri pritegnitvi in prevzemanju osrednjih vlog darovalcev so naslednji (Svetlik, 1994): 

- obveščanje o načrtih in programih organizacije, 
- pisne in ustne zahvale za prejeta darila, 
- obveščanje o porabi zbranih sredstev, 
- včlanjevanje v klube darovalcev, 
- organiziranje letnih in občasnih srečanj darovalcev, 
- poimenovanje objektov, zgrajenih s sredstvi velikih darovalcev, 
- simbolična darila za velike darovalce, 
- vključevanje darovalcev v upravne odbore organizacije, 
- podeljevanje vlog svetovanja darovalcem in podobno. 
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Prostovoljni prispevki od neposrednih donatorjev se praviloma pridobivajo na naslednje načine, ki jih bomo 
razvrstili po pomembnosti oziroma odzivnosti (Svetlik, 1994): 
 

- osebni stiki (ti so najbolj odzivni, odziv v ZDA je kar 20 %–33 %) 
- osebna pisma 
- telefonski pogovori (odziv nanje je 25 %–30 %) 
- neosebno pismo (odziv je 0,4 %–2 %) 
- telefonske tajnice (avtomat) 
- posebni dogodek (na primer prireditve, ki jih organizirajo vodstva nevladnih organizacij ali njihovi 

člani) 
- pridobivanje sredstev od vrat do vrat  
- oglaševanje v občilih 
- načrtovano darovanje oziroma pridobivanje zapuščin  
- klubi darovalcev 

 
Nevladne organizacije seveda kombinirajo različne načine pridobivanja sredstev. V splošnem pa velja, da je 
osebni stik najuspešnejši način pridobivanja sredstev. Pri zaprošanju za večje prispevke se nevladne organizacije 
vedno poslužujejo osebnih stikov. Splošna ocena in priporočilo tradicionalne šole zbiranja sredstev je, da naj bi 
10 % velikih darovalcev prispevalo 60 %–70 % sredstev, mali darovalci pa okorg 20 % potrebnih sredstev. V 
ZDA več kot 80% sredstev prispevajo posamezniki, nekaj nad 6 % sredstev zberejo fundacije, ki jih praviloma 
ustanavljajo bogati posamezniki (na primer Ford, Mellon, Carnegy itd.), prav toliko zberejo iz zapuščin in 
nekoliko manj (4,89 %) prispevajo podjetja. V Sloveniji je to žal precej neraziskano področje, zato sumarnih 
podatkov o virih sredstev ni na voljo. Največ sredstev med neprofitnimi organizaciji v ZDA zberejo verske 
(54,17 %), s precejšnjim zaostankom pa sledijo izobraževalne (10,64 %), socialne (8,50 %) in zdravstvene 
organizacije (7,76 %). Za ameriško populacijo darovalcev posameznikov so bile ugotovljene naslednje 
značilnosti (Svetlik, 1994, povzeto po ameriških avtorjih): 
 
- Ljudje večinoma prispevajo do 1 % svojega dohodka letno. 

- Najnižje in najvišje dohodkovne kategorije prispevajo večji delež svojega dohodka kot srednje 
dohodkovne kategorije. 

- Več darujejo posamezniki z višjo izobrazbo, starejši, tisti, ki plačujejo višje davke in tisti, ki 
pogosteje hodijo v cerkev. 

- Pripadniki nižjih dohodkovnih razredov darujejo več cerkvenim organizacijam, pripadniki 
srednjega razreda pa več izobraževalnim in kulturnim. 

- Večajo se prispevki v denarju in zmanjšujejo prispevki v času. 
 
Prispevki darovalcev so zlasti pomembni v ZDA, ki imajo močan neprofitni sektor in ima socialna država 
šibkejšo vlogo. Zato so prispevki vseh darovalcev pomebmnejši kot v Evropi, kjer imajo zaradi močne vloge 
socialne države pomembnejšo vlogo institucionalni viri financiranja. Zaradi tega ni presenetljivo, da so se prav v 
ZDA oblikovali posebni študijski programi, povezani z ustanavljanjem, oblikovanjem in gojenjem skladov, kot 
bi v slovenščino lahko prevedli "fund raising activity". 
 
Uspešnost pridobivanja sredstev se običajno meri s kazalci, kot so višina sredstev na enega darovalca, razmerje 
med stroški pridobivanja sredstev in zbranimi sredstvi, razmerje med številom zaprošenih darovalcev in tistimi, 
ki so dejansko darovali sredstva. Tudi tukaj mora nevladna organizacija upoštevati ekonomski vidik svojega 
delovanja, da ne bi po nepotrebnem trošila svojih omejenih sredstev za njihovo neučinkovito pridobivanje. 
 
Omeniti tudi velja, da se morajo v ZDA prispevki zbirati na posebnih računih organizacij po namenih, kot so 
letni ali operativni sklad, projektni sklad, investicijski sklad in zapuščinski sklad. Kot že sama imena povedo, je 
operativni sklad namenjen financiranju tekoče dejavnosti, projektni je ustanovljen za financiranje določenega 
projekta in z njegovo uresničitvijo ugasne, investicijski je namenjen gradnji objektov in nakupu opreme in z 
dokončanjem investicije prav tako ugasne, zapuščinski pa se financira iz zapuščin. Visokošolske izobraževalne 
organizacije v ZDA delijo vse svoje sklade na dva temeljna: tekoči ali operativni sklad, ki se uporablja samo za 
financiranje tekoče dejavnosti, in "netekoči" sklad (Douglas, 1995). Netekoči sklad vsebuje sklad za posojanje 
denarja študentom, sklad darovalcev, dosmrtni sklad in med drugim še štiri sklade za investicije. 
 
Premik k večji poslovni usmerjenosti nevladnih organizacij pri iskanju finančnih virov skriva veliko nevarnosti. 
V vsakem primeru se soočajo z novimi izzivi v kulturi in praksi svojega delovanja pri iskanju komercialnih 
virov. V najslabšem primeru lahko takšno ravnanje vodi celo v opustitev družbenega poslanstva in s tem tudi 
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identitete nevladne organizacije. Kot primer lahko navedemo ameriško združenje YMCA, ki danes pridobiva 
precejšen del svojega dohodka z organizacijo rekreacije in fitnessa za družine srednjega sloja. Kritiki ji očitajo, 
da je s tem izgubila svoje osnovno poslanstvo, to je, da ohranja in razvija duhovno, mentalno in socialno 
kondicijo fantov. Pri tem je potrebno tudi omeniti, da so neprofitne nevladne organizacije oproščene nekaterih 
davkov (na primer davka na dobiček), da imajo pogosto nižje stroške dela, ceneje nabavljajo surovine, ker so 
zaradi dejavnosti deležne številnih popustov, in podobno. Premik v smeri večje komercializacije lahko obudi 
glasne zahteve njihovih konkurentov, da se jim odvzame poseben davčni status, zato se morajo pri večanju 
profitnih dejavnosti odločati zelo premišljeno. Pri odločanju o svoji naravnanosti morajo izbrati med široko 
paleto možnosti (Dees, 1998): 

- popolnoma človekoljubna (prostovoljno financirana) dejavnost (s članarinami, volonterskim delom 
in prostovoljnimi prispevki darovalcev) 

- delno samofinanciranje (na primer univerzitetna visokošolska organizacija se lahko pretežno 
financira s šolnino, ostalo pa s prispevki darovalcev) 

- samofinanciranje za financiranje denarnega toka, preostala manjkajoča sredstva pa iz prostovoljnih 
prispevkov 

- samofinanciranje za pokrivanje vseh tekočih stroškov poslovanja, preostali stroški (predvsem 
investicijski) pa se financirajo s prostovoljnimi prispevki 

- popolna komercializacija, pri kateri prostovoljni prispevki niso več potrebni  
- mešana podjetja z več enotami, v katerih so nekatere profitne in druge neprofitne (za primer lahko 

navedemo muzej, ki je pri svoji osnovni dejavnosti neprofiten, vendar pa lahko organizira občasne 
razstave, za katere zaračunava visoke vstopnine, s katerimi subvencionira osnovno dejavnost) 

Upravljanje s človeškimi viri  

Premik od institucionalnih virov k privatnim virom financiranja pa ne zahteva samo večje komercializacije 
neprofitnih organizacij, temveč tudi spremembe na področju upravljanja s človeškimi viri. Tudi te imajo 
ekonomske posledice. 
 
Komercializacija financiranja zahteva, da imajo tudi zaposleni v nevladnih neprofitnih organizacijah podobna 
znanja s področja poslovno-organizacijskih znanosti kot njihovi kolegi v privatnem sektorju. Brez teh bi bili pri 
pridobivanju alternativnih finančnih virov dokaj neuspešni. Potrebna znanja lahko deloma pridobivajo od članov 
nadzornih svetov iz privatnega sektorja, od študentov poslovno-organizacijskih znanosti in volonterjev iz vrst 
poslovnih uspešnežev. Neprofitne organizacije lahko tudi tvorijo mreže in medsebojne zveze s profitnim 
sektorjem, prek katerih si prizadevajo osvojiti manjkajoča dopolnilna znanja in izkušnje. Vendar pa velja 
splošno prepričanje, da večja komercializacija ne more temeljiti zgolj na nasvetih in pomoči zunanjih članov 
nadzornih svetov, konzultantov in partnerjev. Potrebno je zaposliti lastni (notranji) strokovni kader. To pa za 
sabo potegne določene težave pri upravljanju s človeškimi viri. Z zaposlovanjem usposobljenih strokovnih 
kadrov, ki prihajajo iz gospodarstva, se pojavljajo konflikti v kulturi in nagrajevanju menedžerjev. Višji 
menedžerji neprofitnih organizacij morajo predvideti potencialne konflikte in najti poti za preokrenitev le-teh v 
ustvarjalno zdravo napetost. Ena izmed možnosti je ločitev profitno usmerjenih dejavnosti nevladnih 
organizacij, ki zahtevajo več poslovno-organizacijskih znanj, od ostalih neprofitnih dejavnosti. Takšna 
reorganizacija lahko rodi sadove le, če je mogoče dejavnosti ločiti tako, da njihova vsakodnevna interakcija ni 
potrebna. Vendar se tudi v tem primeru lahko zgodi, da zaposleni v neprofitnih človekoljubnih dejavnostih 
spremljajo dejavnosti svojih bolj tržno usmerjenih kolegov z zavistjo in mržnjo. Težko je vzpostaviti različen 
nivo plač za zaposlene z isto izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Takšen plačilni sistem lahko potegne za sabo 
tudi občutno povečanje stroškov. Po drugi strani pa odsotnost takšne plačilne sheme preprečuje pridobivanje 
usposobljenih kadrov, ki utegnejo močno povečati prihodke nevladne organizacije in znižati stroške. 
Vzpostavitev vzpodbudnega plačnega sistema terja tudi precejšnje napore pri prepričevanju članov nadzornega 
sveta in uporabnikov, ki delo v nevladnih neprofitnih organizacijah povezujejo z nematerialnimi motivacijskimi 
vzpodbudami zaposlenih.  
 
Zaradi poudarka na komercializaciji zahteva država za podjetja, ki jih financira na vseh nivojih (lokalni, 
regionalni, državni), spoštovanje načel učinkovitosti, gospodarjenja in konkurenčnosti, kot veljajo za privatna 
komercialna podjetja. Zato so večje nevladne prostovoljne organizacije v ZDA rekrutirale eno tretjino višjih 
menedžerjev iz profitnega sektorja. (Bruce in Raymer, 1992) 
 
Ljudje s poslovnimi znanji zamenjujejo dosedanje zaposlene, ki so delovali na bolj ljubiteljski in manj 
profesionalni osnovi. Nekatere nevladne organizacije menijo, da je to prav, druge pa, da je zaradi novih trendov 
teže vključiti uporabnike in ljudi iz lokalnega okolja v izvajanje dejavnosti. Večjo profesionalno usposobljenost 
zaposlenih zahteva tudi čedalje bolj tvegano okolje. Vse večje so zahteve po inovativnosti, fleksibilnosti in 
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diverzifikaciji. Zaradi tega je potrebno opustiti stare birokratske navade dela in vodenja. To je zlasti pogojeno 
tudi z odmikom od stabilnih državnih virov financiranja k iskanju privatnih virov. 

Učinkovitost 

Ker imajo nevladne organizacije omejene in pogosto tudi nestabilne vire financiranja, in to tem bolj, kolikor bolj 
so odvisne od darovalcev, se morajo toliko bolj posvetiti učinkovitosti. Razliko med učinkovitostjo in 
uspešnostjo opredeljujejo ekonomisti takole: uspešnost pomeni delati prave stvari, učinkovitost pa pomeni delati 
prave stvari prav. To praviloma pomeni, da podjetje izvaja pravo dejavnost (v primeru profitnih podjetij tisto, ki 
ji prinese največji profit), in to s čim nižjimi stroški.  
 
Tako kot obstajajo razlike pri merjenju uspešnosti profitnih in neprofitnih organizacij, nekateri menijo, da 
obstajajo tudi razlike pri učinkovitosti. Neprofitne nevladne organizacije naj bi bile učinkovitejše od podobnih 
javnih in privatnih podjetij zaradi načina vodenja in upravljanja, manj birokratske administracije, uporabe 
volonterskega dela, večje predanosti zaposlenih, nižjih plač, manj blokad in odporov sindikatov, zaradi 
zmožnosti prevalitve dela stroškov na uporabnike, multiplikativnih učinkov pridobivanja sredstev od darovalcev 
in ekonomij obsega (Knapp, 1996). Vse to seveda prispeva k nižjim stroškom. Vendar pa takšno stališče bolj 
temelji na splošnem prepričanju kot na resničnih dokazih o tem, da so pri opravljanju iste dejavnosti nevladne 
neprofitne organizacije učinkovitejše od privatnih in javnih podjetij. Prav tako je težko potegniti kakršnekoli 
zaključke o tem, da so nevladne neprofitne organizacije inovativnejše in s tem bolj dinamično učinkovite od 
privatnih in javnih podjetij.  
 
Večje razlike so lahko tudi v sredstvih, s katerimi je mogoče povečati učinkovitost. Nevladna organizacija 
namreč lahko doseže isti rezultat, če se odloči za zniževanje stroškov z boljšo organizacijo dela, večjo 
profesionalizacijo in pridobivanjem strokovnih kadrov in z boljšo kontrolo stroškov, namesto da napore usmerja 
v pridobivanje dodatnih finančnih virov. Pridobivanje dodatnih finančnih virov je lahko celo dražje od 
prizadevanja za znižanje stroškov.  
 
Ena izmed uspešnih strategij za povečanje učinkovitosti delovanja je večja komercializacija delovanja, kot to 
velja, kot vemo, tudi za trženje in pridobivanje finančnih sredstev. Možni načini bi lahko bili: 

1. vzpodbudno nagrajevanje menedžerjev 
2. zaposlovanje strokovnjakov 
3. vzpostavitev stroškovnih centrov oziroma centrov odgovornosti 
4. pogodbeno izvajanje del (s tujko outsorcing) 
5. pogodbeno opravljanje dejavnosti (ali contracting out) 

 
Za centre odgovornosti velja naslednje: Na visokošolski izobraževalni organizaciji, na primer Ekonomski 
fakulteti, je mogoče vzpostaviti spremljanje stroškov po mestih odgovornosti, za katere je odgovorna konkretna 
oseba. Takšni centri odgovornosti so lahko raziskovalni center, založniška dejavnost, knjižnica, študijski centri: 
redni, izredni in podiplomski itd. Računovodstvo je potrebno organizirati tako, da spremljamo stroške po centrih 
odgovornosti. Hkrati je potrebno zadolžiti vodje posameznih centrov, da skrbijo za redno izvajanje dejavnosti s 
kar najnižjimi stroški. V takšnem primeru je laže identificirati dejavnosti, ki povzročajo pretirane stroške, kot če 
bi stroške vodili enotno za celotno nevladno organizacijo. Tudi nagrajevanje vodij centrov je mogoče vezati na 
uresničevanje zastavljenih ciljev (na primer za doseganje načrtovanega znižanja stroškov) z ustreznim 
variabilnim delom plače.  
 
"Outsourcing" oziroma pogodbeno opravljanje del je smiselno tedaj, ko bi bilo izvajanje posamezne dejavnosti 
nevladne organizacije (na primer čiščenje prostorov, fotokopiranje, prehrana, računovodska dela in podobno) 
dražje, če organizacija sama izvaja ta dela z lastnim kadrom, kot pa če ta dela z razpisom odda najcenejšim 
oziroma najkakovostnejšim in najzanesljivejšim zunanjim izvajalcem. Pri tem se je mogoče posluževati različnih 
oblik, ki so se uveljavile tudi v okviru javnega sektorja pri prenosu dejavnosti v izvajanje privatnemu sektorju. 
Primerna bi bila zlasti pogodba o izvajanju dejavnosti (angl. subcontracting) in pogodba o upravljanju (angl. 
management contract). V prvem primeru pogodbe o izvajanju dejavnosti je za izvajanje celotne dejavnosti še 
vedno odgovorna nevladna organizacija, vendar pa le ta sklene pogodbo z drugimi privatnimi podjetji za 
opravljanje posameznih strokovnih nalog. Takšna pogodba je zelo primerna, če nevladna organizacija nima 
potrebnega know-howa ali če so stroški izvajanja v lastni režiji previsoki. Tako se je na primer Ekonomska 
fakulteta odločila, da fotokopiranje pogodbeno prevzameta dve privatni organizaciji, prav tako pa je pogodbeno 
oddala v izvajanje čiščenje prostorov in njihovo varovanje.  
 
Nevladna organizacija lahko s tem zniža stroške, hkrati pa se izogne tudi vsem potencialnim konfliktom z 
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zaposlenimi. Past za neprofitno nevladno organizacijo pa je lahko v tem, da je motiviranost pogodbnenih strank 
za izvajanje njenega poslanstva precej nizka. Zato lahko nevladna organizacija s pogodbo odda samo izvajanje 
manj pomembnih del in tistih, kjer je storitev mogoče natančno opredeliti, nikakor pa ne izvajanje svoje ključne 
dejavnosti, vezane na odnose z uporabniki.  
 
Za pogodbeno opravljanje dejavnosti (angl. contracting out) se lahko odloči na primer lokalna skupnost, ki želi 
povečati učinkovitost uporabe svojih sredstev. Namesto da bi na primer svojemu otrošku vrtcu, torej nevladni 
organizaciji, namenila določena sredstva, lahko objavi razpis, s katerim želi izbrati najboljšega izvajalca te 
storitve (varstva otrok). V tem primeru ni nujno, da bo vrtec, ki je doslej opravljal takšno dejavnost, pridobil to 
pravico tudi za naprej. Takšni razpisi so se posebej uveljavili v Veliki Britaniji. V določenih primerih so 
zakonsko zahtevani. S takšnimi prijemi je lahko ogrožen sam obstoj nevladne organizacije, ki je odvisna od 
proračunskih virov financiranja, saj mora konkurirati z drugimi organizacijami (lahko tudi privatnimi profitnimi) 
za pridobitev pravice do izvajanja dejavnosti in s tem povezanih sredstev. Po drugi strani pa je takšen način 
lahko učinkovita pot za zniževanje stroškov in učinkovitejšo porabo davkoplačevalskega denarja. 
 
V določenih primerih, kjer je delovanje nevladne organizacije manj socialno usmerjeno (na primer za športne in 
kulturne organizacije, nekatera strokovna društva), bi bilo mogoče izboljšati njeno učinkovitost tudi s 
povečanjem učinkovitosti njenega upravljanja. Ena izmed možnih poti do tega je menedžerska pogodba. 
Nevladna organizacija bi v tem primeru najela skupino menedžerjev za vodenje. Plačevala bi jo iz svojih 
prihodkov, prav tako pa bi iz tega vira plačevala tudi vse tekoče stroške delovanja in zagotavljala sredstva za 
investicije. Skupina menedžerjev ne prevzema finančnega rizika za poslovanje nevladne organizacije, pač pa 
menedžerska pogodba običajno vsebuje nagrade in stimulacije za uspešno vodenje. Prednost takšnega načina 
upravljanja je v tem, da nevladna organizacija pridobi nova menedžerska znanja in ideje in s tem izboljša 
učinkovitost svojega poslovanja. Seveda pa je za nekatere neprofitne nevladne organizacije takšna 
komercializacija upravljanja neprimerna, ker lahko podobno kot pogodba o izvajanju ogrozi izvajanje njenega 
osnovnega poslanstva. Primernejša je tam, kjer nevladna organizacija organizira dele svoje dejavnosti v profitnih 
centrih in jih tako loči od oddelkov, v katerih izvaja svojo neprofitno dejavnostt. Takšne profitne centre laže 
zaupa v upravljanje usposobljenim denarno motiviranim menedžerjem. 
 
Kot eno izmed možnih oblik za povečanje učinkovitosti nevladnih organizacij bi lahko uporabili stimulativno 
nagrajevanje menedžerjev. Ker pri neprofitnih organizacijah ni mogoče uporabiti variabilnega dela plače, ki bi 
ga vezali na velikost dobička, in udeležbe v dobičku kot glavnega načina stimuliranja menedžerjev, kot to velja 
za privatna podjetja, bi se lahko poslužili podobnih metod, kot jih uvajajo javna podjetja, katerih cilj tudi ni 
doseganje dobička, temveč uresničevanje širših družbenih ciljev. Javna podjetja, tudi tista z izgubo, lahko 
nagradijo menedžerje za uresničevanje določenih konkretno zastavljenih ciljev pri izboljšanju učinkovitosti 
poslovanja (na primer za uspešno uresničevanje sanacijskega načrta, za izpolnjevanje plana znižanja stroškov v 
tekočem letu in podobno). Takšen sistem nagrajevanja je znan pod imenom delitev uspeha podjetja (success 
sharing) (Zupan, 1997). Kar najbolj naj bi odražal strategijo podjetja in njegove osnovne vrednote. V omenjeni 
program nagrajevanja je potrebno vključiti določeno število zastavljenih ciljev (na primer 3–6), spremljati 
izvajanje vsakega cilja in mu dodeliti ponder pri plačilu ter določiti odstotek plače, ki se menedžerjem lahko 
izplača v obliki takšne nagrade, če so cilji stoodstotno doseženi. S takšnim sistemom nagrajevanja bi bilo med 
cilje mogoče uvrstiti tudi širše družbene, kot so zadovoljstvo uporabnikov, pridobivanje uporabnikov, 
pridobivanje sredstev s širjenjem kroga darovalcev, kakovost storitev, zanesljivost storitev in podobno. S 
takšnim sistemom nagrajevanja bi nevladne organizacije laže pritegnile zaposlene iz privatnega sektorja, kar se 
postavlja kot imperativ v času vse večje komercializacije nevladnih organizacij.  

Računovodski standardi in poročanje 

Za zagotovitev učinkovite porabe sredstev nevladnih organizacij je ključnega pomena učinkovit notranji in 
zunanji nadzor. Ta ni mogoč brez določitve ustreznih računovodskih standardov, ki so zopet lahko specifični za 
posamezne vrste nevladnih organizacij glede na organizacijsko obliko (društva, zavodi itd.) in glede na 
dejavnost (zdravstvo, izobraževanje itd.). Tako je na primer ameriško Nacionalno združenje kolidžev in 
univerzitetnih poslovnih uslužbencev (National Association of College and University Business Officers) 
doseglo soglasje z državno finančno administracijo o računovodskih načelih in poročanju. Odkar je omenjeno 
združenje izdalo prvi priročnik o priporočljivi računovodski praksi in ga kasneje redno dopolnjevalo in po 
potrebi popravljajo, so ta računovodska načela postala splošno sprejeti standardi, ki jih priznava tudi nacionalno 
telo za nadzor kolidžev in univerz (Audits of Colleges and Universities) in se predavajo tudi na ameriških 
univerzah s specializiranimi programi za računovodstvo univerzitetnih inštitucij. (Douglas, 1995) 
 
Na osnovi primerljivih računovodskih poročil je mogoča tudi primerjalna ocena porabljenih sredstev. Z njeno 
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pomočjo je mogoče postaviti primerne in sprejemljive standarde za financiranje dejavnosti nevladnih inštitucij. 
Primerjalna ocena porabe sredstev temelji na statističnih analizah inštitucij, ki so porazdeljene v skupine glede 
na vrsto dejavnosti, velikost, geografsko lokacijo in obseg programa. Skupino s podobnimi lastnostmi 
analiziramo zato, da bi spoznali, koliko znašajo na primer povprečni stroški na študenta visokošolske 
izobraževalne organizacije. V manjših državah je lahko problem v tem, da je istovrstnih nevladnih organizacij 
manj. Zato je potrebno primerjati med seboj bolj različne organizacije (na primer različne družboslovne 
fakultete, namesto recimo več ekonomskih fakultet, ker teh preprosto ni). Ocena o potrebnih finančnih sredstvih 
bo seveda temeljila na povprečju, vendar bo morala upoštevati objektivno pogojene posebnosti posamezne 
inštitucije. Takšna primerjalna analiza financiranja se v Sloveniji lahko uporablja na primer za osnovne šole, kjer 
so programi dokaj podobni, za splošno zdravstveno prakso in podobno za vse druge sorodne organizacije.  
 
V Sloveniji za vodenje računovodstva v splošnem veljajo Slovenski računovodski standardi, ki jih je sprejel 
Slovenski inštitut za revizijo. Da bi dosegli primerljivo računovodstvo, pa so bili za posamezne vrste organizacij 
(na primer za društva, zadruge, sklade) sprejeti posebni računovodski standardi, ki predpisujejo sestavo 
računovodskih poročil, to je bilance stanja in bilance uspeha ter kontnih planov, s katerimi je predpisano vodenje 
finančnega računovodstva. Za vse proračunske uporabnike ter tiste organizacije, katerih ustanovitelj je država ali 
občina, od 1. 1. 2000 velja Zakon o računovodstvu, ki zahteva tudi notranjo revizijo. Nadzor nad njihovo porabo 
sredstev izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije, za ostale neproračunske nevladne organizacije pa je za 
zunanjo kontrolo poskrbljeno z revizijo. Pomembno je, da so zaradi transparentnosti in primerljivosti za vse 
nevladne organizacije računovodska načela in načela poročanja primerljiva, čeprav jih za posamezne dejavnosti 
najpogosteje v svetu oblikujejo strokovne organizacije.  

Sklep 

Če za konec povzamemo posebnosti, ki se pojavljajo v ekonomskih vidikih menedžmenta nevladnih organizacij, 
lahko rečemo, da so te zlasti prisotne v samem poslanstvu, ki za sabo potegnejo različnosti v merjenju njihove 
uspešnosti, v drugačnem trženju in merjenju rezultatov trženja, v posebnostih pridobivanja sredstev za svoje 
delovanje in transparentnosti pridobivanja sredstev ter v učinkovitosti in načinih njenega vzpodbujanja, ki 
zahteva tudi določitev računovodskih standardov za lažjo medsebojno primerjavo in nadzor nad porabo sredstev 
vseh financerjev. Zaradi vse večje komercializacije, pogojene z zmanjševanjem proračunskih sredstev, se v 
zadnjem času neprofitne nevladne organizacije vse bolj komercializirajo, s čimer se zmanjšujejo razlike v 
menedžmentu glede na profitne organizacije. 
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Ivan Svetlik 
 

MENEDŽMENT ČLOVEŠKIH VIROV V NEPROFITNEM 
SEKTORJU 

 

Uvod 

Vsaka organizacija potrebuje za svoje delovanje različne vire. Osrednji so: kapital v obliki strojev, naprav, 
delovnih pripomočkov, prostorov in denarnih sredstev ter človeški viri, ki jih v organizacijo prinašajo ljudje v 
obliki delovnih sposobnosti in znanja. Za neprofitne nevladne organizacije so človeški viri še posebej 
pomembni, saj je njihova dejavnost večinoma storitvena. V primerjavi z drugimi organizacijami razpolagajo z 
razmeroma malo kapitala, potrebujejo pa več dela in znanja, tako zaposlenih kot prostovoljcev. 
 
Menedžment človeških virov se ukvarja z vprašanji: 

- Kako pridobiti zadosti ustrezno usposobljenih ljudi, tako profesionalcev kot prostovoljcev za 
izvajanje programov neprofitne organizacije? 

- Kako iz njih izvabiti čim več ustvarjalnih energij? 
- Kako doseči, da bodo svoje sposobnosti ne le uporabljali, temveč jih tudi izpopolnjevali? 
- Kako jih zadržati v organizaciji oziroma kako doseči, da bodo organizacijo vzeli za svojo, da bodo 

uresničevanje programov organizacije doživljali kot del osebnih načrtov? 
 
Odgovore na navedena vprašanja menedžment človeških virov išče v več smereh: 
Analizira posebnosti delovnih procesov, ki pokažejo kakšne sposobnosti naj imajo sodelavci, ki se vključujejo 
vanje. Pri tem išče ravnotežje med vkalupljanjem ljudi v vnaprej določeno strukturo dela in prilagajanjem 
strukture dela znanju in sposobnostim sodelavcev. 
 
Išče sodelavce, jih vabi v organizacijo in med njimi izbira najustreznejše. Pri tem se odloča v kolikšni meri in na 
katerih ravneh organizacijo odpreti za novince iz okolja, v kolikšni meri pa razvijati lastne kadre in jim 
omogočati notranjo promocijo. Uvaja nove sodelavce v organizacijo. Pri tem se odloča v kolikšni meri naj jih 
socializirati v kulturo organizacije in v kolikšni naj gradi na specifičnih potezah njihovih osebnosti, s katerimi 
bodo organizacijo personificirali oziroma ji dali svoj pečat. 
 
Skrbi za ustrezno oblikovanje dela, vodenje in delitev dela med sodelavce. Pri tem lahko zasleduje visoko 
stopnjo delitve dela, specializacijo in individualizacijo dela ali pa gradi na timskem delu, holistični in projektni 
organizaciji. Odloča se tudi med stili vodenja, naprimer med večjo usmerjenostjo vodij v delo ali v sodelavce. 
 
Delavce spodbuja k delu z denarnimi nagradami, z delegiranjem odločitev, s samostojnostjo in odgovornostjo, z 
možnostjo učenja in uporabe znanja, z napredovanjem, z oblikovanjem dobrega delovnega vzdušja in podobno. 
Pri tem išče kombinacijo dejavnikov, ki hkrati vodijo k čim bolj uspešnemu doseganju ciljev organizacije in k 
osebnemu zadovoljstvu zaposlenih. 
 
Vlaga v izpopolnjevanje in izobraževanje sodelavcev ter tako povečuje intelektualni kapital organizacije. 
Omogoča jim napredovanje na bolj zahtevne delovne naloge. Pri tem razrešuje dilemo med lastnim vlaganjem v 
človeške vire na eni ter pridobivanjem teh virov iz okolja organizacije na drugi strani. Odloča se med internim 
trgom delovne sile in omogočanjem doživljenjske kariere zaposlenih ter politiko njihovega najemanja in 
odpuščanja skladno s potrebami organizacije. 
 
Ocenjuje delovne dosežke zaposlenih in jih temu primerno nagrajuje, pošilja na izpopolnjevanje, jih promovira 
in jim pomaga pri načrtovanju kariere. Odloča se katere delavce potegniti v središče organizacije med 
takoimenovane ključne kadre in jim posvečati vsestransko pozornost in katere držati na obrobju med 
takoimenovano fleksibilno delovno silo. 

Posebnosti delovnih procesov v nevladnih neprofitnih organizacijah 

Nevladne neprofitne organizacije imajo kar nekaj posebnosti, zaradi katerih delo v njih teče na poseben način in 
zato zahteva tudi delavce s posebnimi lastnostmi ter poseben način upravljanja z njihovimi sposobnostmi. 
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V neprofitnih organizacijah je zaradi njihovega posebnega poslanstva mogoče denar kot motivacijsko sredstvo 
uporabljati v omejenem obsegu. Treba je računati s sodelavci, ki imajo izražene nedenarne motive, na primer 
želje po delu z ljudmi in altruistična nagnjenja. To še posebej velja za prostovoljce. 
 
Neprofitne nevladne organizacije praviloma zaposlujejo malo ljudi. Vendar pa od sodelavcev pričakujejo, da 
opravljajo zelo raznovrstne naloge. Sodelavci potrebujejo širok spekter sposobnosti. Govorimo o večopravilni 
usposobljenosti. Poleg tega majhne organizacije le v omejenem obsegu lahko zagotavljajo sodelavcem notranjo 
kariero, kar zmanjšuje pomen tega motivacijskega dejavnika. 
 
Dejavnost neprofitnih nevladnih organizacij so v veliko primerih osebne storitve. Od ljudi, ki jih nudijo se zato 
pričakuje veliko mehkih znaj oziroma znanj za delo z ljudmi.  
 
Za sodobne storitvene organizacije je značilna individualizacija proizvodov in storitev oziroma proizvodnja po 
meri uporabnika. Izdelujejo se na primer individualni zaposlitveni in izobraževalni načrti, pri čemer imajo 
aktivno vlogo uporabniki sami. Podobno velja za storitve varstva in pomoči. Uporabniki zahtevajo celovito 
obravnavo na enem mestu. Zato je zahtevnost dela z njimi tolikšna, da dela ni mogoče več deliti in poenostaviti 
tako, da bi ustrezalo priučenim delavcem. Take storitve lahko nudijo le visoko kompetentni delavci, ki znajo 
ustrezno ukrepati tudi v neprogramiranih situacijah. 
 
Individualizacija proizvodnje in burno dogajanje v okolju sili organizacije k upravljanju in vodenju, ki prenaša 
vse več odločanja neposredno na izvajalce storitev. Vrh organizacije zagotavlja predvsem splošne pogoje dela, 
skrbi za oblikovanje poslanstva in njegovo upoštevanje na nižjih ravneh. Na izvedbeni ravni se oblikujejo timi 
sodelavcev, v katerih se na vedno novih projektih oziroma primerih vodje učijo skupaj s svojimi sodelavci. 
Opravka imamo z učečo se organizacijo in zato z ljudmi, ki so prilagodljivi, pripravljeni na spremembe in ki 
stalno izpopolnjujejo svoja znanja in sposobnosti. 
 
Če povzamemo, bi lahko rekli, da so za delo v nevladnih neprofitnih organizacijah potrebni sodelavci, ki imajo 
čim širše strokovno znanje, ki imajo razvite socialne sposobnosti, ki so čustveno stabilni in ki jih k delu 
spodbujajo takoimenovani višji, nedenarni, predvsem pa socialni motivi. 

Kje in kako najti primerne sodelavce? 

Čim večje zahteve imamo do sodelavcev, tem teže jih bomo našli, tem bolj se širi geografsko področje iskanja. 
Po drugi strani pa je za uspešno delovanje v nevladnih neprofitnih organizacijah navadno zelo pomembno 
poznavanje lokalnih razmer, kulture ljudi, njihovih navad in načinov sporazumevanja. Zato te organizacije 
poskušajo pritegniti najboljše možne sodelavce iz svojega okolja. To še posebej velja za prostovoljce, ki se v te 
organizacije največkrat vključujejo ob svojih drugih dejavnostih. 
 
Najožje okolje organizacij tvori jedro stalno zaposlenih. Menedžment, ki je usmerjen dolgoročno, bo razvil 
pristope za razvoj lastnih kadrov ter za spremljanje njihove uspešnosti in usposobljenosti. V primeru potrebe po 
nadomestitvi ali zaposlitvi novega sodelavca bo zato najprej omogočil nekomu iz organizacije, da prevzame 
zahtevnejše naloge in s tem v organizaciji napreduje. To je lahko nagrada sodelavcu in spodbuda drugim, ki 
bodo ob dobrih delovnih dosežkih napredovali kdaj kasneje. Seveda pa ima od tega koristi tudi organizacija: 
povečuje pripadnost sodelavcev, zmanjša stroške pridobivanja in uvajanja v delo, novi sodelavec bo hitreje 
dosegel pričakovane rezultate, manjša je verjetnost napake pri izbiri sodelavca, morda pa se z notranjo 
prerazporeditvijo delavcev in reorganizacijo dela lahko celo zmanjša število zaposlenih. 
 
Iskanje novih sodelavcev se lahko širi od jedra stalno zaposlenih na občasno zaposlene in na volunterje, ki jim je 
prav tako mogoče ponuditi stalnejše in praviloma zahtevnejše mesto v organizaciji. Kolikor med njimi ni 
ustreznih kandidatov, se obračamo na zaposlene v drugih organizacijah, na brezposelne in iskalce prve 
zaposlitve v kraju ali celo v širši regiji. Pridobivanje kandidatov iz okolja organizacije je posebej priporočljivo, 
kadar iščemo ljudi z novimi idejami, kadar iščemo človeka za rešitev problema, ki ga že dalj časa nismo uspeli 
sami razrešiti ali kadar iščemo vodjo, ki naj bi imel avtoriteto, ki jo le stežka doseže nekdo izmed sodelavcev.  
 
Največkrat je mogoče oboje. Ko iščemo novega sodelavca, najprej omogočimo napredovanje na izpraznjeno 
mesto nekomu iz organizacije, na njegovo pa zaposlimo nekoga od zunaj. Seveda pa je to odvisno tudi od 
strategije kadrovanja. Če dajamo prednost notranjim ali morda celoživljenjskim karieram, gotovo ne bomo 
zamudili priložnosti za promocijo lastnih sodelavcev. Če dajemo prednost večji mobilnosti kadrov, se bomo 
poslužili kadrovanja od zunaj. 



 49 

Načini pridobivanja sodelavcev iz okolja organizacije so standardni: kandidati se v organizacijah javljajo sami, 
navezujemo stike s šolami in strokovnimi društvi, pridobivamo jih s pomočjo objav v javnih medijih, na podlagi 
neformalnih stikov in priporočil, preko javnih zavodov za zaposlovanje in specializiranih agencij in podobno. 
Kandiatom za različna delovna mesta ustrezajo različni načini. Dobrega vodjo bomo najbrž iskali po neformalni 
poti, strokovnjaka začetnika v šoli, pomožnega delavca na zavodu za zaposlovanje in podobno. Vsekakor pa je 
pomembno, da nas cel postopek iskanja ne stane preveč, da se nam javi zadosti ustreznih kandidatov in da jih 
hkrati ni preveč, ker nam to zaplete in podraži postopek izbire. 
 
Ena od pogostih napak neprofitnih nevladnih organizacij pri pridobivanju kandidatov za nove sodelavce je, da 
podlegajo birokratskim vzorcem javnega sektorja. Zatekajo se predvsem k objavam v javnih medijih, ki so 
izrazito uradniški. Napisani so v stilu, ki daje kandidatom vedeti, da jim ponujamo službo, kot redko dobrino, za 
katero nam morajo biti hvaležni, če jo bodo dobili. Od njih predvsem zahtevajo izpolnjevanje določenih 
pogojev, ne da bi jim zares predstavili organizacijo in delo, ki naj bi ga opravljali in ne da bi povedali kaj jim 
organizacija nudi za dobro opravljeno delo. Do kandidatov se že vnaprej vedejo kot do svojih podrejenih, s 
katerimi ne vzpostavljajo recipročne menjave. 
 
Za številne neprofitne nevladne organizacije je poseben izziv pridobivanje prostovoljcev. S krepitvijo 
individualizacije, naraščanjem osebnega standarda in stopnje zaposlenosti, ki od posameznikov zahteva 
intenzivno dejavnost pri njihovih delodjalcih, se pripravljenost za prostovoljno delo zmanjšuje. Po drugi strani 
pa bi prav te dejavnike kazalo izkoriščati za spodbujanje prostovoljnega dela. Individualizacija lahko pomeni 
tudi socialno izolacijo in visok standard iskanje smisla v nematerialnih zadevah. Poleg tega se delovni čas 
skrajšuje in tako ustvarja možnosti za več aktivnosti posameznikov izven sfere formalnega dela. Temu bi morali 
dodati še dejstvo, da je vse več mladih vse dalj časa v šolah, da se starejši delavci upokojujejo, ko so še v 
razmeroma dobri psihofizični kondiciji in da bi bilo mogoče najti prostovoljce tudi med ne tako redkimi 
brezposelnimi.  
 
Načini pridobivanja prostovoljcev se razlikujejo od načinov, s katerimi pridobivamo profesionalce. Pri njih 
moramo računati predvsem s socialnimi motivi, motivi po druženju in po iskanju osebnega smisla. Neredko, 
posebej pri mladih in brezposelnih, pa gre tudi za pridobivanje dragocenih izkušenj, ki pridejo prav pozneje pri 
iskanju redne zaposlitve. Vse to jim nevladne neprofitne organizacije lahko tudi ponujajo, ko jih vabijo v svoje 
vrste. Med načini pridobivanja prostovoljcev je treba postaviti v ospredje sodelovanje s šolami in z društvi. 
Pomembne so javne predstavitve dejavnosti organizacij oziroma intenzivni odnosi z javnostmi sploh.  

Kako izbrati najboljšega med kandidati? 

Za majhne neprofitne organizacije je enako pomembno kot za velike, da imajo na ključnih mestih prave ljudi. 
Vendar si prav zaradi majhnosti težko privoščijo lastne strokovnjake za področje kadrovanja, ki bi sami 
pridobivali, predvsem pa izbirali kandidate za ključna mesta. Tem bolj, ker menjav na ključnih mestih v enem 
letu ni toliko, da bi bili lahko lastni strokovnjaki polno zaposleni. Kaj torej storiti? 
 
Možnost, ki se ponuja sama od sebe je, da se neprofitna organizacija obrne na specializirano zasebno agencijo. 
Ta ji bo lahko na primerni strokovni ravni pomagala izpeljati celoten postopek od analize dela, do pridobitve 
kandidatov in izbire ustreznega delavca. Dobre kadrovske agencije, ki jih v slovenskem prostoru deluje že kar 
nekaj, dajejo ustrezne garancije za svoje storitve. Seveda pa te storitve stanejo. Odločati se moramo med stroški 
za zunanjo storitev in tveganjem, da sami ne bomo dobro izbrali. In ravno na ključnih mestih je tveganje 
razmeroma veliko. 
 
Druga možnost je, da se obrnemo na javni zavod za zaposlovanje. Ta sicer ni specializiran za posredovanje 
posameznih vrst kadrov in jih za ključna mesta tudi nima prav veliko na spisku; se pa s svojimi storitvami vse 
bolj usmerja k delodajalcem in to zaenkrat še brezplačno. Zavodovi svetovalci za zaposlovanje bodo najbrž bolj 
vešči pri uporabi različnih metod in tehnik izbire med kandidati, kot vodje neprofitnih organizacij ali njihovi 
referenti za splošne zadeve, ki za to nimajo posebnih znanj in izkušenj. 
 
Prepuščanje kadrovanja delavcev, ki zasedajo srednje in nižje ravni v organizaciji zunanjim agencijam bi bilo 
predrago in nesmotrno tudi iz vsebinskih razlogov. V tem primeru se mora v postopek pridobivanja in izbire 
sodelavcev vključiti specialist iz organizacije ali kar vodje sami. Seveda pa morajo vodje na različnih ravneh 
neprofitne organizacije neposredno sodelovati v izbirnem postopku ne glede na to ali ga vodijo specialisti od 
zunaj ali njihovi strokovnajki. Na koncu vedno vodja delovne skupine odgovarja za to, da je delo pravočasno in 
dobro opravljeno. In prav je, da ima zadnjo besedo tudi pri odločanju o svojih sodelavcih. Zato vodje 
potrebujejo vsaj nekaj splošnega znanja s tega področja. 
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Za izbirni postopek, ki ga vodimo v neprofitni organizaciji sami imamo na voljo cel niz metod in tehnik. 
Uporabljamo tiste, ki jih dovolj dobro obvladamo. Lahko se poglobimo v življenjepise kandidatov, ki razkrivajo 
njihove močne strani, pa tudi kako vidijo sami sebe, kako se pisno izražajo ali na kako urejene osebnosti kaže 
njihov dopis. Informacije o kandidatih lahko dopolnimo s prijavnimi obrazci. Zbiramo lahko priporočila in 
poročila o kandidatih. Testom, ki jih ne poznamo dobro, se raje izognemo. Morda samo za testiranje najamemo 
strokovnjaka od zunaj. Povsem na mestu pa so razne simulacije delovnih situacij vse do poskusnega dela ali 
zaposlitve za določen čas, kot posebne oblike preizkusa kandidata. Pri slednjem je potrebno dovolj neposredno 
spremljanje dela kandidatov, da jim pomagamo vstopiti v delo in da preprečimo hude napake. 
 
Najpogosteje uporabljena metoda izbire kandidatov so intervjuji. Velikokrat pa ne dajo pričakovanih rezultatov, 
ker jih spraševalci, bodisi referenti za kadre bodisi vodje ne obvladajo. Najbolj vsakdanja napaka je, da se 
spraševalci na pogovore s kandidati ne pripravijo dovolj. Dobra priprava pogovora pomeni, da natančno vemo, 
kakšne lastnosti iščemo pri kandidatu, da si vnaprej zamislimo vprašanja s področij izobraževnja, dela in 
zasebnega življenja, ki bodo razkrivala te lastnosti, da si oblikujemo vsaj polstrukturiran vprašalnik kot podlaga 
za pogovor in da preučimo vse informacije, ki jih o kandidatu že imamo. S pogovorom s kandidatom gremo v 
globino, kamor ne sežejo življenjepisi, obrazci za prijavo in formalna potrdila. Če pogovor ni dobro pripravljen, 
je dokazano, da se glede kandidatov odločamo na podlagi površinskih znakov oziroma prvega vtisa, navadno že 
po prvih petih minutah pogovora.  
 
Pomembno je tudi, kako pogovor vodimo: da znamo kandidata sprostiti, da vodimo pogovor mi in ne kandidat, a 
da pri tem kandidat govori večino časa, da smo pozorni na vprašanja, ki se jim kandidat izogiba, da si ustrezno 
beležimo odogovore, da smo pripravljeni na vprašanja, ki jih bo kandidat med pogovorm postavil nam in 
podobno. Če je le mogoče odgovore kandidatov tudi točkujemo, saj nam to olajša primerjavo med kandidati, ki 
jih je praviloma za eno mesto večje število. Predvsem pa je pomembno, da ne pozabimo, da je tudi izbirni 
intervju dvosmerni proces. Ne izbiramo le mi kandidatov, tudi kandidati izbirajo organizacijo. Čeprav so 
kandidati objektivno v manj ugodnem položaju kot delodajalci, imajo zlasti najboljši vedno v ognju več želez. 
 
Izbirni postopek je lahko precej zamuden in drag. Zato vedno iščemo ravnotežje med natančnostjo izbire in 
tveganjem, da bomo naredili napako. Za določeno delovno mesto opredelimo nujne in nezaželene lastnosti, ki 
jih pri kandidatih moramo preveriti. Kar zadeva želene lastnosti pa jih lahko iščemo več ali manj. Za čim bolj 
ključna mesta v organizaciji gre tem več moramo investirati v izbiro. Pri prostovoljcih na primer moramo biti 
zelo pozorni na njihove motive za sodelovanje in na njihove delovne izkušnje oziroma dosežke. Morda za 
njihovo izbiro zadostujejo priporočila, pogovor vodje in poizkusna doba ob neposrednem spremljanju njihovega 
dela. 

Kako iz sodelavcev izvabiti čim več ustvarjalnih moči? 

Le redko kateri delavec bo v organizaciji že prvi dan pokazal vse svoje sposobnosti. Da pa bi se to vendarle čim 
prej zgodilo in da novi sodelavec ne bi organizacije kmalu razočaran zapustil, so organizacije razvile 
raznovrstne načine uvajanja v organizacijo in v delo. Ne gre le za neposrene delovne naloge, ampak tudi za 
vstopanje v kulturo organizacije, za sprejemanje njenih vrednot in norm vedenja. Zato je pomembno, da se vodja 
in sodelavci novincu v začetnem obdobju dovolj posvetijo, mu nudijo pisne in še zlasti nenapisane informacije o 
organizaciji, njenih pravilih, sodelavcih, poslovnih partnerjih, strankah in podobno. Poleg improviziranih oblik 
uvajanja v delo in v organizacijo poznamo temu namenjene posebne programe, ki določajo koliko časa in v 
kakšnem zaporedju se bodo posvečali novincu kadrovski referent, neposredni vodja, za uvajanje posebej 
zadolženi sodelavec in drugi. Pripravništvo, poskusna doba in zaposlitev za določen čas so prav tako lahko 
namenjeni uvajanju novincev. 
 
Vprašanje, kako novince čim hitreje pripraviti do tega, da delajo s polno močjo predstavlja le drobec problema, 
ki je v tem, kako vse sodelavce spodbujati, da trajno in ustvarjalno prispevajo k ciljem organiazcije in da na tem 
gradijo tudi svoje osebno zadovoljstvo. Ključno je, kateri motivi vodijo posamezne skupine sodelavcev in katere 
motivatorje oziroma sredstva za zadovoljevanje motivov ima organizacija na razpolago. 
 
Nabor motivov je izredno pester in se razlikuje od posameznika do posameznika. Morda si še najlaže pomagamo 
s Herzbergovo toerijo, ki se je v dobršni meri potrdila tudi v naših raziskavah. Poenostavljeno bi lahko rekli 
takole. Če želimo, da bodo ljudje dosegali normalne delovne rezultate, moramo v delovno okolje vgraditi 
najmočnejše higienske dejavnike. To so predvsem: plača, ki je podobna plači za enako ali podobno delo v drugih 
organizacijah, ustrezna organizacija dela s katero poskrbimo, da se delavcem ni treba ukvarjati s stvarmi, za 
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katere niso zadolženi in primeren odnos vodij do zaposlenih, kar vključuje predvsem, da vodje cenijo delo svojih 
sodelavcev in jim to tudi priznavajo. 
 
Če pa želimo, da bodo ljudje dosegali nadpovprečne delovne rezultate in da bodo za delo še posebej zavzeti 
moramo v delovne situacije poleg higienikov vgraditi tudi najmočnejše motivatorje. To so predvsem: dobri 
medsebojni odnosi, da bodo uživali v družbi sodelavcev, možnosti pridobivanja in uporabe znanja pri delu, 
zanimivo in pestro delo ter samostojnost in odgovornost pri delu, da se bodo pri delu samopotrjevali kot 
ustvarjalne osebnosti, ki samostojno odločajo o svojem razvoju. 
 
Kot rečeno nabor motivov ni pri vseh ljudeh enak. Praviloma motivatorji ne morejo nadomestiti higienikov. Pri 
posameznikih, ki prejemajo nizke dohodke, imajo zato navedeni motivatorji manjšo moč. Vendar pa se morda 
dijake in študente prostovoljce, pri katerih materialni motivi še niso močno izraženi, da motivirati s 
pridobivanjem novih znanj in izkušenj. Pri starejših prostovoljcih morda stopijo v ospredje pred materialne 
motivi po socialnem vključevanju. Za prostovoljce je morda najpomembnejši spoštljiv odnos vodij do njih. V 
organizacijo so se vključili, ker se identificirajo z njenim poslanstvom, zato jim morajo vodje pogosto dati vedeti 
kako pomemben je njihov prispevek k temu. 
 
Osrednje vprašanje je, katere motivatorje oziroma sredstva ima organizacija na voljo za zadovoljevanje 
navedenih motivov. Običajno se pri tem kaže na materialna sredstva, kot so plače, dodatki k plačam, kritje 
raznovrstnih stroškov, uporaba službenega telefona ali avtomobila in podobno. Ta sredstva so sicer nujna, 
nikakor pa ne zadostna niti za preprečevanje nezadovoljstva niti za ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja. 
Za slednje lahko poskrbi predvsem vodstvo organizacije z ustreznim stilom vodenja in z oblikovanjem dela. To 
je še posebej pomembno v neprofitnih nevladnih organizacijah, kjer denarnih sredstev praviloma ni v izobilju. 
 
Za stil vodenja v naših organizacijah je značilna usmerjenost vodij v delovne naloge, ne pa v sodelavce. Vodje 
se postavljajo v vlogo nadzornikov, pri čemer težijo svoj nadzor vgraditi v tehnološke postopke in predpise, da 
bi se sami čim bolj umaknili iz delovnega procesa. Ne vključujejo pa se zadosti v delovne time, ne spremljajo 
dela sodelavcev, ne dajejo jim pri tem zadosti podpore in priznaja. Ocenjevanje delovne uspešnosti, kot pogosto 
uporabljen instrument upravljanja človeških virov je tako največkrat namenjeno razdeljevanju variabilnega dela 
plače, ne pa pospeševanju odprtega dialoga med vodji in sodelavci, ki naj vodi v izboljšanje delovnih procesov, 
v izpopolnjevanje usposobljenosti sodelavcev in ustvarjanje medsebojnega zaupanja in podpore. 
 
Pri oblikovanju dela je še vedno poudarek na njegovi visoki delitvi oziroma individualizaciji. Namesto 
sodelovanja v timih prevladuje pretirana tekmovalnost med posamezniki. Namesto da bi posamezniki opravljali 
širši spekter nalog in da bi nanje prenašali odločitve povezane z delom, organizacije pogosto vztrajajo pri visoki 
specializaciji in pri centralizaciji odločanja na vrhu. Malo je klasičnih prijemov za obogatitev dela, kroženje med 
delovnimi mesti in razširitev delovnih nalog. Vodje posvečajo premalo pozornosti uporabi znanja in sposobnosti 
sodelavcev ter njihovi stalni strokovni rasti. Te pomanjkljivosti se še posebej kažejo v organizacijah, ki 
zaposlujejo delavce z višjimi stopnjami izobrazbe, kamor praviloma spadajo tudi neprofitne nevladne 
organizacije. 

Sodelavci kot najpomembnejši kapital organizacije 

Ob povečevanju vloge znanja v dejavnosti organizacij, se tudi na sodelavce vse bolj gleda kot na področje 
možnega investiranja in razvoja. Znanje in sposobnosti, ki jih v organizacijo prinesejo posamezniki se s 
primerno uporabo in primernimi razvojnimi programi lahko povečujejo. S tem pa se veča tudi vrednost 
intelektualnega kapitala organizacije in možnosti za njeno uspešno delovanje v smislu doseganja organizacijskih 
ciljev in zadovoljstva zaposlenih. Za neprofitne nevladne organizacije je to še toliko pomembnejše, saj so 
zaposleni takorekoč njihov poglavitni vir. 
 
Sodobne organizacije postajajo učeče se organizacije. To pomeni: 

- da vse več vlagajo v izobraževanje in izpopolnjevanje svojih zaposlenih, 
- da se učijo kot sistemi oziroma da nenehno iščejo organizacijske oblike, ki ustrezajo 

spreminjajočim se zahtevam okolja in  
- da stalno izpopolnjevanje znanja in spretnosti oziroma dviganje delovne kompetentnosti zaposlenih 

postaja del rednega delovnega procesa in vodenja sodelavcev; torej skrb vodij in vsakega 
zaposlenega posebej. 

 
Kompetentnost je več kot zgolj znanje. Je sposobnost uporabe znanja v nepredvidljivih situacijah, sposobnost 
inoviranja in tudi sposobnost prenašanja znanja na druge. Kompetence so vezni člen med znanjem in delom; 



 52 

posamezniku omogočajo obvladovanje delovnih nalog. V nevladnih neprofitnih organizacijah so zlasti 
pomembne kompetence za delo z ljudmi, kot so vzpostavljanje stikov, razumevanje in sporočanje informacij, 
prepričevanje, obvladovanje socialnih mrež, vživljanje v situacijo drugega, mentorstvo, streženje in podobna. 
 
Organizacije se vse bolj ukvarjajo z vprašanjem razvoja kompetenc sodelavcev. Vključevanje zaposlenih v 
izobraževalne programe za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe ustvarja dobro podlago za razvoj 
kompetenc. še bliže kompetencam so raznovrstne krajše oblike funkcionalnega usposabljanja. Pravi razvoj 
kompetenc pa se začne, ko temu vprašanju vodje začnejo dnevno posvečati del svojega delovnega časa. Vodje 
spremljajo delo svojih sodelavcev, ugotavljajo delovne dosežke ter možnosti za izboljšave. Pogovarjajo se s 
sodelavci o problemih povezanih z delom in o načinih njihovega reševanja. Svetujejo sodelavcem kako se 
izpopolniti za opravljanje posameznih nalog. Dodeljujejo jim nove in postopno zahtevnejše naloge oziroma 
projekte, da bi se tako njihove kompetence povečevale. Občasno jih napotijo tudi v organizirane oblike 
izobraževanja in usposabljanja. Organizirajo sestanke delovnih skupin z namenom izmenjave delovnih izkušenj 
ter z namenom razreševanja problemov pri delu in iskanja izboljšav. 
 
Posamezne organizacije so si podlago za bolj sistematičen pristop k razvoju kompetenc ustvarile s sistemi za 
ocenjevanje delovne uspešnosti, zlasti kadar ti vključujejo sistematične razgovore s sodelavci. Ti so namenjeni 
tako ugotavljanju delovnih dosežkov kot načrtovanju dela in še posebej ugotavljanju možnosti za izboljšave 
delovnih procesov. Prav slednja funkcija razgovorov s sodelavci se krepi v smislu ugotavljanja izobraževalnih 
potreb in načrtovanja usposabljanja z delom samim. Pri vodenju uporabljajo posebne ocenjevalne liste, na 
katerih označujejo stopnjo doseganja posamezne kompetence, kakor tudi izboljšave kompetenc. Posameznik 
tako dobi informacijo o svojem napredovanju, organizacija pa o rasti intelektualnega potenciala zaposlenih. 

Sklep 

Lahko sklenemo, da je menedžment človeških virov v neprofitnem sektorju osrednji del menedžmenta. Človeški 
viri so v tem sektorju zdaleč pomembnejši od drugih in če organizacija odpove na tem področju, odpove v celoti. 
In obratno: z dobrim menedžmentom in razvojem človeških virov si ustarja prednost pred konkurenčnimi 
organizacijami.  
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Danica Fink Hafner 
 

ANALIZA POLITIK – AKTERJI, MODELI IN 
NAČRTOVANJE POLITIKE SKUPNOSTI 

 

Izhodiščna vprašanja o policy analizi oziroma analizi politik 

Modernega političnega odločanja si danes ni mogoče več predstavljati brez naslednjih dveh elementov: 1. brez 
racionalizacije v smislu proizvajanja znanstveno zbranih in analiziranih informacij, ki so pomembne za 
oblikovanje in izvajanje javnih politik, ter 2. brez znanstvenega svetovanja politiki. Med konsenzualno sprejete 
opredelitve policy analize danes štejemo predvsem naslednje elemente (prosto povzeto po Lasswellu – 1951, 
Deyu – različne izdaje in Dunnu – različne izdaje): Policy analiza je uporabna družboslovna zananstvena 
disciplina, ki uporablja multiple raziskovalne metode in multiple metode argumentacije za proizvajanje policy 
relevantnih informacij, ki jih je mogoče uporabiti v političnih okoljih za reševanje policy problemov. Policy 
problemi so tisti družbeni problemi, ki jih je mogoče razreševati oziroma jih razrešuje država z instrumenti in 
mehanizmi, ki jih ima na voljo. Poenostavljeno lahko rečemo, da policy analiza pomaga odgovarjati na 
vprašanja, kaj vlade počnejo, zakaj to počnejo in s kakšnimi učinki (Dye,1992). Pri tem je pomembno poudariti, 
da je policy analiza vrednotno opredeljena. Med izhodiščne vrednote štejemo predvsem naslednje: delovanje v 
korist blaginje in demokracije, spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. 
 
V prispevku bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj je policy analiza relevatna za nevladne organizacije. 
Odgovor bomo poskušali oblikovati z opisom naslednjih vsebin: 

1. z opisom dvojnosti zasebnega in javnega delovanja nevladnih organizacij in pomena policy analize 
za javno delovanje nevladnih organizacij 

2. z ilustracijo pomena zavesti o zgodovinskem razvoju policy analize in dilem glede njenega 
premika od vladajočih k vladanim 

3. z nakazovanjem praktičnega pomena policy analize za nevladne organizacije pri razumevanju 
policy dogajanj in dejavnikov odločanja političnih odločevalcev o javnih politikah  

4. z opisovanjem pomena policy analize za učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij v 
oblikovanju, izvajanju in vrednotenju učinkov javnih politik 

Pomen policy analize za javno delovanje nevladnih organizacij 

Nevladne organizacije delujejo predvsem na dveh ravneh: 1. na ravni zasebnega oziroma v societalnem 
življenjskem svetu (zadovoljujejo potrebe članstva v societalni sferi, brez vmešavanja države) in 2. v javni sferi 
kot interesne skupine, ki poskušajo vplivati na oblikovanje zakonodaje in drugih političnih odločitev o javnih 
politikah ter na njihovo praktično izvajanje. Javno delovanje nevladnih organizacij torej v našem prispevku 
razumemo kot sodelovanje pri upravljanju družbe prek vplivanja na odločanje političnih odločevalcev. Gre za 
dejavnost, ki posega na področje političnega. Pri tem opozarjamo na razločevanje treh pomenov pojma politika, 
za katere v slovenskem jeziku nimamo posebnih izrazov – v angleškem besednjaku so to: policy, polity in 
politics (slika 1).  
 
Pri nevladnih organizacijah pričakujemo, da so zainteresirane za sodelovanje pri oblikovanju javnih politik 
(public policy). Posamično javno politiko lahko opredelimo kot dolgo vrsto bolj ali manj povezanih izbir – 
vključno z odločitvami ne delovati, ki jih sprejmejo vladna telesa (governmental) in uradniki (Dunn, 1981: 61). 
Primeri politik kot policy so npr. socialna politika, kmetijska politika, zdravstvena politika, politika do tujcev, 
družinska politika ipd. Javne politike so odločitve oziroma pravila obnašanja, ki so zavezujoča na teritoriju, ki ga 
nadzoruje državna avtoriteta na tem teritoriju (to je lahko lokalna, regionalna, nacionalna ali nadnacionalna 
politična oblast). Odločanje o javnih politikah je monopol političnih odločevalcev, ki odločajo tudi o uporabi 
instrumentov in mehanizmov (v angleškem jeziku policy instruments) za izvajanje javnih politik. Ti vključujejo 
pozitivne in negativne sankcije in tudi prisilo. 
 
O javnih politikah odločajo politični odločevalci v ustanovah političnega sistema (slednje lahko poimenujemo z 
angleškim pojmom polity). 
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Mnoge politične odločitve so motivirane s strankarskimi interesi boja za oblast. Politika kot boj za oblast 
(politics) je imanentna strankarski politiki, saj so stranke po definiciji edine organizacije, ki tekmujejo v volilni 
areni. Občasno strankarski boji za oblast izrazito posežejo v procese oblikovanja javnih politik, kar v 
vsakodnevnem žargonu imenujemo 'politizacija' določenih tematik oziroma politizacija iskanja alternativnih 
rešitev za razreševanje policy problemov. 
 
Pojmi javne politike, politika kot politične ustanove ter politika kot boj za oblast se prepletajo, vendar imajo tudi 
svoj avtonomni smisel in pomen. Za nevladne neprofitne organizacije je smotrno sodelovati pri oblikovanju 
javnih politik na področjih, kjer delujejo, saj lahko na ta način prispevajo k ustreznejšemu definiranju družbenih 
problemov in vplivajo na njihovo reševanje. 
 

Slika 1: Trije pomeni pojma 'politika' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seveda oblikovanja politik ni brez akterjev. Ključni akterji so očitno državni akterji, saj imajo monopol nad 
odločanjem. V bolj socialno in ekonomsko razvitih državah opazimo bogatejši univerzum policy akterjev. Poleg 
državnih akterjev (to so izvršna in zakonodajna, občasno pa tudi sodna oblast in uradniki) se namreč v procese 
oblikovanja in izvajanja politik vključujejo še interesne skupine (npr. delodajalske, delojemalske organizacije, 
podjetja, organizirani interesi na področju kmetijstva, podjetja, poklicne skupne, prostovoljne organizacije, 
cerkve ipd.), informacijski sektor (tu omenimo predvsem množične medije, posamezne uveljavljene 
strokovnjake in raziskovalce, inštitute in univerze) in ne nazadnje državljani (ki pišejo pisma, vloge ustreznim 
ustanovam, pišejo v množične medije, demonstrirajo, podpisujejo peticije ipd.). 
 
V razvitih državah in tudi v Sloveniji zasledimo razmeroma veliko nevladnih organizacij. Tisto, po čemer se 
slovenski segment nevladnih organizacij pomembno razlikuje od civilnodružbeno razvitih nevladnih sektorjev v 
razvitih državah, je med drugim tudi razmeroma nizka vpetost slovenskih organizacij v javno sfero – tj. v 
procese političnega odločanja. Šibkost nevladnih organizacij je opaziti v vseh ključnih političnih točkah: a) v 
javnem opozarjanju na družbene probleme in možne načine njihovega reševanja; b) v procesih oblikovanja 
političnih dnevnih redov (to je dnevnih redov političnih odločevalskih teles); c) v procesih oblikovanja javnih 
politik (vplivanja na odločanje političnih odločevalcev); d) v procesih izvajanja javnih politik in e) v procesih 
vrednotenja učinkov javnih politik. V politološkem strokovnem jeziku bi torej lahko rekli, da se le malo 
organizacij iz razmeroma velikega univerzuma nevladnih organizacij (po statističnih podatkih okrog 15.000) 
uveljavlja v vlogi interesnih skupin. Po podatkih raziskav slovenskih politologov med parlamentarci in 
interesnimi skupinami (podrobneje o tem v Fink Hafner, D., 1998) kažejo, da število aktivnih interesnih skupin 
narašča, vendar imajo izrazito premoč ekonomske interesne skupine (npr. delodajalske, delojemalske in nekatere 
poklicne organizacije), ki so v pomembni meri finančno, kadrovsko in strokovno neodvisne od države. 
 
Moč nevladnih organizacij kot tudi drugih nedržavnih akterjev v policy procesih je odvisna od mnogih 
dejavnikov. Med njimi so naslednji: značilnosti družbenega okolja (stopnja socialno ekonomske razvitosti), 
značilnosti nedržavnih akterjev (razpoložljivi človeški, finančni in drugi materialni viri, stroka), prevladujoča 
politična kultura politične elite (stopnja njene odprtosti za posvetovalno politiko), prevladujoča politična kultura 
v družbi (stopnja razširjenosti participativne politične kulture). Sodeč po longitudinalnih podatkih projekta 
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politika kot 
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PUBLIC 
POLICIES 

javne politike 



 55 

Slovensko javno mnenje se državljani Slovenije zanašajo samo na akt volitev ter na nekonvencionalne oblike 
sodelovanja v politiki (npr. štrajke in demonstracije) kot učinkovite načine vplivanja na politične odločevalce. 
 
Nasprotno je posvetovalni politični stil značilnost oblikovanja javnih politik v razvitem delu sveta. Evropske 
ustanove (še prav posebej Evropska komisija) izrazito skrbijo za posvetovanje z nevladnimi interesnimi 
skupinami, z vladnimi interesnimi skupinami in predstavniki t. i. tretjih držav – npr. s predstavniki lobijev mest, 
dežel, regij in držav, ki niso članice Evropske unije (Fink Hafner, D., 1995). Posvetovalni politični stil je vgrajen 
tudi v pričakovanja Evropske unije glede prilagajanja politik držav kandidatk evropski nadnacionalni politični 
združbi. Seveda pa tak politični stil predpostavlja ne le posvetovalno politično kulturo, temveč tudi 
profesionalno delovanje interesnih skupin (tako vladnih kot nevladnih, profitnih in neprofitnih). Nedržavni 
akterji postajajo pomemben akter v oblikovanju in izvajanju politik v modernem okolju predvsem na naslednje 
načine: 1. z organiziranim nastopom v komunikaciji z državnimi akterji (npr. z združevanjem v krovne 
organizacije, ki so sogovornik državnim akterjem); 2. z informiranostjo (doseženo s profesionalizacijo in z 
notranjo delitvijo dela med zaposlenimi, ki tako lahko sproti specializirano spremljajo dogajanja v državni sferi 
na področjih, ki so pomembna za interesne skupine); 3. s strokovnim analitičnim pristopom (z argumentiranjem 
kritik, predlogov in zahtev z rezultati analiz, pripravljenih sproti in 'na zalogo', o tem, kakšni so učinki vpletanja 
oziroma nevpletanja države na izbranih družbenih prodročjih in kakšni so učinki obstoječih javnih politik); 4. s 
pravočasno aktivnostjo v vseh pomembnih fazah političnega odločanja. Če želijo nevladne organizacije postati 
pomembni policy akterji, morajo pripravljati svoje policy analize in spremljati rezultate družboslovnih raziskav 
na področjih, kjer delujejo. Nevladne organizacije torej nujno potrebujejo strokovno znanje in strokovno osebje, 
ki zna pripravljati policy analize in ki zna razbrati policy relevantne informacije in podatke iz drugih virov. 

Zgodovinski razvoj policy analize: od vladajočih k vladanim? 

Omenili smo že, da je eden od predpogojev krepitve moči nevladnih organizacij vis a vis države zavest o policy 
analizi kot sredstvu za jasnejšo, strokovno argumentirano, avtonomno artikulacijo interesov in zahtev glede 
javnih politik. Odvisnost nevladnih organizacij od državnih virov in vladnih analitičnih podpor političnemu 
odločanju pomaga ohranjati podrejeno vlogo t. i. tretjega sektorja v upravljanju družbe. 
 
V nadaljevanju opozarjamo na zgodovinske procese znanstvenega opredeljevanja policy analize, pa tudi na 
prevladujoče težnje instrumentalizacije policy relevantnih znanj v korist vladajočih. Policy analiza je mlada 
znanstvena disciplina (v letu 2001 bomo praznovali petdesetletnico opredelitve policy analize kot znanstvene 
dejavnosti), čeprav se svetovanje vladarjem oz. političnim odločevalcem pojavlja že mnogo prej. V zgodovini so 
vladarji potrebovali nasvete pri svojem vladarskem odločanju (pri finančnih vprašanjih, oblikovanju prava, v 
vojnah ipd.) [1]. T. i. policy relevantne informacije in znanja so pridobivali iz različnih virov – z magijo, od 
filozofov in drugih izobražencev. Z razvojem specializiranega znanja v obdobju od 18. do 20. stoletja se je 
razširil tudi krog strok in strokovnjakov, ki so s svojim znanjem lahko svetovali odločevalcem. Z družbenim 
razvojem so postajali družbeni problemi vse kompleksnejši, vendar nobena od hitro razvijajočih se strok, 
znanosti ni razvila sposobnosti dovolj kompleksne obravnave družbenih problemov in svetovanja za njihovo 
reševanje. Iz neskladja med rastočo potrebo odločevalcev po policy relevatnih informacijah in svetovanju na eni 
strani in sicer visoko razvitimi, a ozko specializiranimi znanostimi na drugi strani, je nastala potreba po razvoju 
policy analize kot interdisciplinarno zasnovane uporabne znanosti. Od leta 1910 dalje zasledimo zavestna 
prizadevanja za bolj empiričen in praktičen pristop k preučevanju politike (začetna Lowellova iniciativa v ZDA 
seže v leto 1910). V tridesetih letih so se policy raziskave pričele razvijati v ZDA zlasti na področjih t. i. 
nacionalne varnosti, obrambnih politik in sociale. Leto 1951 pa velja za prelomnico v tem razvoju uporabnega 
družboslovnega raziskovanja, saj je v tem letu Lasswell sprožil gibanje za 'policy znanosti'. Njegovo poglavje v 
knjigi 'Policy Sciences' štejemo za utemeljitev policy analize kot aplikativne znanstvene discipline. V drugi 
polovici dvajsetega stoletja se je policy analiza razvijala izjemno dinamično v smislu diverzifikacije predmetov 
preučevanja in zvrsti policy študij (razmah t. i. implementacijskih in evalvacijskih študij od sedemdesetih letih 
dalje, od osemdesetih let dalje pa vzporedni razvoj specialnih zvrsti uporabne policy analize in teoretičnih 
ambicij znotraj policy analize). 
 
O dinamičnem razvoju policy analize lahko govorimo tudi v smislu institucionalizacije in širjenja sistematičnega 
znanstvenega svetovanja politiki iz zgolj državotvornih vladnih resorjev tudi na druga policy področja. Kultura 
znanstvenega svetovanja politiki se širi tudi geografsko. Čeprav še vedno drži, da so ZDA doslej najbolj razvile 
policy analitično raziskovanje, svetovanje in kulturo oblikovanja političnih odločitev na podlagi predhodnih 
analiz, lahko vendarle rečemo, da se je ta kultura ob koncu dvajsetega stoletja precej razširila tudi v Kanadi, 
Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstraliji, Aziji, na ravni Evropske unije in v zadnjem času tudi v mladih evropskih 
demokracijah. Thunert (1998) opozarja na osupljiv razvoj 'think-tanks' v zadnji četrtini dvajsetega stoletja (gre 
za razvoj specializiranih analitičnih enot, ki naj bi pomagale vladi pri razmisleku o strategijah reševanja policy 
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problemov podobno kot specializirane enote – 'think tanks' – v vojski pomagajo generalom pri odločanju). 
Podatki kažejo, da se je število analitičnih enot v nekaterih državah podvojilo v obdobju zadnjih 15–20 let. Po 
Thunertovih podatkih iz leta 1998 je bilo 55 % nemških policy inštitutov in 66 % britanskih policy inštitutov 
ustanovljenih po letu 1970. [2] Zdi se, da bo naslednja faza v razvoju policy analitičnih enot vzniknila v Evropi 
in Aziji – in ne v ZDA tako kot dosedanje. 
 
Oblikovanje policy analitičnih enot znotraj vladnega sektorja je v preteklem desetletju dobilo status indikatorja 
in dejavnika kvalitetnega vladanja – oblikovanja in izvajanja javnih politik. Svetovna banka je v letu 1990 celo 
objavila poročilo 'A Framework for Capacity Building in Policy Analysis'. Poročilo je spodbudilo bolj 
sistematično usposabljanje vladnih strokovnjakov, ki so imeli nalogo ustanoviti vladne policy analitične enote v 
nekaterih afriških držvah s finančno pomočjo Svetovne banke. Med ključnimi značilnostmi takih organizacijski 
enot naj bi bile naslednje (Weiss, ur.,1992): 

1. Permanentnost.  
2. Specializirano osebje.  
3. Ločenost od operativnega vladnega dela.  
4. Policy orientacija – njihov primarni namen je oblikovati informacije in svetovati, kako bi bilo 

mogoče izboljšati policy proces in vsebino javnih politik.  
5. Njihovo delo je predvsem orientirano k boljšemu razumevanju in interpretaciji tematik s strani 

tistih, ki odločajo o javnih politikah.  
6. Aktivno sporočanje raziskovalnih rezultatov odločevalcem  [3]  
7. Med strokovnim osebjem morajo nujno biti eksperti z metodološkim znanjem. Pri tem so 

nepogrešljiva znanja s področja policy znanosti – policy sciences  [4]  
8. Med strokovnim osebjem morajo biti poznavalci področja javnih politik, v katerem oz. za katerega 

analitična enota pripravlja analize.  
9. Ob upoštevanju zgornjih priporočil je potrebno, da se znotraj analitične enote oblikuje 

interdisciplinaren tim, saj so policy problemi praviloma kompleksni in jih nobena od znanosti sama 
ne zmore dovolj celostno analizirati in razumeti  [5]  

10. Težko bi govorili o predpisani stopnji izobrazbe osebja, vendar je dejstvo, da v državi z 
najbogatejšo tradicijo tovrstnih analitičnih enot znotraj vladnih struktur praviloma prevladuje 
izrazito nadpovprečna izobrazba   [6]  

 
Od tovrstnih organizacijskih enot se pričakuje, da bodo pripravljale potrebne statistične analize, evalvacijo 
programov, analize v zvezi z odločanjem, napovedovanje, analizo policy argumentov ipd. Navkljub tem 
skupnim nalogam pa se med seboj razlikujejo glede na način pridobivanja podatkov. Medtem ko ponekod 
podatke zbirajo sami, se drugod osredotočajo predvsem na njihovo obdelavo in policy relevanten prikaz. 
Notranje analitične enote imajo pogosto prednost pred zunanjimi zaradi boljšega dostopa do vladnih podatkov in 
odločevalcev, stalnejših stikov z osebjem, ki opravlja vladne funkcije (sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju 
javnih politik) in trajnejše možnosti izboljševanja svojega strokovnega svetovanja. Hkrati njihov 'vladni' status 
prinaša tudi nekatere primerjalne slabosti glede na nevladne analitične organizacije, in sicer: pritiske v smeri 
opravljanja 'hitrih in umazanih' del, politično naročanje določenih zvrsti analiz ipd. Zato so analitiki v vladnih 
analitičnih enotah praviloma pogosteje podvrženi političnim pritiskom in etičnim dilemam ter se morajo zato 
vztrajno boriti za svojo strokovno avtonomijo. 
 
Policy analitične enote se razvijajo tudi v državah članicah Evropske unije, začenjajo pa se razvijati tudi v 
postsocialističnih državah. Najpogosteje so vzpostavljene na področju sektorskih politik, ki segajo na področje 
notranje varnosti in mednarodnih odnosov (sektor t. i. notranjih zadev, obrambni sektor, zunanje politike), 
ekonomije in financ, vse bolj pa se širijo tudi na druge sektorje – kot npr. na področje socialnih politik (sociala, 
zdravstvo, zaposlovanje ipd.) in s časovnim zamikom tudi na področje kulturnih politik. 
 
Zgodovinsko gledano, je na področju sistematičnega ustvarjanja analitičnih podlag za odločanje o oblikovanju in 
izvajanju javnih politik državna sfera v izraziti prednosti pred nevladnimi akterji. S stališča demokratične teorije 
je policy analiza v doesdanjem razvoju pretežno krepila politično moč državnih akterjev in je bila torej pretežno 
pristranska v korist tistega segmenta policy akterjev. Ti so že sicer v izraziti prednosti, saj imajo monopol 
odločanja v procesih oblikovanja politik. Avtorji (npr. Dryzek, Palumbo, Nachmias, Wildawski, Pateman, 
Barber), ki so kritično soočali izhodiščno ustanovno vrednoto policy analize (ki je 'delovanje v korist 
demokracije') in prevladujočo prakso, so doslej iskali alternative razvoja policy analize predvsem v dveh smereh 
(slika 2): 1. v smeri dodatnega razvoja policy analize, ki bo drugače pristranska – na strani civilne družbe, in 2. v 
smeri razvoja policy analize kot popolnoma avtonomne strokovne dejavnosti, ki naj v javni sferi vsem 
prizadetim in zainteresiranim predstavlja vse policy relevantne informacije, argumente in protiargumente za 
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celoto možnih alternativnih rešitev konkretnih družbenih (policy) problemov. Konsenz o optimalni smeri razvoja 
policy analize se še ni oblikoval. 
 

Slika 2: Premik policy analize od vladajočih k vladanim? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomen policy analize za nevladne organizacije pri razumevanju dogajanj in dejavnikov 
odločanja političnih odločevalcev o javnih politikah  

Civilnodružbene organizacije oziroma interesne skupine so v primerjavi z državo v sodobnem svetu še vedno 
šibkejše, saj jim država predpisuje pogoje delovanja in jih priznava ali ne priznava za sogovornike v oblikovanju 
in izvajanju politik. Pogosto so nevladne organizacije tudi finančno odvisne od podpore iz državnega proračuna. 
Do spreminjanja razmerij med civilno družbo in državo lahko pride med drugim tudi zaradi spreminjanja virov, 
s katerimi te organizacije razpolagajo. S stališča strokovne argumentacije so praviloma v prednosti tiste 
interesne skupine, ki zmorejo zbrati več od države neodvisnih virov, ki zagotavljajo finančno, materialno, 
kadrovsko, informacijsko in analitično podporo poseganja nevladnih organizacij v oblikovanje javnih politik. Po 
podatkih projekta Policy mreže in lobiranje v Sloveniji (Fink Hafner, Danica, s sodelavci, 1996) so v tem 
pogledu v absolutni prednosti ekonomske interesne skupine (predvsem delodajalske in delojemalske, deloma 
tudi poklicne interesne skupine). Če ekonomske interesne skupine s članarino pridobijo 80 % sredstev, iz 
državnih virov pa le manjši delež, so neekonomske interesne skupine v tem pogledu v skoraj nasprotnem 
položaju in zelo odvisne od države. Zato niti ni presenetljivo, da zelo veliko časa porabijo za zbiranje virov za 
svoje delovanje (finance, oprema). Čeprav interesne skupine po besedah intervjuvancev v letu 1996 porabijo 
veliko časa za zbiranje informacij, pomembnih za delovanje organizacije, pa hkrati pravijo, da nič ali skoraj nič 
časa ne posvečajo izvajanju ali naročanju raziskav o družbenih problemih, s katerimi se ukvarja organizacija 
oziroma skupina. 
 
Očitno je, da so razpoložljivi viri interesnih skupin pomembni za aktivno poseganje interesnih skupin v politično 
odločanje. Kropivnik v svoji analizi podatkov projekta Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji 
(objavljeno Teoriji in praksi, 1998, št.5) uvršča ekonomske interesne skupine v t. i. najaktivnejši pogajalski del 
interesno skupinskega univerzuma v Sloveniji. Interesne skupine, ki bi jih lahko imenovali neprofitne, oziroma 
skupine, katerih poslanstvo je v javnem interesu, sodijo v najpasivnejši nepogajalski del. 
 
Zanimivo je, da prav najmočnejše, to je ekonomske interesne skupine, na Slovenskem pridobivajo več raznolike 
podpore in politično okrepitev (v angleškem jeziku empowerment) prek sorodnih interesnih skupin iz Evropske 
unije. Med ključnimi oblikami tovrstne podpore so po izjavah predstavnikov interesnih skupin naslednje: 
informacije, strokovna gradiva, analize in nasveti glede ključnih vsebin potrebnih novih javnih politik oziroma 
sprememb obstoječih javnih politik. Slovenske interesne skupine te podatke in analize prejemajo od sorodnih 
evropskih interesnih skupin gratis. Statistična analiza podatkov projekta Policy mreže in lobiranje v Sloveniji 
(1996) je pokazala statistično značilno povezanost med takimi 'evropskimi' povezavami slovenskih interesnih 
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skupin in njihovo prodornostjo v oblikovanju dnevnih redov slovenskega parlamenta in vlade, v sodelovanju pri 
oblikovanju politik (v posvetovanjih z vlado in parlamentarci v procesu oblikovanja zakonov) in tudi v 
implementaciji zakonodaje (podrobneje o tem v Fink Hafner, D., 2000). 
 
Očitno je za učinkovito vplivanje na oblikovanje in izvajanje javnih politik zelo pomembno avtonomno 
strokovno analitično delo in argumentacija. Za razumevanje policy procesov so izjemnega pomena akademske 
policy raziskave, ki ponujajo globlja družboslovna spoznanja o tem, kako potekajo empirični procesi 
oblikovanja in izvajanja javnih politik, o tem, kakšne so vzročne zveze v nastajanju družbenih problemov ter 
kakšne učinke javne politike povzročajo v družbi. Seveda pa je za učinkovito praktično sodelovanje nevladnih 
organizacij v oblikovanju in izvajanju javnih politik izrednega pomena tudi dostopnost rezultatov uporabnih 
policy analiz ter strokovna usposobljenost nevladnih organizacij za samostojno izdelovanje takih analiz. V 
preglednici predstavljamo ključne razlike med akademsko policy analizo, ki jo opravlja znansteno raziskovalno 
osebje na univerzah in inštitutih, ter uporabno policy analizo, ki jo opravljajo strokovnjaki za kliente oziroma 
naročnike. 

Preglednica 1: Primerjava akademske in aplikativne policy analize 

                         zvrst policy analize 
 
 značilnosti analize 

AKADEMSKA P.A. 
opisno pojasnjevalna 

znanje o policy procesu 

APLIKATIVNA P.A. 
svetovalna 

znanje v policy procesu 
 Osredotočenost  teorija; odkrivanje vzročnih zvez; 

oblikovanje tipologij 
posamična policy; posamični 

policy problemi 
 način analize 
 

 razlaga  Vrednotenje 

 cilj 
 

 razumevanje javnih politik  spreminjanje javnih politik 

 izbor raziskovalnih problemov 
 

 neodvisen  določi klient 

 časovno obdobje izvajanja policy 
analize 

 razmeroma dolgo (1 leto in več)  Kratko 

 vrednotna usmerjenost  težnja k znanstveni objektivnosti
(glede na kriterij ponovljivosti) 

sprejemanje vrednot klienta; 
zagovarjanje izboljšav javnih 
politik 

Op: dopolnjena preglednica na podlagi preglednice v Pal (1987: 25) 
 
 
Za interesne skupine (tudi za nevladne organizacije) je še posebej pomembno, da poleg zazanavanja in 
poznavanja problemov na societalni ravni znajo pridobiti analize oziroma znajo same analizirati dejavnike, ki 
vplivajo na oblikovanje in izvajanje konkretnih javnih politik. Za njihovo učinkovito sodelovanje in vplivanje ni 
dovolj le argumentacija, ki izhaja iz vrednotenja učinkov obstoječih javnih politik. Pomembno je tudi 
zagovorništvo policy vsebine – strokovno argumentiranje vsebine javne politke v komunikaciji s političnimi 
odločevalci (zahteve za nove javne politike ali popravke stare javne politike) ter zagovor primernega policy 
procesa (zagovarjanje izbrane procedure političnega odločanja, ki temelji na predhodnih analizah alternativnih 
procedur). 

Preglednica 2: Zvrsti policy analiz glede na stopnjo vpletenosti v policy proces 
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Vir: Hogwood, Gunn (1981) 
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Če želijo biti nevladne organizacije kompetenten sogovornik vladnim akterjem, morajo poznati problematiko 
konkretnih javnih politik dovolj natančno in se pri tem opirati tako na vladne kot tudi nevladne, avtonomne vire 
informacij in analiz. Med drugim je koristno prisluhniti tudi Palovim (1987) nasvetom za dobro policy analizo: 

1. Razišči zgodovino in ozadje problema.  
2. Poznaj zakonodajo (zakone in sodne dokumente).  
3. Analiziraj politično, interesno okolje (vpletene interese in vrednote zmagovalcev in poražencev).  
4. Analiziraj sestavine tematike ali problema, upoštevajoč makrovidike.  
5. Bodi previdno skeptičen do ekspertov (včasih razvijejo predsodke, prepričanja, ki jim preprečujejo 

razmislek o novih možnostih in pristopih).  
6. Bodi previdno spoštljiv do zdravorazumskega mišljenja (bodi občutljiv za razmišljanja, zahteve 

navadnih državljanov).  
7. Če je le mogoče, ze zavzemaj za uveljavljanje majhnih, postopnih sprememb javnih politik 

(inkrementalizem, omejeni eksperimenti).  
8. Izbiraj policy cilje, katerih doseganje je mogoče nadzorovati (realistične policy intervencije).  
9. Izbiraj policy tarče, ki jih je mogoče doseči z javno politiko (realistične policy intervencije: npr. 

namesto načelnega zavzemanja za vztrajnostni razvoj zavzemanje za usmerjenost konkretnih 
javnih politik na ciljne skupine akterjev, ki lahko s svojim, sicer s strani države spodbujenim, 
obnašanjem pripomorejo k doseganju omenjenega splošnega cilja).  

10. Upoštevaj, da imajo ljudje različne preference, in ponudi možnosti izbire znotraj iste policy 
(potrebno je omogočiti prenos dobrin, uslug ljudem na način, ki ga izberejo med ponudbo v okviru 
iste javne politike – npr. osebna izbira zdravnika).  

11. Bodi uravnotežen pri tehtanju interesov, upoštevajoč različno stopnjo organiziranosti in virov za 
uveljavljanje različnih interesov (upoštevaj tudi politično šibkejše interese).  

 

Pomen policy analize za učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij v oblikovanju, 
izvajanju in vrednotenju učinkov javnih politik 

Policy analiza s svojimi teoretskimi in metodološkimi elementi ter raziskovalnimi rezultati pomaga policy 
akterjem razumeti politiko in javne politike. V dediščini dosedanjega razvoja te znanstvene discipline najdemo 
vrsto modelov, ki na poenostavljen način pomagajo razjasnjevati praktične značilnosti in procese odločanja o 
javnih politikah ter njihovih učinkih. Različni modeli odsevajo različne prakse in so uporabni v določenih 
okoljih (npr. institucionalni, interesnoskupinski, sistemski in elitistični model, racionalizem, teorija iger, 
inkrementalizem – več o tem v Dye, 1992). Med najbolj univerzalnimi modeli je procesualni model, ki je 
izjemnega pomena za policy akterje, ki želijo razumeti in vplivati na verižno povezane politične odločitve o isti 
javni politiki skozi čas. Zato ga predstavljamo bolj podrobno. 
 
Policy proces (to je proces oblikovanja in izvajanja javnih politik) lahko idealno opišemo s časovno sekvenco 
naslednjih faz: 

1. identifikacija družbenih (policy) problemov 
2. oblikovanje političnega dnevnega reda 
3. oblikovanje policy alternativ (alternativnih rešitev policy problema) 
4. legalizacija / uzakonitev izbrane policy alternative (običajno sprejem zakona) 
5. implementacija / izvajanje javne politike 
6. evalvacija / vrednotenje učinkov javne politik 

  
Krucialna faza je očitno že prva faza policy procesa, saj se brez identifikacije problema in opozarjanja 
odločevalcev nanj, proces političnega odločanja sploh ne začne. Po tem, ko se razvije zavest o obstoju policy 
problema v družbeni sferi, je potrebno doseči, da politični odločevalci ta problem zazanajo kot dovolj 
pomemben in politično primeren, da ga uvrstijo na svoj dnevni red. V preglednici 3 predstavljamo faze oziroma 
ključne člene v oblikovanju dnevnega reda. 

Preglednica 3: Predpogoji uvrščanja policy problema na vladni dnevni red 

široka pozornost ⇒ 
 zavest o policy problemu 

javni/ sistemski dnevni ⇒ 
red  

(ne)odločitev vladnih akterjev ⇒ formalni/ uradni/ vladni 
dnevni red 
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Nevladne organizacije lahko s svojim javnim delovanjem pomembno prispevajo k oblikovanju zavesti o 
družbenem problemu in k širjenju senzitivnosti in pozornosti javnosti na ta problem – prek tega pa tudi k 
pritiskanju javnosti na odločevalce, da ti problem uvrstijo na dnevni red in ga pričenjo reševati. Uporabna policy 
analiza je pri tem lahko pomembna podpora aktivnostim nevladnih organizacij. 
 
Pri identificiranju policy problemov so koristni zlasti naslednji viri in analize: neformalni viri (v primeru 
nevladnih organizacij npr. stiki s klienti, članstvom), administrativni viri (razne statistike, ankete), demografske 
analize, socialni indikatorji, tehnike presoje strokovnjakov (tehnike napovedovanja, delphi tehnika, možganski 
vihar), pregled literature in vrednotenje učinkov obstoječih politik (evalvacijske študije). 
 
Pri oblikovanju alternativnih rešitev je zelo pomembna široka identifikacija alternativnih rešitev, 
napovedovanje in vrednotenje pričakovanih želenih in neželenih posledic vsake od alternativnih rešitev in 
svetovanje glede optimalne rešitve izbranega družbenega problema. 
 
V fazi legalizacije so politični odločevalci tisti akterji, ki presodijo, katere argumentacije oz. katere interese 
bodo pri svoji monopolni odločitvi bolj upoštevali. 
 
Spremljanje izvajanja politik (monitoring) je sicer v veliki meri naloga države, vendar je taka dejavnost 
smiselna in potrebna tudi za nevladne organizacije, v kolikor sodelujejo pri implementaciji politik in/ali so jim 
taki podatki dostopni ob opravljanju njihovih dejavnosti. 
 
Nevladne organizacije lahko imajo zelo pomembno vlogo v vrednotenju učinkov javnih politik. Za prepričljivo 
komunikacijo z odločevalci je priporočljivo, da svoje kritike in zahteve glede morebitnega spreminjanja, 
ukinjanja ali zamenjave obstoječih politik argumentirajo z lastnimi strokovnimi policy analitičnimi študijami in 
vrednotno politično zgovornimi primeri neželenih ali celo škodljivih učinkov javnih politik. 
 
Različne zvrsti policy analiz je potrebno ustrezno strokovno metodološko koncipirati in izvesti. Med viri, ki 
natančeje opisujejo raziskovalne metode in tehnike, naj omenimo predvsem dela Hogwooda in Gunna, Carleya 
in Dunna. 

Nekaj sklepnih misli: policy analiza in oblikovanje strategij lobiranja ter oblikovanja 
policy omrežij 

Policy analiza je nujna strokovna podlaga za politično odločanje in delovanje vseh akterjev, ki poskušajo 
vplivati na politične odločevalce in tudi za politične odločevalce. Hkrati je potrebno poudariti, da policy analiza 
obenem ni tudi zadosten pogoj ali sredstvo, s katerim lahko nedržavni akterji v resnici vplivajo na politično 
odločanje. Akterji morajo obvladati tudi umetnost in obrt na naslednjih področjih: 

1. v oblikovanju in sporočanju svojih interesov in zahtev, argumentiranih z rezultati analiz političnim 
odločevalcem, in  

2. na področju izbire in uporabe metod in tehnik vplivanja na politične odločevalce. S tem pa že 
prehajamo na področje uporabnih meso analiz. 

 
Med meso analizami je prav gotovo smotrna analiza policy omrežij. To je analiza omrežij državnih in 
nedržavnih akterjev, ki poskušajo vplivati na oblikovanje in izvajanje izbrane javne politike. Rezultati analize 
orisujejo interesno in politično okolje in konstelacijo moči, v kateri interesne skupine poskušajo uveljaviti 
svoj interes oziroma doseči prevlado svojega pogleda na oblikovanje in izvajanje konkretnih javnih politik. Med 
ključnimi značilnostmi policy omrežij, na katere morajo biti interesne skupine pozorne, so zlasti naslednje 
(podrobneje o tem Van Waarden,1992): ševilo in tip policy akterjev, funkcije omrežja (npr. kanaliziranje 
dostopa, posvetovanje, pogajanja, koordinacija, sodelovanje), meje omrežja in notranje strukturne značilnosti 
(npr. odprtost, simetričnost, stabilnost, narava notranjih razmerij), stopnja institucionalizacije omrežja, 
porazdelitev moči (predvsem stopnja avtonomije družbenih akterjev v razmerju do države) in strategije javne 
uprave (dostopnost, aktiven pozitivni ali negativni odnos do interesnih skupin). 
 
Analiziranje interesne strukture vpletenih akterjev in analiza obstoječih policy omrežij sta predpogoj 
oblikovanja učinkovitih strategij javnega delovanja interesnih skupin in učinkovitega lobističnega načrta. 
S tem pa smo že stopili na področje, ki ga komunikologi običajno označujejo s pojmom 'odnosi z javnostmi' in je 
predmet enega od prihodnjih predavanj. 
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4 Med viri, ki kvalitetno predstavljajo policy relevantne metode in tehnike, na tem mestu omenjamo predvsem 
Hogwood in Gunn (1994) ter Carley (1984). 

5 Radin (v Weiss,ur. 1992: 148) navaja, da so bili v letu 1988 v ZDA v Office of the Assistant Secretary for 
Planning and Evaluation v okviru Department of Health, Education and Human Services zaposleni 
strokovnjaki predvsem z naslednjih področij: javna uprava, politologija, policy analiza, ekonomija, 
sociologija, psihologija, pravo, fizika, matematika in filozofija. 

6 Po podatkih raziskave o strokovnem osebju v Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation 
v okviru Department of Health, Education and Human Services (Radin v Weiss, ur.,1992: 147–149) so v 
letu 1988 med zaposlenim strokovnim osebjem prevladovali strokovnjaki z doktoratom (49 %), nekoliko 
manj jih je končalo magisterij (27 %), precej jih je končalo katero od specializacij (17 %), ostali so imeli 
visokošolsko izobrazbo (7 %). 
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Marko Hren 
 

ODNOS NEVLADNIH ORGANIZACIJ DO SLOVENSKE 
CIVILNE DRUŽBE, JAVNIH SLUŽB, DRŽAVE, CERKVE, 

POLITIČNIH STRANK IN PROFITNIH ORGANIZACIJ 
 
Naslovno temo je dejansko moč obravnavati samo v tako širokem sklopu predavanj, kot jih Radio študent 
pripravlja v zastavljenem ciklusu. Tako bodo posamezne segmente podrobneje obravnavali drugi avtorji, sam pa 
se bom poskusil osredotočiti na tisti del zadane naloge, ki so jo prireditelji opisali kot razumevanje geneze 
najbolj perečih problemov v sektorju NVO z vidika stanja duha oziroma kulture neprofitnih organizacij. Zaradi 
preglednosti, konkretnosti in jasnosti ne bom niti poskusil govoriti o vsem, temveč želim izpostaviti zgolj tiste 
vidike zgodbe, ki se zdijo daleč najpomembnejši. 
 
Moj pogled na razmere oziroma odnose, ki jih nakazuje naslovna tema, torej na razmerja med civilno družbo, 
javnim sektorjem in profitnim sektorjem, opredeljuje generacijska determinanta; moja generacija je imela 
priložnost v dovolj velikih časovnih odmerkih doživljati kleni socializem in reakcijo nanj, tranzicijski kaos in 
stabilizirajočo se demokracijo po zahodno-evropskih vzorih. Sam sem bil v ta razmerja dodatno vpet kot aktivist 
ali akter. Iz te pozicije, torej iz kontinuitete spremljanja in vpetosti v družbena razmerja minulih 25 let se zdi 
najbolj smiselno k obravnavani temi pristopiti primerjalno oziroma si preprosto postaviti vprašanje, kaj se je 
spremenilo. Kaj se je izgubilo in kaj se je vrinilo? 
 
Pri tem s tranzicijo ne bomo mogli opraviti tako ozko, kot jo opisuje termin "postsocialistična tranzicija". V 
našem primeru gre še za nekaj hujšega kot samo za spremembo družbeno-ekonomskega reda. In tisto nekaj 
hujšega po mojem mnenju prav tako ali še prav posebej vpliva na stanje duha oziroma na kulturni milje. Tisto 
nekaj hujšega je količina in narava nasilja, ki smo mu bili priče. Ne samo da je padel stari družbeni red, ne samo 
da so propadle stare firme in da so se temeljito pomešale vladajoče elite, dodobra so se zamajali vrednostni 
sistemi. Karikirano rečeno: prej je bilo dovoljeno malo, v vojni pa je kazalo, kot da je dovoljeno vse. Izgubile so 
se meje dovoljenega, ugasnili so svetilniki človečnosti in zaspali so varuhi pravičnosti. 
 
Pomen nasilja in vojne za stanje duha pri nas je tema, ki se jo preveč zanemarja. Morda zato, ker so vplivi 
prisotnega nasilja na stanje duha in na vedenje preveč subtilni, iracionalni in nedokazljivi. Dolgoletno nasilje v 
naši regiji je gotovo povzročilo vsaj tolikšen šok kot sama postsocialistična tranzicija in prav temu šoku 
pripisujemo levji delež za bistveno spremembo stanja duha 80-ih in 90-ih, namreč, tranzicijo v individualizem 
samoobrambnega značaja ter absorbcijo potencialov v defenzivne pozicije. Na vsakem koraku srečujemo 
prestrašene, vase zagledane ljudi. Proces razsuvanja in razkrajanja, razbijanja in uničevanja se ni zaključil z 
osamosvojitvijo države. 
 
Vojna je prinesla, prinaša in bo prinesla povsem nove teme, s katerimi smo se in se bomo morali soočati; od 
valov beguncev, ko je moralo naše za to povsem nepripravljeno okolje reagirati takorekoč povsem 
nepripravljeno, do problema vojnih veteranov in povojne travme – problema, ki v zavest šele prihaja. Pred dnevi 
sem prvič pri nas zasledil novico, da je neki jugoslovanski državljan v nekem ljubljanskem hotelu kar v tri dni 
brez razloga grozil in streljal. Pri tem pa se lahko samo čudimo, kako je mogoče, da se nevladne organizacije v 
regiji doslej (vsaj kolikor sam vem) niso nikoli sestale v povezavi z vprašanjem sindroma povojne travme. Vojna 
je tudi pometla z zaupanjem v inštitucije, in kar se mene tiče, je pometla z zagledanostjo v Evropo: morije na 
Balkanu ni mogel ustaviti, kaj šele preprečiti, nihče; ne KEVS ne EU in ne NATO.  
 
Kot aktivistu družbenih gibanj predtranzicijskega časa mi v oči bije že sam krovni naslov serije razmišljanj o t. i. 
menedžmentu NVO. Naslov pove morda več, kot se zdi na prvi pogled: če smo v 80-ih letih govorili o družbenih 
gibanjih, potem danes govorimo o menedžmentu NVO. Tako kot je bil pojem civilne družbe v 80-ih neločljivo 
povezan z družbenimi gibanji, se danes zdi neločljivo povezan z nevladnimi organizacijami. Preden poskusimo 
jezik globlje zariniti v razpoko med gibanji in NVO, spregovorimo vendarle nekaj besed o civilni družbi.  
 
Kako je mogoče, da je diskurz o civilni družbi v času tranzicije povsem zamrl? Je mogoče, da je bil ta bogati 
diskurz 80-ih let namenjen zgolj definiranju in vzpostavitvi demokratične države? Tako kaže, čeprav sam 
mislim, da je potrebno razpravo o civilni družbi ponovno oživiti. Ta pojem sega širše od načina organiziranosti, 
kar opredeljuje čas oziroma družbena ureditev. Civilna družba je kompleksen splet subjektov, vrednostnih 
sistemov, relacij, tem oziroma prioritet, z drugimi besedami, civilna družba označuje stanje in strukturiranost 
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zdravorazumske pameti populacije in s tem reakcijsko sposobnost družbe, da se odzove na akutne, ključne 
probleme. Močna civilna družba tako predpostavlja visoko ozaveščenost populacije o določeni temi, 
impregniranost javnega govora z artikuliranimi vrednostnimi izhodišči in veliko sposobnost komunikacije, 
interakcije in sodelovanja med različnimi formalnimi in neformalnimi subjekti organiziranja. Z drugimi 
besedami, močna civilna družba označuje tako sposobnost doseganja konsenza okrog tematskih prioritet kot 
prisotnost in strukturiranost aktivne substance za izvedbo ukrepov, usmerjenih k želenim spremembam.  
 
Bistvena je še ena značilnost civilne družbe, ki jo velja izpostaviti na tem mestu – namreč njena transnacionalno 
ali nenacionalna narava. Zdrava civilna družba bi morala na težave na primer hrvaško-slovenskih odnosov 
odreagirati kot ena substanca, kot en glas, ne kot slovenska ali kot hrvaška civilna družba, in ne kot sodelovanje 
obeh civilnih družb, temveč kot civilna družba, ki ne pozna meja, pozna pa probleme. Proces individualizacije 
oziroma segmentiranja identitet je povsem ohromil normalno, in sicer logično ter zdravorazumsko sodelovanje. 
Ne vemo za resna in sistematična prizadevanja v smeri tolerance in miroljubnega sožitja na ravni 
civilnodružbenih odnosov med Hrvaško in Slovenijo in ne poznamo nevladnih organizacij, ki bi v tej smeri 
razvile skupne strategije. To so pomembni indikatorji stanja. 
 
Kdor torej danes trdi, da civilne družbe ni, dejansko trdi, da je civilna družba šibka, to pa bi opisano z uvodnimi 
pojmi pomenilo, da, prvič, ni prioritet oziroma konsenza okoli pomembnih družbenih tem, in drugič, da vlada 
velika disperzija med aktivnimi potenciali v družbi. In oboje je res. Šibka artikulacija prioritetnih oziroma 
vitalnih tem je laže razumljiva od disperzije potencialov. S tranzicijo so se teme oziroma področja, s katerimi se 
je treba ukvarjati, temeljito spremenili. Niso pa se spremenila etična izhodišča in vrednote, in v tem je problem. 
Za vse vrednote, za katere so si prizadevala družbena gibanja 80-ih let, bi si bilo potrebno vztrajno in 
kontinuirano prizadevati; torej za vrednote tolerance, pluralizma, enakopravnosti in nenasilja. Če se obravnavo 
tem lahko delegira na odločevalce oziroma politiko, potem se etičnih izhodišč ne more. Noben pravni red, noben 
zakon ne more nadomestiti prizadevanj civilne družbe za progresivne vrednote. Odnos do tujcev, rasizem, 
ksenofobija, pomanjkanje čuta solidarnosti do ljudi v stiski, vse to, kar danes opažamo kot očitne lastnosti 
slovenskega kulturnega miljeja, je povsem logična posledica odsotnosti permanentnih negovalcev in zaščitnikov 
temeljnih vrednot.  
 
Vzemimo za primer samo eno bolj izpostavljenih tem 80-ih let, prizadevanje za priznanje ugovora vesti zoper 
vojaško službo. Ob tej temi se je razvila bogata in široko razvejana razprava o človekovih pravicah, nenasilju in 
demilitarizaciji. S tem ko je država priznala pravico do ugovora vesti in uvedla civilno služenje, pa je tovrstna 
prepotrebna razprava povsem zamrla in ne moremo se načuditi, da se država poigrava z inštitutom civilnega 
služenja po mili volji in brez vsakršnega nadzora s strani civilne družbe.  
 
Nekako je razumljivo, da so civilnodružbeni potenciali v obdobju tranzicije delegirali zaščito vrednot in izvedbo 
ključnih tem v polje politike in države, rečeno poenostavljeno. Tovrstno delegiranje je bila velika iluzija in 
velika napaka civilnodružbenih potencialov, ki se je pokazala v toliko hujši obliki tudi zato, ker je – kot v vseh 
družbah v tranziciji – pomemben del civilnodružbenega potenciala prešel v državne in politične pozicije ter s 
tem samodejno in razumljivo spremenil zorni kot in prioritete. Nerad povem to, kar sledi v nadaljevanju, a 
zaradi korektnosti moram: nikoli ne bi smeli kriviti politikov zaradi iluzornih pričakovanj, ki smo jih nanje 
usmerili. Če so kmetje volili ljudsko stranko v prepričanju, da bodo tako rešili problem malega slovenskega 
kmeta v obdobju pridruževanja EU, in če se je tako zaupanje pokazalo za čisto iluzijo, potem pravilni odgovor ni 
v obsojanju politikov, temveč v streznitvi; namreč, da se morajo zainteresirane javnosti vedno in povsod 
samoorganizirati za svoje partikularne in skupinske interese ter za zaščito svoje identitete.  
 
Naj tudi na tem mestu posežem po zakladnici priljubljenih primerov zgodbe o Metelkovi. Nobena politična 
stranka ni kontinuirano in strateško podpirala Metelkove, prav vse so bile pripravljene v tej ali oni točki "civilno 
družbo na Metelkovi" izdati na račun drugih kalkulacij, akterji na Metelkovi pa so – poleg kmetov – evidenten 
dokaz za trditev, da mora civilna družba v notranji komunikaciji, solidarnosti in sodelovanju vztrajati s svojimi 
avtonomnimi strukturami organiziranja. Ali lahko gremo mirno mimo dejstva, da tudi v trdnjavi civilne družbe, 
Metelkovi, ni bilo dovolj notranje moči, da bi se ohranile vrednote solidarnosti, avtonomnosti, 
medgeneracijskega pretoka. Brez samorefleksije in samokritičnosti ne bo šlo. Tudi civilno družbo na Metelkovi 
zdaj, po dolgih letih klientelizmov in pomanjkanja notranjega soglasja, organizira javna oblast – Mestna občina 
Ljubljana.  
 
Kakšna je torej razlika med 80-imi in 90-imi, in obenem, kakšna je razlika med družbenimi gibanji in NVO. 
Družbena gibanja so se razvila kot reakcija na nerešena ali pereča vprašanja, pri čemer je bilo v izhodišču 
pomembno, da se sama vprašanja odprejo: javnost je bila več kot ciljna publika, bila je konstituenca. Gibanje je 
bilo samo druga beseda za eksperiment, ki je bil usmerjen in je v procesu vključeval najširšo javnost. Tisti, ki so 
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poskusili ubesediti bistvene značilnosti družbenih gibanj, so izluščili naslednje pojme oziroma vrednote: 
spontanost, avtonomnost oziroma neodvisnost, nenasilje, solidarnost in kooperativnost.  
 
Z vidika današnjega časa se zdi kar samo po sebi umevno, da so družbena gibanja in drugi neodvisni centri 
intelektualne moči pri nas in v svetu zlahka našli soglasje okrog ključnih prioritet oziroma tem: nedeljivost miru 
in človekovih pravic, pluralizem v najširšem pomenu besede – predvsem širšem od pluralizma političnih 
interesov. Vendar je bil konsenz okrog ključnih tem rezultat in ne začetek dolgotrajnega procesa interakcije med 
različnimi subjekti civilne družbe na mednarodni ravni. Do konsenza o ključnih temah je lahko pripeljal samo 
proces, osnovan na solidarnosti, pluralizmu in sposobnosti sodelovanja. Proces, ki so mu bile podlage etična 
izhodišča in ne pričakovanja ali celo obveznost izpolnjevanja rezultatov. Rezultati so prišli sami po sebi, 
spontano in nenačrtovano. Problem menedžmenta je v predvidljivosti in v obveznostih. Nevladnim 
organizacijam tudi danes ni treba na vsak način iskati prostora pod soncem. Osredotočiti bi se morale na etična 
izhodišča in vrednostna načela, gojiti občutljivost za dejanska pereča vprašanja in se na ta način izogibati in 
izogniti vsiljevanju prioritetnih in trendnih tem.  
 
Vsebinskim oziroma tematskim naravnanostim so sledile tudi organizacijske forme gibanja; te forme so bile 
precej bolj ohlapne, spontane in prilagodljive od statutarno in operativno – organizacijsko (menedžersko) togih 
organizacijskih oblik v formi pravnih oseb (zavodov, društev, fondacij). V 90-ih letih je prišlo od zunaj, s strani 
države in kot rezultat pred tem opisanega kulturnega šoka tranzicije do pritiskov v smeri individualizacije in t. i. 
profesionalizacije nevladnih organizacij. Da se razumemo: pojem nevladne organizacije do 90-ih ni obstajal. 
Prav tako ni nihče govoril o fenomenu fundraisinga. O tem, kako naj se organizira civilna družba, so začeli 
predavati drugi, potenciali oziroma subjekti civilne družbe pa so se odzvali kaotično in individualistično. NVO-
ji so razbiti in nepovezani, tako sektorsko kot regionalno. Zelo redki so primeri t. i. grass-roots organizacij, še 
redkejši primeri organizacij, ki bi temeljile na članstvu in ki bi jim bile članarine ter notranja solidarnost temeljni 
vir preživetja. Je mar lahko naključje, da je fenomen kooperativ oziroma zadrug v času tranzicije takorekoč 
neopazen. 
 
Mar lahko postavimo trditev, da je za šibkost civilne družbe odgovorna prevelika usmerjenost akterjev v 
projektni menedžment zahodnjaškega NVO biznisa? Ali je, z drugimi besedami, projektni menedžment del 
problema in ne del rešitve? Na neki način gotovo, saj je projektni menedžment velik del civilnodružbenega 
potenciala usmeril preveč stran od jasne avtonomne artikulacije tem, preveč stran od obče dobrobiti, preveč stran 
od tistih, s katerimi bi morali sodelovati. V projektni menedžment so civilnodružbene akterje dobesedno prisilile 
tako fondacije, kot državni razpisi in nenazadnje kompleksen projekt pridruževanje Evropski uniji. Logika 
razmišljanja civilnodružbenih akterjev je opredeljena s proračunsko vsebino, vsebina sama pa se prej ko ne kaže 
kot nujna substanca za pripravo projekta.  
 
Kakšni so stranski učinki projektnega menedžmenta? 

- Dejavnosti se prilagajajo razpisom in ne potrebam, ki bi jih artikulirali neodvisni civilnodružbeni 
centri refleksije ali razmišljanja. 

- t. i. ciljne publike se prilagajajo potrebam razpisov, s tem pa je ogrožena kontinuiteta pristopa do 
populacije.  

- Aktivnosti so take, kot jih predvideva projektni predlog, akterji so preobremenjeni s pisanjem 
projektov in poročil, s tem pa je zmanjšana spontanost akcije. 

- Dejavnosti so trajnostne, v odvisnosti od trajnosti virov financiranja; ker organizacije praviloma 
strukturno temeljijo na projektih in ne na interesu članstva,  je financiranje – in s tem obstoj 
organizacij – na dolgi rok negotovo. 

 
Primerov je nešteto, a za to priložnost izberimo kar področje neodvisnih medijev. Konkretno, zgodbo o tiskanih 
medijih ob kampanji za Metelkovo. Ko je bila Metelkova še utopija in so tam še sedeli generali, je Mreža za 
Metelkovo izdajala fanzin Mzin. Publikacijo so delali zato, ker so bili prepričani, da jo nujno potrebujejo. Mreža 
za Metelkovo se je morala financirati v prvi vrsti od prispevka članov, torej od članarin in od vitalnejših 
ustanoviteljev. Tudi svoj fanzin Mzin so financirali sami. Z leti je Mzin postal revija, ki ni imela z Metelkovo 
nobene bistvene povezave, razen pisarne na naslovu Metelkova 6. Slabih deset let pozneje, ko je Metelkova 
realen prostor, se je pojavilo novo glasilo, ki naj bi poneslo glas Metelkove navzven: Metelkovnik, kot projekt, 
ki ga je financirala privatna fundacija. Glasila niso prodajali, koliko so ga brali, pa tudi ne vemo. Vemo pa, da so 
uredniki na vprašanje o prihodnosti časopisa odgovarjali: časopis bo še izhajal, če bo fondacija nadaljevala s 
financiranjem. Fondacije ni več in tudi časopisa ne. Take zgodbe smo v minulih letih slišali prevečkrat, da bi jih 
lahko preslišali. 
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Povzemimo bistvene šibkosti civilnodružbenih subjektov danes 

Teme, prilagojene razpoložljivim razpisom oziroma fondom, strukturiranost, pisana na kožo projektnemu 
menedžmentu, s tem neštevna množica t. i. nevladnih organizacij, zavodov, društev, fundacij. Izredno 
podcenjena organiziranost na osnovi članstva. Konkurenčnost versus kooperativnost. Nevladne organizacije so 
organizirane kot privatne firme, ki druga drugi konkurirajo. Naravnanost k sodelovanju je zato majhna, odprtost 
za interakcije prav tako. S tem je zmožnost doseganja širšega civilnodružbenega konsenza okrog ključnih tem 
zmanjšana.  
 
Zasuka v proračunsko (beri kapitalsko) logiko civilnodružbenih subjektov ni moč pripisati samo ekonomski 
tranziciji, temveč predvsem individualsitično naravnanemu strukturiranju razmerij v civilni družbi.  
Izgradnja struktur in relacij med subjekti civilne družbe je za vitalnost vsake populacije na dolgi rok bistvena. 
Kvalitete interdsiciplinarnega, transgeneracijskega, partnerskega in solidarnega dela so gradniki in predpogoj za 
resne družbene akcije. In take kvalitete v določenem prostoru nastajajo zelo počasi. 
 
Mislim, da so opisane šibkosti in pasti, v katere so ujete nevladne organizacije, razlog za neustrezna razmerja 
istih do države in drugih javnih služb ter za dejstvo, da ni razvitih strateških partnerstev med političnimi 
strankami in nevladnim sektorjem oziroma da so še tista strateška partnerstva, ki so obstajala, zamrla, razen 
morda v primerih, podobnih navezi Cerkve in Karitasa. Neustrezno urejena razmerja med subjekti in strukturami 
civilne družbe in države je treba a priori pripisati pred tem opisani šibkosti civilne družbe. Izstopajoča in 
emblematska ilustracija za to trditev je zgodba o ustanavljanju t. i. centra nevladnih organizacij. Edino logično bi 
bilo, da center ali kako drugo servisno telo za nevladne organizacije ustanovijo nevladne organizacije same, po 
lastni presoji, na osnovi artikulacije lastnih potreb in po lastni dinamiki. Ne, v našem primeru je šlo za pobudo z 
vladne strani, za postopke, ki jih je vodila, časovno diktirala in financirala vlada, in konec koncev za strukturo, 
ki je v izhodišču postavljena na proračunski logiki in za nameček še v vladnih prostorih. Da bi vlada naredila kaj 
dobrega za nevladne organizacije, bi bilo seveda primerno in koristno, vendar obstaja vrsta ukrepov, ki bi jih 
vlada lahko izvedla v okviru svojih pristojnosti in svojih struktur. Tako bi lahko vlada povsem avtonomno 
pripravila in sprejela ukrepe za stimulativno davčno zakonodajo za financiranje neprofitnega sektorja s strani 
profitnega, prav tako bi vlada lahko ustanovila vladni urad za nevladne organizacije, ki bi imel za naloge ne le 
opravljati informacijske funkcije, temveč tudi funkcije varuha pravic NVO-jev, zlasti pravic do soudeležbe in do 
dobrega partnerstva z javnimi službami. Na ta način bi bilo tudi povsem jasno, čigava je struktura – vladna ali 
nevladna; danes namreč temu ni tako.  
 
Razmerje med subjekti in strukturami civilne družbe in države mora narekovati civilna družba, tam je vitalnost, 
energija, kreativnost in s tem potencial za spremembe. Danes so razmerja obrnjena na glavo. Če civilna družba 
geneririranje sprememb ali zgolj progresivnih korakov pričakuje od države oziroma vprašanje napredka delegira 
na javni sektor, si reže vejo, na kateri sedi. Zato moramo ponoviti, da je treba neurejene odnose med nevladnim 
in javnim ter profitnim sektorjem pripisati civilni družbi. Zadeva kljub vsemu ni tako dramatična, kot se zdi po 
povedanem, saj je treba procese v civilni družbi vendarle razumeti kot ritmične oziroma ciklične procese, ki 
vsebujejo faze artikulacije, akumulacije, akcije in oddiha. Tako smo lahko prepričani, da bo sčasoma prišlo do 
večje interakcije med aktivnimi potenciali civilne družbe in posledično do sodelovanja in artikulacije skupnih, 
občih ali specifično-konkretnih tem, ki bodo lahko imele mobilizacijski značaj in s tem tudi potencial za 
spremembe.  
 
Sodelovanje in solidarnost izpostavljamo kot ključni šibkosti civilne družbe. Na ostalih področjih se nimamo kaj 
pritoževati: znanja je veliko, tehnične opremljenosti, kadra, denarja in struktur tudi. V primerjavi z drugimi 
posttranzicijskimi okolji je v Sloveniji razmerje deležev domačega financiranja nevladnih organizacij v 
primerjavi s tujimi viri zgovoren podatek in neposredni rezultat civilnodružbenih prizadevanj iz časov pred 
tranzicijo. Vpliv prave civilnodružbene akcije se meri šele na dolgi rok. Vzpostavljanje relacij na horizontalni in 
vertikalni ravni, lokalno in mednarodno, lahko rodi rezultate šele na daljše obdobje. In to vliva upanje v 
siceršnjem depresivnem občutku razdrobljenosti. V Sloveniji obstaja cela vrsta dobrih organizacij in odličnih 
posameznic in posameznikov, ki določena področja vrhunsko obvladajo, imajo razvejane domače in 
mednarodne relacije in so dobro opremljeni. Če predpostavimo, da bodo sčasoma sprevideli, da z 
drobtiničarstvom in klientelizmom ne morejo dosegati pravih učinkov, in če bodo pozornost preusmerili od 
projektnega menedžmenta k etičnim in vsebinskim izhodiščem ter se obenem znebili iluzij, da ta ali ona 
politična elita ter prva ali druga veja sodne ali izvršne oblasti lahko na dolgi rok varuje vrednote in interese 
posameznih interesnih skupin. Ali obče, potem se za civilno družbo ni bati. In potem se bo spremenilo tudi 
stanje, ko nobena politična stranka nima resnih in strateških usmeritev k partnerstvu s posameznimi nevladnimi 
organizacijami, ko oblasti na vladni in na lokalnih ravneh ne poznajo in ne prakticirajo sicer normalnega 
partnerstva med nevladnimi organizacijami in državo. Politiki, državne veje, cerkve in profitni sektor bodo sami 
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po sebi spoznali, da imajo od sodelovanja s civilno družbo lahko samo koristi, civilnodružbeni potenciali pa 
bodo gotovo spet kdaj pokazali, da je moč in pravi potencial za spremembe v sinergiji in da je zaveznike za 
temeljne vrednote in etična izhodišča možno vedno iskati in najti tako med poslovneži, politiki, cerkvenimi in 
posvetnimi uslužbenci. 
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Dejan Jelovac 
 

VPLIV MEDSEBOJNEGA ODNOSA CIVILNE DRUŽBE IN 
POLITIČNEGA POD-SISTEMA NA DRUŽBENO 

REGULACIJO SOCIOSISTEMOV-V-TRANZICIJI 
– IZZIV MENEDŽMENTU NVO 

 

1. Uvodna razlaga o pristopu in poti mišljenja  

Naš čas že desetletja determinira družbenozgodovinski trend, ki neusmiljeno vodi k točki, ki jo luhmannovski 
sistemski funkcionalizem jemlje kot svojo poanto. Le-ta sfero prazne subjektivnosti, ki so jo že po Heglovi 
smrti začeli opuščati vsi resni imperativi (A. Gehlen), končno čisti do zadnjih konsekvenc. V tem "velikem 
pospravljanju" izginejo še sami subjekti, s tem da se transmutirajo v sisteme. Takšna "fatalna strategija" (J. 
Baudrillard) zapečati "konec individualizma", ki ga je T. Adorno še vedno negativno-dialektično razumel in 
ožigosal kot samoskrivljeno usodo človeštva. Torej nas danes ne more več skrbeti rapidno in ireverzibilno 
naraščajoča nemoč subjekta nasproti krožnim procesom samoreference sveta sistema, nad katerim svet življenja 
nima več skoraj nobenega vpliva. Luhmann se je enostavno otresel neke take anahronične nostalgije metafizike 
subjektivnosti, zaradi katere so trpeli Heglovi "desni" dediči prve generacije, pa pozneje Hans Freyer in Joachim 
Ritter, Arnold Gehlen, Lukacs in drugi, izhajajoč iz hladne konstatacije, da so strukture intersubjektivnosti že 
razpadle in da so se individui izločili, takorekoč odlepili iz svojega sveta življenja. Zaradi tega osebni in socialni 
sistemi ustvarjajo obrobne svetove zase, ki koeksistirajo v razponu od popolne ravnodušnosti do sovražnega 
antagonizma. V duhu nosilnega metodološkega postulata moderne znanosti sistemski funkcionalizem zavzema, 
glede na takšno stanje stvari, popolnoma vrednostno-nevtralno držo. V tem ga ne more omajati niti surovo 
dejstvo, da je nujna posledica planetarne hipersistematizacije v resnici vedno marginalizacija sveta življenja, ki 
bi, kot J. Habermas ironično pravi, "mogel preživeti samo takrat, ko bi se transformiral v medijsko voden 
podsistem, komunikativno vsakodnevno prakso pa odvrgel kot kačjo kožo" (Habermas, 1988: 330).  
 
Medtem pa za vsako sodobno mišljenje, ki je v sebi zadržalo vsaj bled spomin na um, tako nadomeščanje 
samoodnosnega subjekta s samoreferenčnim sistemom, h kakršnemu se zateka teorija sistema, še vedno 
predstavlja problem ne glede na doslednost in učinkovitost, s katero je takšna substitucija izvršena, in 
znanstveno-strokovni diskurz, v katerem je eksplicirana. Takšno mišljenje se ne pusti zmesti niti 
visokosofisticiranim aparatom niti univerzalnim eksplanatornim ambicijam teorije sistema. Z druge strani pa se 
ta prispevek izogiba nevarnosti, da bi šel po sledi znane Marxove prerokbe, da bo, če pride do spodrsljaja 
revolucionarne prakse, nastopilo stanje barbarstva, ki se bo karakteriziralo z nepreklicnim in popolnim 
subsumiranjem sveta življenja pod imperative procesa sistematično-sistemske eksploatacije, ločene od 
kakršnekoli uporabne vrednosti, konkretnega dela, avtentičnih potreb in zgodovinskega smisla. Toda medtem ko 
se bodo za Marxa po uspešni revoluciji sistemski osamosvojeni funkcionalni sklopi raztopili v Nič, je za 
Luhmanna svet življenja že zdaj izgubil kakršenkoli smisel in pomen v danes funkcionalno diferenciranem, 
kibernetsko upravljanem ter totalno kontroliranem svetu sistema.  
 
Svoj telos (namen) in methodos (pot) poskuša zgoraj predlagano raziskovanje odkriti nekje v prostoru med 
sistemskim funkcionalizmom in radikalnim humanizmom. Kajti v obeh horizontih ostaja nevidno, 
netransparentno ravno tisto, kar je središčni problem medigre sveta sistema in sveta življenja, namreč, kaj 
vzpostavlja njuno usodno skupnost (Gemeinschaft) in kako se utemeljuje, ohranjuje in razigrava medsebojni 
odnos sodelovanja in nasprotovanja sistemskih imperativov, zakonitosti strukture in dinamike sistema na eni 
strani in principa samoregulacije sveta življenja na drugi. Kakšno je povratno učinkovanje tipičnih življenjskih 
form in procesov znotraj civilne družbe, recimo kulturne reprodukcije, socialne interakcije, socializacije in 
podobnih na podsisteme politike, gospodarstva, znanosti itd.? Kako razumeti kvalitativno nove fenomene, ki jih 
označujemo kot gemischt-fenomene postmodernega sveta, ki se v najrazvitejših zahodnih političnih sistemih 
danes porajajo kot gobe po dežju in reciklirajo kot plod kompromisne strategije, s katero svet življenja reagira na 
porast kompleksnosti in brezciljnosti gospodarskih procesov in državnega aparata v epohi, ko se zaključuje 
zgodovinski projekt monopolizacije družbene moči. Če se potemtakem v “postmodernem stanju” (J.-F. 
Lyotard) svet življenja ne more izločiti iz vidnega kroga razmišljanja, kot kak luhmannovski "podkompleksni" 
neprebavljivi ostanek ali derridovski "dekonstruirani" stranski proizvod sistema, potem je ravno tako področje 
fenomenov tisto, ki predstavlja legitimni spoznavni interes tiste filozofije, ki za seboj še ni porušila vseh mostov 
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k predrefleksivnim in fenomenološkim izkustvom krize, v katero se je zapletla sodobnost. V tem in takem 
diskurzu filozofija razodeva, razkriva in razumeva resnice kot bistvene resnice (wesentliche Wahrheiten). Če je 
torej bistvena resnica lahko naravni plod samo tiste sodobne filozofije, ki noče biti duhovni pogon (Betrieb), 
vprežen, da gara za ustoličenje, krepitev in pospeševanje sveta sistema, potem si ta filozofije ne zamišlja, da je 
pravo mesto njenega negovanja (Pflege) univerza, ki je konstituirana tako, da vedno oskrbuje sistem s 
teorijskimi proizvodi, namenjenimi olajševanju, urejanju, vpeljanju udobnosti tekočega stanja stvari. To se 
utemeljuje kot sodobni zunaj-institucionalni podprijem bistvenega mišljenja, ki je spodbujen z ironično 
nezaupljivostjo do inicialne intencionalnosti sveta sistema, po kateri je ta dejanskost edini neminljivi kulturni 
sklop stabilizirane, funkcionalizirane, optimalizirane organizacije človeka vrednega obstoja. Izhodišče 
bistvenega mišljenja je izvirna evidenca o nastalosti in minljivosti tega in takega sveta, predvsem pa njegove 
planetarno dominirajoče emanacije v obliki "svetovno-meščanskega stanja" (I. Kant) etabliranih razmer. Za 
pozitivno dejanskost takšne psevdo-konkretne stvarnosti bistveno mišljenje ne najde nikakršnih olajševalnih 
okoliščin. Ravno nasprotno pa bistveno mišljenje na temelju izvedene ontološke analitike človekovega 
životarjenja v sistemu poskuša umsko oteževati prevladujoči objektivni sklop sistemskih okoliščin, struktur in 
tokov. V skladu s svojo ontološko postavo (Ge-stell), da naj bo "iz-(ven)-redno izpraševanje iz-(ven)-rednega" 
(Heidegger, 1976: 31), se mišljenje nagiba k soočanju človeštva s surovo prozo vsakodnevnega životarjenja v 
bizarnih okvirih in trivialnih situacijah sistema, ki je namišljen in zagnan tako, da lahkotno olajša težo 
življenjskih razmer. Z vztrajanjem pri tem, da je resnično bivanje (kot tudi resnica o takem načinu bivanja v 
diskurzu teoretskega spoznanja) usodno težko podjetje, bistveno mišljenje zares vedno znova razočara človeka 
sistema, ki se ga tisočletja nagovarja in prepričuje, da lahko išče samega sebe in se sme najti izključno v 
stvarnosti sveta sistema, ki mu ponuja udobje in preskrbljenost. Bistveno mišljenje ga grobo prebuja iz takega 
neustreznega in nevzornega dremeža z odkritim diagnosis-om, na podlagi katerega pride na dan, da v uradno 
urejeni ontični drži sveta sistema nasproti svetu življenja zares obstaja nekaj iz-redno spornega.  

Sociosistem-v-tranziciji  

Stoiki so prvi v zgodovini zahodnoevropske kulture osmislili pojem systema in z njegovo pomočjo prikazovali 
tisti segment sveta, ki je homogeno združen, urejen, zbran, sestavljen po nekem enkratno izvedenem logos-u. 
Systema je vedno neko systole, kar pomeni krčenje, pritezanje, stiskanje in omejevanje. Sistem torej združuje v 
sklop urejene elemente na tak način, da sta njihovo mesto in/ali vloga zmeraj odločilno določena s 
funkcioniranjem glede na druge elemente in celoto kot tako.  
 
V sodobni menedžerski znanosti sistem po definiciji tvori celoto, ki vsebuje vsaj dva ali več delov, ki zadoščajo 
naslednjim petim pogojem:  

1. Celota ima eno ali več definiranih funkcij.  
2. Vsak del v sklopu lahko vpliva na obnašanje in lastnosti celote.  
3. Obstaja podsklop delov, ki so zadostni v enem ali več okoljih, da bi dejansko izvršili definirano 

funkcijo celote; vsak posamezni del je nujen, vendar nezadosten za izvršitev definirane funkcije.  
4. Na kakšen način vplivajo vedenje in lastnosti vsakega dela sistema na njegovo lastno vedenje in 

lastnosti, je odvisno od vedenja in lastnosti vsaj enega od drugih delov sistema.  
5. Učinek vsakega podsklopa delov na sistem kot celoto je odvisen od vedenja vsaj enega drugega 

podsklopa (glej Ackoff, 1994: 18–21).  
 
Zelo pomembna implikacija teh pogojev za naš problemski diskurz je v tem, da vsak sistem predstavlja tako 
urejeno celoto, ki ne sme biti razkosana na neodvisne sestavne dele. Kajti definirana ciljna funkcija sistema se ne 
more izpeljati s katerimkoli delom sistema, ki je ločen od ostalih. V kolikor med deli, sklopi, podsklopi in pod-
sistemi v sistemu ni interrelacij, predvsem interakcij, interdependenc in interpenetracij, potem ti formirajo 
agregat ali konglomerat, ne pa sistem, saj performansa sistema ni preprosta vsota performans njegovih ločenih 
delov, ampak proizvod njihovih interrelacij.  
 
V sociologiji se pojem modernizacije nanaša na “prehod iz tradicionalne, nizkodiferencirane, relativno imobilne 
in neinovativne (izročilu zavezane) družbe v diferencirano, mobilno in inovativno moderno družbo. 
Modernizacija je torej povezana s sposobnostjo družbenega oziroma institucionalnega sistema, da generira 
inovacijske impulze ter absorbira spremembe in konflikte, ki jih sproža proces difuzije inovacij oz. proces 
modernizacije” (Adam, 1989: 500). Iz celote tega diskurza smo za potrebe tega predavanja izbrali samo tisti 
bistveni segment, ki se nanaša na razsvetljevanje in razumevanje medsebojnega odnosa zakonitosti, ki regulirajo 
funkcioniranje političnega podsistema, in pravila družbene samoregulacije civilnodružbenega sektorja, njuna 
interakcija pa bistveno vpliva na performativnost celote sistema – moderne države. Ta relacija nas ne bo 
zanimala per se, temveč predvsem v pogojih postsocialistične tranzicije tranzicije. Kajti izpostavilo se je, da ima 
vključitev tega faktorja v igro, poleg praktične relevantnosti za razumevanje, koordiniranje, nadziranje in 
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krmiljenje procesov, ki smo jim ravnokar priča, signifikantne teorijske reperkusije v primeru vsakega poskusa 
racionalne konceptualizacije in/ali napovedovanja trendov nadaljnjega razvoja transformacijskih procesov, ki se 
v tem času odvijajo na tleh post-socialističnih držav Srednje in Vzhodne Evrope. Glede na to, da so takšne 
kvalitativne, rapidne, večpomenske in multidimenzionalne družbene spremembe po svojem karakterju nove, 
nepričakovane in nepredvidljive metamorfoze v mediumu novoveškega zgodovinskega projekta modernizacije, 
glede na to, da torej niso deja vu, iz tega sledi, da ostajajo v takorekoč mrtvem kotu kot nekakšni netransparentni 
reziduumi, če jih opazujemo samo s perspektive klasične luhmannovske teorije socialnih sistemov.  

2.1. Fenomen postsocialistične tranzicije  

V kolikor so se botri imena za proces temeljnih družbenih sprememb, do katerih prihaja v obdobju 
postsocializma, obnašali količkaj racionalno pri odločanju za samostalnik latinskega porekla, ženskega rodu, 
potem imamo dobre razloge, da predpostavimo, da so v potencialu pomena in etimologiji termina transitio, 
transitionis našli eksplanatorno sposobnost, s katero je le-ta zmožen prinesti na dan vsaj nekaj od ejdetskega 
bistva tega fenomena. Namreč že predrefleksivno izkustvo kaže na to, da je tranzicija tista oblika in način 
spremembe, pri kateri ne gre samo za transformacijo (metamorfozo) neke socialne strukture in/ali dinamike, 
temveč je pri tem v ospredju prehajanje od nečesa k nečemu. Obseg termina tranzicija spaja v sebi nianse 
pomenov, kot so prelaz, prestop in prehod iz enega stanja v drugo. A ne samo to, v istem mahu ta termin 
označuje prebeg iz enega sistema (pri starih Rimljanih izvirno iz stranke ali stanu) v drugi. V primerih današnjih 
držav, t. i. novih demokracij, je s tranzicijo poimenovan tisti družbeni proces, s katerim te po zlomu 
boljševiškega realsocialističnega režima pričnejo pospešeno uveljavljati paradigmo zahodnega socio-sistema, ki 
so ga še do včeraj ideološko silovito podcenjevale, mu ugovarjale in ga praktično-teoretsko delegitimizirale.  
 
Vsaka besedna raba, ki je pognala korenine na polju javnega komunikativnega delovanja, je vedno do določene 
mere replika tisti prevladujoči navadi, iz katere izhaja ali s katero se sooča in ji oporeka. V tem pogledu 
tranzicija ni nikakršna izjema. Kajti v svoji pomenski konstituciji na javni sceni termin tranzicija poleg svojih 
pro-konotacij teži biti pri-govor, ugovor, povračilo tisti magični besedi iz realsocialističnega besednjaka, na 
katere slabotna ramena se je zvalilo skoraj celotno breme artikulacije Hegel-Marxove dialektike zgodovine. Gre 
seveda za Aufhebung. V tem smislu želi tranzicija označevati neko dis-tanco, razdaljo, odmik od Aufhebunga. 
Torej v svoji kontra konotaciji tranzicija odklanja, da bi šla po poti preseganja, prekašanja, prevladovanja, po 
kateri je hodil v svojem t. i. prehodnem obdobju realsocialistični podprijem zavestnega obvladovanja življenja . 
Da je tak epohalni poseg nosil v sebi klice neuresničljivosti, skupaj s sindromom viška-pretencioznosti, je 
najtrdnejši dokaz ravno način, kako je doživel svoj konec. Ni ga namreč doletela herojska smrt junaka na 
bojnem polju, temveč se je skrhal, implodiral v farsi, ki je bila bolj podobna speštavanju žabe. Če je torej doba, 
ki se poraja na drugi strani "prehodnega obdobja v komunizem", v svoji osnovi post-socialistična, potem biva 
konstituirano s pomočjo mehanizma Verwindunga, v kolikor raje zaupamo nemškemu korelatu tranzi-cije. Ta 
termin srečamo pri poznem Heideggru v njegovem poskusu najti pravo besedo za izražanje tistega, kar je usoda 
metafizike Zahoda na eni strani, ter tistega, za kar sodi, da je imel v mislih pozni Nietzsche s svojimi 
"nesodobnimi razglabljanji", na drugi. Čeprav Nietzsche ni eksplicitno uporabljal termina Verwindung, je po 
Heideggrovi interpretaciji implicitno izkoriščal njegov pomenski potencial v prizadevanju, da bi razumel bistvo 
zgodovinskega procesa metamorfoze moderne v postmoderno. Kajti Verwindung pomeni neko prehajanje v 
smislu: 1) poglabljanja, požiranja, žretja; 2) zdravljenja, pregorevanja; 3) ovijanja, zvijanja, zapletanja, 
zamotanja, zavrtenja (tudi v prenesenem pomenu, da nekdo nekoga "vrti" v krogu). Ravno to je imel v mislih 
Heidegger, ko je v svojem posthumno objavljenem intervjuju v Spieglu (Hamburg, št. 23, 1976) poskušal izreči, 
v čem je "največja nezgoda mišljenja". Njegov filozofski testament se zaključuje z besedami: "Za današnje 
ljudi je veličina tistega, kar je treba misliti, prevelika. Mogoče bi se morali potruditi graditi na ozkih in 
nedaljnosežnih stezah nekega Verwindunga."  
 
Na osnovi do sedaj sprožene hermenevtike smisla tega krovnega terminusa technicusa se nam odpira horizont, 
v katerem postaja manj presenetjiva inherentna aporetičnost tistega sklopa dogajanja (Geschehen), ki v sebi 
skriva/odkriva sam fenomen tranzicije. Vsak tranzicijski podprijem vsebuje tudi občutno dozo zvijačnosti. Kajti 
izvirna evidenca, do katere se lahko prebije bistveno mišljenje, z ozirom na problem, ki se nahaja v žarišču 
našega zanimanja – razsvetljevanje karakterja interrelacij med politiko kot podsistemom socialne regulacije in 
civilno družbo kot sfero socialne samoregulacije – kaže na naslednje:  
 
(a) Da je primarna vloga politike in civilne družbe ustvarjati predpogoje za normalno funkcioniranje sistema v 

bližnji prihodnosti, saj brez njihove izpolnitve ne more biti nikakršnega sistema ne danes ne v prihodnosti. 
Paradoksalnost take vloge je v tem, da se šele v nekem prihodnjem stanju sistema pričakuje, da začnejo 
delovati predpostavke, ki so že konstitutivni pogoji za njegov dejanski, kar pravzaprav pomeni normalnen, 
obstoj. Od tu sledi, da je v času prehajanja-k-sistemu njegovo stanje v bistvu abnormalno, fragilno, krizno in 
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podobno. Na njegovo nesrečo tak nivo aporetičnosti sklopa dogajanja implicira tisto stopnjo kontingence 
dogodkov, ki se izmika možnosti teoretske konceptualizacije ter eo ipso racionalnega napovedovanja 
prihodnjega stanja sistema. Brez teh je v še-ne-sistemu (Noch-nicht-System) pač vsako krmiljenje z 
operacijami, z njegovimi deli, sklopi in še-ne-sistemom v celoti načelno obsojeno na naključnost.  

 
(b) Glede na to, da so pogoji, interakcije ter funkcije znotraj še-ne-sistema, kakršnega srečamo na javni sceni v 

obdobju tranzicije, po definiciji neregularni, spremenljivi in nestabilni, to implicira, da pridobivajo začasni, 
manevrsko-taktični značaj. Namesto da bi bili strategemi krmiljenja sistema, postanejo paliativni ad hoc 
ukrepi, zamišljeni in izvedeni, da kratkoročno pogasijo požare in s tem nepredvidljivo pojavljajoče se težave 
vsaj trenutno "pometejo pod preprogo" v pričakovanju, da bo nekega lepega dne prišlo normalno stanje 
sistema, v katerem se težave takega tipa tako ali tako v principu ne morejo pojaviti.  

 
(c) Z ozirom na to, da se postsocialistična tranzicija kaže kot proces rapidnih, mnogovrstnih, večslojnih in 

polivalentnih socialnih sprememb, ni nič nenavadnega, da jo spremlja veliko slučajnosti, ambivalenc in 
anomalij. V takšnih okoliščinah pod-sistemi, ki nas zanimajo, lahko funkcionirajo delotvorno le pod pogojem, 
da so organizirani na način kriznega menedžmenta: le tako lahko pokažejo sposobnost, da efikasno postavijo 
temelj in ustvarijo okvir za stabilizacijo še-ne-sistema ter ipso facto njegovo bolj zaželeno (wishful) 
imanentno metamorfozo v (normalni) sociosistem v nasprotju s transcendenčno konverzijo, v katero se 
neizogibno prej ali slej ujamejo vsi poskusi prelomov kot radikalnih družbenih sprememb v razponu od 
izrednega stanja do revolucije.  

 
(d) Če nosi vsaka družbena struktura v sebi sledove nekega (kulturnozgodovinskega) pomena in če ima vsaka 

socialna funkcija neki namen, potem mora biti tako tudi v primeru postsocialistične tranzicije, za katero je že 
iz njenega imena razvidno, da predstavlja neko teleološko naravnano socialno gibanje. Če je torej brezciljno, 
nesmotrno socialno gibanje contradictio in adiecto, potem mora imeti tudi postsocialistična tranzicija vsaj 
nekakšen jasno določen cilj prehajanja. Vendar se tu pojavljajo težave, ki niso samo rezultat pluralizma, 
polivalence in multidimenzionalnosti ciljev, ki implicirajo multipragmatično naravnanost celotnega procesa, 
temveč so prvenstveno plod neke imanentne ambivalentnosti fenomenov postsocialistične tranzicije. 
Aporetičnost ciljev je namreč rezultanta dveh divergentnih vektorjev. Prvi je intencionalno usmerjen k begu 
od realsocialistične utopije in njenega tuzemskega udejstvovanja v formi avtoritarno-totalitarne države. Ta cilj 
bega od ... bi v duhu terminologije M. Webra lahko imenovali "odčaranje" (Entsauberung). Drugi vektor je v 
nasprotju s prejšnjim premik k neki novi destinaciji. Ta cilj k ... predstavlja prehod k nečemu, kar je zunanje v 
odnosu do sistema-v-tranziciji. To Drugo, ki deluje kot vzor ter eo ipso gibalo socialne akcije, je model 
moderne demokratične Države-Nacije. V svojem temelju ima taka teleološka naravnanost značaj zapeljevanja 
(seducere). Zapeljevati pomeni ukiniti se kot kavzaliteta preteklosti (causa efficientis) in se teleološko (causa 
finalis) konstituirati kot tisto, kar je nezadržno priha-jajoča intencionalnost družbene realnosti. Istočasna 
prisotnost odčaranja in zapeljevanja ustvarja napetost (tenzijo), ki je izvor permanentne krize in stanja stresa v 
obdobju postsocialistične tranzicije. Ta fenomen lahko imenujemo tranzicijski šok.  

 
(e) Če še-ne-sistemu vendarle uspe, da vsaj pragmatično obvlada krizo ambivalence ciljev, mu preostane 

problem, na katerega je že davno opozoril Marion Levy, in sicer, da je pretirano poenostavljeno in naivno 
vsako tisto razumevanje modernizacije, ki hoče vzorec relativno modernizirane družbe preprosto uporabiti za 
družbo, ki bi to šele hotela postati. Tega se nezadostno zavedajo današnji politični voditelji držav v 
postsocialistični tranziciji, ki mislijo, da je dovolj usmeriti krmilo na Zahod, pa se bo vse samo spravilo v red. 
Ne samo, da čista westernizacija oziroma amerikanizacija ni tranzicija, predstavlja namreč tudi dodatni faktor 
destabilizacije, zato ker spregleduje, da je tranzicija kot projekt/podprijem pospešene modernizacije v svojem 
samem temelju aporetična, kajti glede na to, da se ne more opirati na imanentne smotre družbenih sprememb, 
je prisiljena, da jih išče tam, kjer jih spet ne more najti. In sicer tranzicija ne more za svoj zunanji vzor 
uporabljati reperjev, smerokazov, organizacijskih matrik ter ciljev, ki so bili uporabljeni v drugih 
zgodovinskih okoliščinah v družbah, ki so svoj proces modernizacije prehodile po postopni evolucijski poti, 
saj bi s tem zapadla v paradoksalni poskus ponavljanja neponovljivega ali imitiranja tistega, kar se upira 
vsakršnemu posnemanju v bistveno drugačnih okoliščinah. Če torej ne obstajajo čvrsti paradigmatski vzorci 
družbenih sprememb, potem je postsocialistična tranzicija proces, ki je neizogibno prepuščen rokam 
boginje Fortune (tj. omahljivi slučajnosti). Prav v tej smeri G. Tomc brez predsodkov sklepa takole: 
"Tranzicija, ki smo ji priča, ne vodi nikamor, saj je kontinuirani proces sprememb, na katerega vplivajo 
številne nepredvidljive kontekstualne situacije." (G. Tomc, 1994: 31). Končno konsekvenco takega izhodišča 
najdemo v Borgesovi zgodbi Loterija v Babilonu. To je parodija o družbi, v kateri je loterija požrla vse 
inštitucije, ker je prišlo do interpolacije Slučaja v vse pore družbenega tkiva. Rezultat takega poigravanja z 
družbeno strukturo je vsesplošni indeterminizem. V takem arbitrarnem sistemu Slučajnost koincidira z 



 72 

absolutno mobilnostjo. Trenutna menjava (tauschen) vseh usod zadovoljuje željo po polivalenci, ki pomeni 
srž radikalno izpeljane demokracije.  

 
Na tej strani sveta stoji Amerika, ki je, kot vsi pravijo, najboljše, kar trenutno obstaja v najbolj razviti skupini 
(G7) držav t. i. svobodnega sveta. Pri natančnejšem vpogledu v njeno bistvo vendarle takoj pride na dan, da je 
Amerika pravzaprav sociosistem, katerega vidni znaki so čudno sožitje visoko sofisticiranih teorij in skrajno 
bizarnih praks, ki ustrezajo nenačelni koaliciji neba in denarja, luksuza in pomanjkanja. V takem družbenem 
sistemu se vzporedno dogajajo konformna materializacija življenja in brutalna nasprotja vsakdana, ki izvirajo 
iz nepojmjive revščine. Na vsako vznemirjenost ob takšnem stanju stvari tistih, ki niso “from the West”, 
refleksno odgovarjajo s floskulo: Stay cool! Keep on smiling! This is America! Morda je objektivni profil 
takega Zahoda zapustil še najbolj prepričljivo sled v “magičnem kraljstvu” Disneylanda. Kajti v njem se, kot 
pravi Baudrillard, “dejanskost ustvarja iz miniaturnih celic, matrik in spominov, modelov upravljanja in 
izhajajoč iz vsega tega se lahko tudi neštetokrat reproducira. Ni nujno, da je le ta racionalna, saj se ne primerja 
več z nobeno idealno ali negativno instanco. Dejanskost je samo še operacionalna. Povrh vsega ni več niti 
nekaj stvarnega, zato ker je ne ovija več nič imaginarnega. Dejanskost je nekaj, kar je nadstvarno, proizvod 
sinteze, ki se udejanja z izžarevanjem kombinatoričnih modelov v nekem nadprostoru brez atmosfere” (J. 
Baudrillard, 1991: 6). Radikalna genetična miniaturizacija je pot, ki pelje naravnost v dimenzijo simulacije. In 
ravno Disneyland je takšen popoln model, ki vsebuje vse vrste nadrealističnih simulacij. Ta miniaturizirana 
država, zgrajena na igri fantazem in iluzij, nezadržno privlači množice, ker je oblikovana kot družbeni 
mikrokozmos po meri otrok, v katerega se odrasli vključujejo brez težav, saj jim ponuja neposredno uživanje 
Amerike, tako njenih radosti kot tudi njenih omejitev. Magična privlačnost majhnega Disneylanda je v tem, da 
na vsakem koraku sooča svojega obiskovalca z resnično sliko velike Amerike. Iz najmanjših podrobnosti 
prihaja na površje morfologija posameznika in struktura arhetipov, iz katerih je stkan Novi svet. Vse njegove 
nosilne vrednote, ideali in sanje so tu predstavljeni eksaltiranemu pogledu obiskovalca skozi skrbno zgrajene 
miniature in stripe iz njegovega otroštva: okrog “podložnika” magičnega kraljestva se sučejo Miki Miška, 
Jaka Racman, Pepe, Stric Skopušnik, Gusarji in ostala bratovščina. Vsi skupaj ponujajo tipizacijo ameriškega 
oz. zahodnjaškega načina življenja. A ta je stvarnost tretje vrste, saj s svojim obstojem dejansko prikriva 
dejstvo, da je stvarna Amerika pravzaprav en sam Meta-Disneyland, ki je načrtovano zgrajen navznoter, kot 
imaginarno kraljestvo, ki naj bi utrdilo prepričanje, da je vse tisto, kar o(b)staja izven njegovih zidov – 
resnična stvarnost. Vendar pa Zahod, ki ga obkroža, sploh ni več videti kot takšna stvarnost, temveč gre tudi v 
njem samo za različne moduse in forme, v bistvu izomorfne nadstvarnosti ter simulacije. Zato se je moral tudi 
Zahod obkrožiti z disneyjevsko-hollywoodsko “začarano vizijo”, s “čarobno planino”, s “podvodnim svetom”, 
s “svetom prihodnosti” in s “svetom avantur” kot svojevrstnimi središči fantazije, ki ga napajajo z iluzijo 
resnične dejanskosti. Brez energije iz takšnih agregatov bi ta aglomeracija ostala ovita v skrivnost, da gre v 
njej samo še za mrežo nenehnega in nestvarnega kroženja, za pravljično divje prostranstvo brez človeških 
razsežnosti, za prostor-čas z neznosno praznino obstajanja. Čeprav je slišati paradoksalno, je življenjska 
stvaritev Walta Disneyja, in sicer, da zgradi “centrale iluzij”, videti kot zadnji poskus, da bi se načelo 
stvarnosti ohranjalo s pomočjo načela imaginacije kot njegovega kontrapunkta. 
 
Če bi bil torej cilj tranzicije gola westernizacija življenja, potem bi se uresničil takrat, ko bomo končno 
zmožni vpeljati Disneyland na “sončni strani Alp”. Ostaja le vprašanje, ali bo tedaj tudi tukaj dovolj ”fajn”, da 
bo “ful dobro” zadovoljilo sleherno željo tistega občana, ki je v formi grafita na steno stavbe FDV v Ljubljani 
zavpil: “Naredite mi to deželo zopet ... veselo!”?  

 
(f) Seveda na tem mestu ne želimo trditi, da smo pripravljeni spregledati pomembnost fenomena posnemanja ali 

mu odreči vsako relevantnost kot faktorju v oblikovanju evropske kulture nasploh in kulture sociosistemov v 
postsocialistični tranziciji posebej. Saj je že Platon na samem začetku Zahodne metafizike raztolmačil 
ontološki odnos med Svetom Idej in Svetom Empirije kot neko v osnovi mimetično (imitativno) interrelacijo, 
ki mu je potem dopuščala, da svoj celotni hermenevtični filozofski sistem razvija kot eksegezo podobnosti oz. 
semiologijo videza (eidosa) biti vsega bivajočega. Tako se pri Platonu na primer mimesis na področju 
umetnosti pojavlja v funkciji oponašanja sveta čutnih, minljivih stvari, torej tistega, kar je pravzaprav že samo 
po sebi oponašanje izvornega sveta večnih in nespremenljivih prototipov vsega obstoječega in je zaradi tega le 
Senca Idej, iz česar nujno izhaja, da so vsa umetniška dela zaradi tega lahko samo še “senca sence”, ki je po 
definiciji aksiološko manj vredna od svojega originala. Nasproti taki drži že pri Aristotelu srečamo embrio 
nekega povsem modernega stališča, po katerem je mimetična funkcija inherentna človeški naravi sami, kajti 
pri Aristotelu termin mimesis (lat. imitatio) ne pomeni več dobesedno oponašanja neke zunanje stvarnosti, 
temveč na neki način preslikavanje umetniku imanentnih značilnosti, in sicer nečesa, kar ta doživlja, dojema 
in najde v sebi kot intimne motive ustvarjanja. Vplive take koncepcije lahko prepoznamo v moderni znanosti 
pri mnogih sociologih, psihologih in biologih. Zaradi univerzalne razprostranjenosti fenomena oponašanja 
skozi proces, v katerem posamezniki imitirajo že obstoječe vzore in nasledujejo že oblikovane obrazce 
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obnašanja/delovanja, ga je W. James uvrstil med instinkte, Darwin, Jodl in K. Groos pa so ga tesno povezali z 
nagonom po samoohranitvi: imitacija je osnova živalskega in človeškega evolucijskega razvoja, ker na njej 
temeljijo pridobivanje primarnih življenjskih navad, začetek govora, prilagajanje naravni in družbeni sredini 
kot tudi dedovanje kulturne tradicije nasploh. Baldwin in Tarde pa sta v imitativni dejavnosti posameznikov in 
skupnosti odkrila fundamentalni socialni faktor, ki sproža in regulira dinamiko celotne družbene evolucije. Ne 
glede na to, ali gre pri tem za nezavedno ali zavestno (namerno, hoteno, k določenemu cilju naravnano) 
imitacijo, ta predstavlja osnovni socialni mehanizem pridobivanja znanja, moralnega oblikovanja osebnosti in 
njene socializacije na podlagi veljavnih/uveljavljenih kulturnih standardov/paradigem obnašanja in delovanja. 
Imitacija ravno tako funkcionira na ravni srečanja različnih kultur, tako da omogoča njihovo komunikacijo, 
medsebojni vpliv in kohabitacijo v pogojih multikulturnih družbenih skupnosti.  

 
Torej je potrebno naš skepticizem o relevantnosti imitativne dejavnosti družbenih akterjev znotraj še-ne-
sistemov v postsocialistični tranziciji razumeti predvsem kot prepotrebno kritično distanco do slepega 
posnemanja, hlapčevskega oklepanja tujih vzorcev in idealov, nereflektiranega epigonstva Zahodnih modelov 
družbene ureditve, čistega plagiranja njihovih življenjskih slogov, vrednostnih norm in političnih praks/form 
ter nepremišljenega ustvarjanja plodnih tal za pojav masovne sugestije, kolektivne hipnoze in javne evforije, 
ki v zavesti državljanov in relevantnih političnih akterjev inducirajo popolno amnezijo v pogledu eksplicitne 
problematizacije tako bistvenih vprašanj, kot so: kaj, kdaj in kje je sploh nujno nekaj imitirati? Čemu se pri 
tem ne da izogniti? Na kakšen način je treba vse to izpeljati? Do kakšne mere je možno posnemati 
Drugega/drugačnega, ne da bi pri tem ogrozili jedro lastne nacionalne, kulturne in zgodovinske identitete? In 
končno, kakšne transferenčne matrike se morajo oblikovati, da bi bil sploh mogoč medsistemski diskurz 
pretoka informacij med različnimi kulturami in da bi s tem bil omogočen operativni transfer kulturnih 
komunikacij med socio-sistemi razvitih družb kot vzorov ter njihovih bolj ali manj nerazvitih še-ne-sistemov v 
tranziciji kot imitatorjev?  

 
(g) V primeru, da politika in civilna družba ne uspeta v tej svoji pred-vlogi lahko z veliko stopnjo verjetnosti 

pričakujemo začetek regresivnih procesov disociacij še-ne-sistema demokratične države v neko agregatno 
stanje a1i fragilni konglomerat, v katerem vladajo nizka intenzivnost funkcioniranja, “šlajfanje” na mestu, 
družbeno razsulo, razkroj vseh vrednosti (anomija), entropija moči in temu podobno. Takšna implozija 
postsocialistične tranzicije bi ustvarila plodna tla za klitje ekscesnih dogajanj, anomalij ter izvensistemskih 
potez posameznikov in skupin. V takem izrednem stanju interesno-funkcionalna diferenciacija 
kompleksnosti ne bi bila le v stagnaciji oziroma stagflaciji, temveč bi lahko prišla celo pod vprašaj ob 
poenostavljenem uravnavanju in izenačevanju vsake kompleksnosti, konstelacije ali konfiguracije, ki ne bi 
bila po godu Gospodarjem Trenutka. V kolikor bi se tudi tokrat izpostavilo, da je postsocialistična tranzicija – 
tako kot njen bližnji prednik – prehodno obdobje, v resnici le masiven socialni projekt “generalnega 
pospravljanja” sistema, s pretežnim poudarkom na formalno-proceduralni plati, brez lastne kulturne identitete, 
življenjskih impulzov ter meha-nizmov kontinuiranega generiranja inovacij, potem iz takšnega pospešenega 
prehajanja ne bo kruha, razen mogoče tančica ideološke fantazme, ki se tako in tako nahaja vedno tukaj, 
vedno pri roki Gospodarjem Trenutka, da bi svoje poslušne podložnike lahko laže okrog prinesli ter jih 
prepeljali žejne čez vodo. To bi bil z Nietzschevimi besedami samo še en (ne)navaden – “zeh med dvema 
ničema”.  

 
(h) Če vsemu temu dodamo dve pomembni empirični dejstvi, in sicer: (1) da so bile štartne pozicije držav pri 

postsocialistični tranziciji dejansko zelo različne in (2) da poleg tega vsi ti latecomers (države zamudnice v 
modernizaciji), z izjemo morda do določene mere Slovenije, že v štartu niso izpolnjevali osnovnih 
strukturalnih predpogojev za vzpostavitev demokratičnega socio-sistema tj. tržnega gospodarstva, potem je 
laže razumljivo, zakaj družboslovci o tem sklopu družbenega dogajanja doslej niso bili zmožni formulirati 
teorije v običajnem smislu besede. Kolikor lahko vidimo, imajo odprto raziskovalno pot, da iščejo v smeri 
aristotelske praktične filozofije, ki ima za to priložnost pri roki aparat t. i. topike. Kajti njena infrastruktura, v 
celoti usmerjena na razreševanje neponovljivih (unikatnih) problemskih situacij praktičnega življenja, se 
naslanja na t. i. “obča mesta” (topose, 1ocije), kjer so strnjene kompatibilne izkušnje, ki so se izkristalizirale v 
sorodnih tipih in vrstah situacij. V tem smislu je mogoče argumentirano zagovarjati tezo, da je 
postsocialistična tranzicija visokorizični proces poistočasenja (Zeitvergleichung) matrik oz. vzorcev 
družbenega obnašanja, v katerih je manifestna neistočasnost istočasnega. Z reflektiranim soočenjem s 
kontigenčnostjo ter nepredvidljivostjo družbenega razvoja socio-sistemov, ki se nahajajo v različnih fazah 
realizacije novoveškega projekta modernizacije in izhajajoč iz specifičnih predmodernih izročil, kvazi-
modernih ideoloških vzorcev in različnih lastnih kulturnih identitet, poskušajo sistemi-v-tranziciji pognati 
proces pospešene posodobitve. Tak projekt jih sili, da v teku vzpostavljanja nove družbene realnosti iščejo 
nenačelne kompromisne praktične odgovore na izziv modernizacije, ki imajo pogosto značaj eklektičnega 
združevanja izomorfnih, homeopatskih, homoloških ter endogenih matrik oziroma vzorcev obnašanja in 
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strategij delovanja na eni strani ter heterogenih, alopatskih, paraloških in egzogenih paradigem na drugi. 
Njihova kohabitacija nastavlja zanko (aporijo) relevantnim podsistemom, ki sociosistemom v postsocialistični 
tranziciji omogočajo učinkovito krmiljenje, kar se kaže v nuji, da ne podležejo sirenskim klicem, 
redundantnim (preobilnim) multiplikacijam novih kompleksnosti kot tudi osiromašujočim redukcijam že 
doseženega nivoja diferenciacije kompleksnosti.  

 

3. Zakonitost tranzicijskih procesov postsocialističnih sociosistemov  

Opirajoč se na do sedaj zbrana empirična dejstva in fenomenološko razodeto bistvo kardinalnih tranzicijskih 
fenomenov menimo, da že zdaj razpolagamo z dovolj trdnimi razlogi za formulacijo teorije o 
družbenozgodovinski zakonitosti, ki odločilno vpliva, profilira oziroma determinira dinamiko takega arhetipa 
sodobnih družbenih procesov, in sicer:  
Glede na to, da še-ne-sistem v tranziciji (non-Sys) še nima zagotovljene enake hitrosti poteka časja (oz. 
lastne časne biti), kot jo vsebuje razviti moderni socio-sistem (Sys), v katerem ta vedno relevantno 
korespondira z interno dinamičnostjo samega sistema, nujno sledi, da je eksterni pospešek poistočasenja še-
ne-sistema z zunanjo paradigmo privlačujočega avtonomnoga, avtoreferenčnega ter operativno zaprtega 
visoko-kompleksnega sistema, h kateremu gravitira (a), premo sorazmeren teži nujnih in zadostnih 
posodobljajočih sprememb (Qnc), vendar pa je obratno sorazmeren razdalji (r), ki jih v danem trenutku 
časa (č0) medsebojno deli, upoštevajoč pri tem tudi specifično tranzicijsko valenco (Vpt), ki je sama 
produkt svojevrstnih variacij, selekcij in retencij, po katerih je identiteta določenega še-ne-sistema 
zgodovinsko evalvirala, še preden se je le-ta znašel v post-socialistični tranziciji.  
 
Na podlagi zgornjega teorijskega postulata ene take, denimo bistvene, tranzicijske zakonitosti konsekventno 
izhaja naslednji: 
 
Corollarium 1. 
 
Sila (Ft), s katero neki moderni heterarhijsko-heterogeni socio-sistem (Sys) privlači hierarhijsko-
homogeni še-ne-sistem (non-Sys), je enaka proizvodu teže potrebnih sprememb (Qnc) in pospeška moči 
privlačenja (a), pri čemer je le-ta enak kvocientu potrebnih sprememb (Qnc) in kvadratu razdalje (r) 
med Sys ter non-Sys, ki je hkrati multipliciran za vrednost Vpt: 
 
Ft = Qnc * a, pri čemer je tisto a = Vpt * Qnc/r2. 
 
 

4. Namesto zaključka  

To bo zaenkrat naša končna beseda o teh zapletenih rečeh. Vendar pa to ne pomeni, da je s tem obravnavana 
problematika na kakršenkoli način dokončno razrešena. Zato se bomo k njej spet vrnili in si jo ogledali z drugih 
zornih kotov ob neki drugi priložnosti, tj. pri podrobnejši obravnavi in razlagi osrednjih elementov tega procesa 
oblikovanja nehierarhičnega (oz. netotalitarnega) reda in demokratičnega (oz. neavtoritarnega) usmerjanja 
civilne družbe ter nevladnih nepridobitnih organizacij v kompleksnih socio-zgodovinskih pogojih 
postsocialistične tranzicije. Pri tem se zdi samoumevno, da ne bo šlo za iskanje enostavnega recepta ali magične 
formule za razreševanje problemskih situacij, ki so vse prej kot enostavne, marveč za spodbuditev miselnega 
razkrivanja bistvenih resnic in dobrih praks v diskurzu pospešene posodobitve družbenih sistemov v tranziciji. 
Očitno je torej, da fenomena problema ne jemljemo v navadnem, vsakdanjem, trivialnem pomenu te besede, 
temveč v izvornem smislu grške besede to problema, ki v sebi strnjuje vse tisto pred vrženo, predloženo, 
zadano, tudi tisto pred postavljeno kot varovalo, kot zastor, kot ščit, ter končno, nekaj, kar je vzniklo prej in ni 
zgolj izmišljeno. Sklenimo z besedami Iva Urbančiča: “Posebej nenavadno za prvi pogled je, da bi bila znanost 
oz. vse spoznanje tak problem: tisto postavljeno pred kot varovalo, kot zastor, kot bran, kot ščit za nekaj. Takšno 
se postavi pred spričo nečesa strašnega in nevarnega: se postavi pred tisto tako zaščiteno, zastrto, branjeno, 
varovanja potrebno tako, da stoji pred strašnim in nevarnim, ki grozi s pogubo. Problem znanosti oz. spoznanja 
je zato prav tako vprašanje onega – tu še nejasnega – strašnega in nevarnega, ki zadeva Evropo in evropskega 
človeka” (Ivo Urbančič, 1993: 131–132).  
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David Lewis 
 

NGOs, MANAGEMENT AND THE PROCESS OF CHANGE: 
NEW MODELS OR REINVENTING THE WHEEL? 

 
 
THE PAST DECADE has seen a steady growth of non-governmental organizations (NGOs) at the local, 
national, and international level — along with an increasing interest from both donors and the NGOs themselves 
in seeking ways to make NGOs more effective. The profile of NGOs has grown among policymakers, activists, 
and researchers in both North and South. NGOs now feature prominently in discussions of service delivery, 
advocacy and lobbying, social movements, philanthropy and charitable giving, building 'civil society', and social 
entrepreneurship. This rich diversity of NGOs in North and South is widely celebrated, with growing numbers of 
publications devoted to them. Although there are voices challenging the claims which are made for NGOs, these 
are generally restricted to the context of humanitarian assistance in emergency situations and NGOs continue to 
be 'flavour of the month' in development circles. One well-known development publisher recently told me that 
they were actively seeking ideas for new books on NGOs because they sold so well. Another senior academic in 
the same week could be heard complaining that his manuscript dealing with issues on public administration 
could not find a publisher at all because NGOs and 'civil society' were all they were interested in. 
 
Yet in amongst all the furore generated about NGOs there has been very little attention given to the management 
of these organizations. The priorities, until recently, have been the contribution of NGOs to development 
activities and to creating new ideas about development. Interest in management and organizational issues in the 
North began to appear in the late 1980s when the newsletter 'NGO Management' was produced from the 
International Council of Voluntary Agencies (ICVA) in Geneva. It laid the groundwork for discussing NGO 
management, though it had ceased publication by the early 1990s. The International NGO Research and 
Training Centre (INTRAC) was established in the UK in 1991. In the US, the Institute of Development Research 
(IDR) in Boston has for many years worked on the organizational issues of NGOs, while in the South the 
Society of Participatory Research in India (PRIA) and El Taller in Tunisia among others have also pursued NGO 
organizational training agendas. Despite these growing numbers of initiatives, however, we have not yet seen the 
evolution of a clear set of ideas or a distinctive field of 'NGO Management'. [1] 
 
This is a surprising omission and the reasons behind it are I think quite complex. The first is that NGOs are first 
and foremost characterized by a 'culture of action', in which NGO leaders and staff are sometimes reluctant to 
spend too much time thinking about organizational questions because it might interfere with the primary task of 
'getting out there and doing something'. Related to this is the widespread view that NGOs should use almost all 
their funds for working with poor people and should not spend money on administrative overheads or waste too 
much time on administrative questions. A second set of problems revolves around the view that many NGOs are 
established by people searching for alternatives to mainstream thinking and there is sometimes a feeling that 
management and administration, with its strong associations with the business and the public sectors, is 
something NGOs could do without. A third set of problems (linked to the first), relates to the rapid growth and 
change which many NGOs have experienced. Organizations which started out as small, informal structures in 
which management issues could be dealt with on an ad hoc, informal basis may grow in size and develop more 
complex, multi-dimensional programmes, and suddenly find that they need new ideas, systems, and procedures 
to cope. Finally, as some NGOs have grown closer to official donors they have been required to develop new 
systems of accountability and their effectiveness has been questioned and challenged. This has led to the feeling 
that some of the impetus for the new interest in NGO management has come from outside, and has taken the 
form of an imposed 'managerialism' rather than being part of an NGO's own agenda. 

Swimming in the mainstream 

As a result of all these factors, the current state of thinking about NGO management is not perhaps as clear as it 
should be.(2) Should NGOs take the need to improve and adapt management systems more seriously, and if so, 
what kind of management models should they be interested in? Do NGOs pay enough attention to the basic 'nuts 
and bolts' of mainstream business and public sector management theory? Or will such techniques move NGOs 
away from being primarily value-driven and voluntaristic towards a more professional approach to their work? 
(Business schools around the world are currently waking up to the new NGO market and trying to recruit NGO 
staff onto courses which offer this type of professional approach, sometimes relabelling otherwise mainstream 
MBAs for the purpose.) Or should NGOs turn instead to the growing field of what is termed 'non-profit 
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management' — a growth area particularly in the United States where the non-profit sector, it has been argued, 
now requires a new set of specialized models and concepts to help these distinctive kinds of organizations to 
improve their management? Or should development NGOs seek to develop different models? Should NGOs be 
exploring the possibilities that other forms of management approaches may offer outside the boundaries of 
current practice, and outside primarily Western templates of organization? 
 
There are no clear answers to these questions. NGOs are a diverse group, ranging from the small, informal 
association with a few members who give their time voluntarily to large bureaucratized corporate entities with 
thousands of professional staff. In addition to these structural differences, NGOs engage in a bewildering variety 
of different tasks. What is the task that has to be managed? For some NGOs the delivery of services will 
doubtless require a set of practices and techniques which could usefully draw upon public and private sector 
approaches. For NGOs involved in networking, perhaps less of this material will be of value and new 
approaches are needed. For most organizations some basic management skills will be needed to keep accounts, 
make decisions, and plan work. NGO management is probably best seen as an area of 'development 
management', but there is no broad agreement on what exactly the tasks are in development that need to be 
managed. 

What is management? 

'Management' is itself a difficult term for many people. Definitions of management range from those which 
emphasize 'control and authority' to others which speak of 'enablement and participation', from the functional 
definition of 'getting the work done by the best means available' to the more diffuse idea of 'reducing anxiety'. 
As in any organization, management for NGOs can be seen as having both an instrumental purpose (achieving 
the desired results) as well as an expressive quality (a certain organizational style or culture which is both 
appropriate to the task at hand as well as in keeping with the values of those involved). 
What is clear is that NGOs must have the 'basics' in order to function, but that they also need to adapt ideas from 
other sources, as well as innovate ideas of their own. Tom Dichter [3] provides all-too-familiar examples of 
NGOs which tried to run before they could walk — trying out elaborate participatory ideas about development 
without having a system to ensure, for example, that their fleet of vehicles is properly maintained. On the other 
hand, the danger exists of imposing inappropriate and constraining formal management systems on NGOs, 
which can easily kill their spirit and their originality. First, NGOs need to clarify their vision and goals. Alan 
Fowler's recent book Striking a Balance [2] makes a good attempt at setting out for the first time many of the 
management challenges faced by NGOs. He emphasizes the need both to balance a range of internal and 
external factors and to keep a clear eye on 'what is to be managed'. 
 
NGOs need to develop appropriate strategies for the tasks at hand — and these are very varied. Some will 
require hierarchical, bureaucratic structures while others will work in loose, informal, decentralized ways. 
Secondly, NGOs need to learn how to manage themselves in an increasingly complex and rapidly changing 
world. Kelleher and McLaren [4] emphasize the turbulent context in which NGOs work and use the phrase 
'grabbing the tiger by the tail' to encapsulate the challenge of taking control of organizational change. Thirdly, 
NGOs need to be able to manage their own formalization and growth either by resisting pressures to grow (as 
some of the case studies which follow seem to suggest), or by developing and changing their management 
practices and structures in keeping with their organization's own development. 

A different path 

There are many ironies to the new interest in NGO management. One is that many NGOs, as they 'discover' 
management and organization development (or are pushed into taking it seriously by outside interests), tend to 
make straight for the business management world, reading Peter Drucker, Charles Handy and the management 
gurus of the moment even though these ideas are intended for very different types of organizations. (Although 
Drucker and Charles Handy have gone on to adapt some of their ideas to the non-profit organization world). 
Another irony is that NGOs have sometimes unwittingly incorporated a lot of older-style management ideas 
such as strategic planning (now dismissed by one of its originators Henry Mintzberg as having failed to live up 
to its promise when it was developed in the 1970s), rather than heading straight for the more up-to-date ideas. A 
third and particularly frustrating irony is that the most up-to-date mainstream management theory and practice is 
now concerned with areas which NGOs themselves should be on top of — flexible work teams, reduced 
hierarchies, building on organizational values and cultures. 
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The articles which follow have been commissioned with two main purposes in mind. The first is to show how 
NGOs as organizations change over time: they grow, mature, and fade in the manner suggested by Shakespeare's 
'seven ages', and it was this quote (see below) which inspired this edition of Appropriate Technology. NGO 
management therefore can be seen as a process, as NGOs struggle to adapt and survive within an increasingly 
complex environment. The second is that NGOs are diverse, and may adopt different approaches to organization 
and management — from the one-person NGO such as Educare Trust, the challenge of operating without formal 
structure in the case of Vetwork, to the adaptive, professionalizing cultures of NGOs such as Healthlink and 
BRAC. This edition of Appropriate Technology presents some 'snapshots' of organizations at different stages of 
their development as they confront a range of difficult challenges and questions. 
 
The current interest in NGO organization and management questions is important in that it may bring our 
sometimes unrealistic images and expectations of NGOs down to more practical, manageable, proportions. It 
may lead to a stronger focus on what NGOs can achieve and what they cannot, and on improving their 
effectiveness, and it may enrich our wider understanding of management by bringing to light new ideas and 
alternative approaches – ones rooted in different values and cultures, and in a genuinely developmental approach 
to overcoming obstacles to positive social change. 
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All the world's a stage, 
And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; 
And one man in his time plays many parts, 

His acts being seven ages. At first the infant, 
Mewling and puking the the nurse's arms. 

And then the whining schoolboy, with his satchel, 
And shining morning face, creeping like a snail 

Unwillingly to school. And then the lover,  
Sighing like a furnace, with a woful balland 

Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, 
Full of strange oaths, and bearded like the part, 
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel, 

Seeking the bubble reputation, 
Even in the cannon's mouth. And then the justice, 

In fair round belly with good capon lin'd, 
With eyes severe, and beard of formal cut, 
Full of wise saws and modern instances; 

And so he plays his part. The sixth age shifts 
Into the lean and slipper'd pantaloon, 

With spectacles on nose and pouch on side, 
His youthful hose well sav'd a world too wide 

For his shrunk shrank; and his big manly voice, 
turning again towards childish treble, pipes 
And whistles in his sound. Last scene of all, 

That ends this strange eventful history, 
Is second childishness, and mere oblivion, 

 
 

William Shakespeare from As You Like It 
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Marija Raos 
 

UČEČA SE ORGANIZACIJA 
 
 

UVOD 

Kaj je učenje  [1] 

- odkrivanje neskladja med pričakovanim in uresničenim 
- relativno stalne spremembe v obnašanju, ki so izmerljive in se pojavljajo kot rezultat 

izkušenj 
- pridobivanje znanja, spretnosti ali sprememb v obnašanju; zbiranje informacij  

Kaj je znanje 

- vsota vsega, kar vemo – resnice, načela in informacije 
- posebne informacije, s katerimi se razvijajo spretnosti in stališča s ciljem učinkovitega 

opravljanja dela, dolžnosti in nalog                  

Koncept učeče se organizacije izhaja iz idej, dolgo zastopanih od vodij organizacijskega razvoja (Organisational 
Developement) in dinamike sistemov. Eden od specifičnih prispevkov organizacijskega razvoja je njegovo 
osredotočenje na humanistično stran organizacije. Zgoraj opisane discipline "se razlikujejo od bolj znanih 
disciplin upravljanja po tem, da so "personalne". Vsaka namreč opisuje, kako razmišljamo, kaj iskreno želimo in 
kako interaktiramo in se učimo eni od drugih" (Senge, 1990). Praktiki OD vidijo učeče se organizacije kot del 
razvojnega področja  organizacijskega razvoja, saj menijo, da pravih učečih se organizacij pravzaprav ni. Kljub 
temu pa so nekatere od danes najuspešnejših organizacij sprejele to idejo, da bi odgovorile na zahteve globalne 
ekonomije, v kateri se prepoznava/priznava vrednost posameznika kot najpomembnejšega resursa v neprestanem 
porastu. 

"Contemplate to see that awakened people, while not being enslaved by the work 
of serving living beings, never abandon their work of serving living beings." 

Thich Nhat Hahn (The Miracle of Mindfulness!, 1976) 
 
Tisti, ki delajo v učečih se organizacijah, so na neki način "povsem prebujeni" ljudje. Opravljajo svoje delo s 
težnjo razvijanja svojih potencialov  in dele vizijo želenega cilja s svojimi kolegi v timu. Njihovi mentalni 
modeli jih vodijo k osebnemu izpopolnjevanju, njihovi osebni cilji pa so v sozvočju s poslanstvom organizacije. 
Delo v učeči se organizaciji ne pomeni biti suženj dela, s katerim smo nezadovolji, ampak nasprotno, saj se na 
delo posameznika gleda kot na del celote, sistema, v katerem so medsebojne relacije in procesi odvisni eden od 
drugih. V skladu s tem osveščeni delavci prevzemajo tveganje, da bi se učili, in vedo, kako iskati trajne namesto 
"quick fixes" rešitev. Ljudje v učečih se organizacijah služijo drugim na učinkovite načine, ker so dobro 
pripravljeni na spremembe in sodelovanje z ostalimi. 
 
Organizacijsko učenje vključuje individualno učenje. Tisti, ki napravijo premik od tradicionalnega 
organizacijskega mišljenja k učečim se organizacijam, razvijajo sposobnost za kritično in kreativno mišljenje. Te 
veščine je mogoče brez  težav primerjati z vrednotami in asumpcijami, ki so inherentne organizacijskemu 
razvoju. 
 
Organizacijski razvoj je "dolgoročno prizadevanje za kontinuirano izboljšanje ob podpori na vseh nivojih 
organizacije ter uporabi interdisciplinarnih pristopov in moderne tehnologije". OD je matično področje, ki 
obsega intervencije, kot je organizacijsko učenje. Ko govorimo o organizacijskem razvoju, govorimo o ljudeh in 
njihovi sposobnosti, da v sodelovanju z drugimi dosežejo osebne in organizacijske cilje. Pogosto doseganje 
ciljev pomeni, da so bile narejene spremembe, ki zahtevajo kreativno mišljenje in reševanje problemov (creative 
thinking, problem solving). Praktiki OD "želijo skreirati spremembo, ki bi pozitivno vplivala na ljudi in 
organizacije ter povečala njihovo učinkovitost in profitabilnost, da bi se učili, rasli in vplivali ..."(French and 
Bell, 1995). 
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Peter Senge navaja pet osnovnih disciplin za izgradnjo učeče se organizacije (1990): osebno izpopolnjevanje, 
prepoznavanje mentalnih modelov, timsko učenje, skupno vizijo in sistemsko mišljenje. Vendar pa so te ideje 
vtkane tudi v delo mnogih praktikov OD, kot so Chris Argyris, Juanita Brown, Charles Handy in drugi. Skupna 
jim je vera v sposobnost ljudi in organizacij, da se spreminjajo in postajajo učinkovitejše, kar zahteva odprto 
komunikacijo, krepitev članov skupnosti in kulturo sodelovanja. To so hkrati tudi karakteristike učeče se 
organizacije. 

Osebno izpopolnjevanje   

Peter Senge opisuje osebno izpopolnjevanje kot eno od osnovnih disciplin, potrebnih za izgradnjo učeče se 
organizacije. Pri tem ima v mislih individualno učenje, saj meni, da se organizacija ne more učiti, dokler se ne 
začnejo učiti njeni člani. Sestavljeno je iz dveh komponent: 1) nekdo mora definirati, kateri cilj želi doseči, 2) 
natančno mora vedeti, kako blizu je temu cilju (Senge, 1990). 
 
V osebnem izpopolnjevanju predstavlja cilj, ki ga skušamo uresničiti, to, kar želimo doseči v svojem življenju – 
pa bi bila primernejša beseda zanj pravzaprav "vizija". Osebno izpopolnjevanje sodi v vseživljenjski proces 
izpopolnjevanja, zato se imenuje "generativno učenje" (Senge, 1990). 
 
Razlika med tem, kje trenutno smo, in tistim, kar želimo doseči, se imenuje "kreativna tenzija". Ko smo tako 
nezadovoljni s trenutno situacijo, da nas to spodbudi k spremembi, je rezultat kreativnost (Senge, 1990). Drugi 
vidik osebnega izpopolnjevanja je jasen koncept obstoječe stvarnosti. Pri tem je poudarek na besedi "jasen". 
Človek mora biti namreč sposoben za jasno spoznanje stvarnosti, brez predsodkov in napačnih konceptov. Če 
ima nekdo natančno podobo stvarnosti, lahko zazna tudi omejitve. Kreativni posameznik pa lahko celo omejitve 
izkoristi kot prednost (Senge, 1990). 
 
Handy zastopa podoben koncept v "kolesu učenja" ("wheel of learning") [2]. Kolo je sestavljeno iz vprašanj 
(izpraševanja), idej, testiranj in premišljevanja (refleksije). Kolo je metafora za gibanje. Tisto, kar poganja kolo, 
je naslednje: 

- subsidiarnost: dajanje moči tistim, ki so najbliže akciji 
- slubi in kongresi: kraji, ki dajejo priložnost za druženje in pogovor 
- rotiranje ljudi po različnih delih in nalogah v novi, "izravnani" organizaciji (Horizontal Fast - 

Tracks - Horizontal Career - Tracks) 
- samo-razsvetljenje: osebna odgovornost za lastno učenje 
- naključno učenje: tretiranje vsakega dogodka kot študijo primera, iz katere se uči 
- pobudnik/voznik kolesa bi moral biti vodja organizacije za zgled ostalim  

(Handy, 1995) 
 
Ljudje, ki se osebno izpopolnjujejo, doživljajo tudi druge spremembe v razmišljanju. Učijo se, da za ustvarjanje 
uporabljajo tako razum kot intuicijo. Postanejo sistemski misleci, ki vidijo notranjo povezanost vsega okoli njih, 
zato se posledično čutijo močneje povezani s celoto. To pa je natančno tisti tip človeka, ki ga na vsakem svojem 
nivoju potrebuje organizacija, ki se uči (Senge, 1990). Tradicionalni menedžment je vedno živel v prepričanju, 
da je on tisti, ki mora imeti  odgovore na vsa vprašanja, ki zadevajo organizacijo. Vodilni v učečih se 
organizacijah vedo, da ima odgovore njihovo osebje, zato je njihova vloga ta, da kot učitelji ali trenerji (coach) 
pomagajo vsakemu posamezniku osvoboditi njegovo kreativno energijo. Organizacije se uče s sinergijo vseh 
posameznikov, ki se učijo (Senge, "The Leader s New Work," 1990). 

Mentalni modeli 

Z mentalnimi modeli, drugo disciplino učeče se organizacije, so se ukvarjali praktik OD Chris Argyris in 
njegovi kolegi na Harvardu (Harvard University). Mentalni model je način gledanja na svet, okvir za kognitivne 
procese našega razuma. Povedano drugače, on določa, kako razmišljamo, se obnašamo in delujemo. Argyris trdi, 
da ima večina naših miselnih modelov napako. Vsak med nami ima namreč svoje "akcijske teorije", ki 
predstavljajo pravila, po katerih se ravnamo tako v našem vedenju kot tudi v razumevanju obnašanja drugih. 
Vendar se način našega resničnega obnašanja običajno ne ujema povsem z "akcijskimi teorijami", pa mu zato 
lahko rečemo "teorija v praksi", za katero je značilno: 

1. ostajanje v kontroli (enostranski) 
2. maksimiziranje zmagovanja in minimiziranje izgub 
3. potiskanje negativnih občutkov 
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4. najvišja možna racionalnost (pri tem se ima v mislih definiranje jasnih ciljev in evalviranje 
obnašanja v pogojih, ko so cilje dosegli ali pa tudi ne (Argyris, 1991) 

 
Ljudje se obnašajo tako, da se izogibajo neprijetnosti ali groženj (Argyris, 1991). Argyris pravi, da večina ljudi 
prakticira obrambno rezoniranje [3], in ker ljudje sestavljajo organizacije, posledično te tudi same počno isto. 
Tako se organizacija istočasno z izogibanjem neprijetnostim in grožnjam izogiba tudi učenju. 
 
Učenje lahko izhaja le iz  jasnega spoznanja sveta in stvarnosti (Argyris, 1993). Argyris je tudi prepričan, da 
naše obnašanje in dejanja izhajajo iz tega, kar on imenuje "lestvica sklepanja". Najprej nekaj opazujemo (npr. 
obnašanje, razgovor itd.) in to postane dno lestvice. Nato apliciramo naše lastne teorije na naša opažanja. 
 
Naslednje pomike po lestvici tvorijo predpostavke, ki si jih sami oblikujemo, sklepi, ki jih iz tega potegnemo, 
prepričanja, do katerih se dokopljemo, in na koncu akcija, za katero se odločimo. Z vzpenjanjem po lestvici 
postajamo vse bolj abstraktni v razmišljanju. Žal pa naši miselni modeli vsebujejo napake, ki običajno 
povzročijo napake v tem procesu abstrakcije, zaradi česar zaključimo dejavnost na neprimeren način. Celoten 
proces se odvija v obliki zanke (loop). Svoja prepričanja in prepostavke generaliziramo, jih uporabimo v 
naslednji situaciji, v kateri se znajdemo, in filtriramo podatke, ki jih želimo upoštevati. Zato smo vsakič, ko se 
premaknemo po lestvici v neko novo situacijo, pravzaprav hendikepirani že v startni osnovi. (Argyris, 1993; 
Senge, Fieldbook, 1994). 
 
Argyris verjame, da se ljudi (s treniranjem "left-hand column" tehnike) da naučiti odkrivanja "razpok" v njihovih 
mentalnih modelih. 
 

Left-hand column 
(Kaj mislim) 

Right-hand column 
(Kaj je bilo rečeno) 

????????????????????? ????????????? 
  

 
 
Profesorica Sue Faerman (University at Albany) meni, da bi morala za levo roko obstajati dva stolpca (po eden 
za vsakega udeleženca dialoga). (Faerman, 1996) 
 

Left-hand column # 1 
(Kaj mislim, da je on/ona 

mislil/a?) 

Left-hand column # 2 
(Kaj sem jaz mislil/a?) 

Right-hand column 
(Kaj je bilo rečeno) 

 
Pravo učenje se dogaja takrat, ko se stolpca desne in leve roke začneta ujemati (Argyris). Kot kultura se moramo 
naučiti govoriti to, kar mislimo, in sprejeti kritiko brez obrambne drže. Ljudje in organizacije se učijo ob 
prepoznavanju in korigiranju napak. Če se pretvarjamo, da do napak nikoli ni prišlo, ne moremo napredovati. 
 
Tisto, kar organizacija potrebuje, je tako imenovano "kaznivo znanje". To je Argyrisova fraza za novi set 
miselnih modelov. Ti modeli bi se vrednotili z raziskovanjem, predstavljala pa bi jih serija če–tedaj (if–then) 
izjav tipa " ... če se vedeš na ta način, se bo zgodilo naslednje ..." (Argyris, 1993). Takšni modeli so v povezavi s 
sistemskimi prototipi. 

Timi  

Kaj je tim in zakaj je pomemben 

Tim na delovnem mestu predstavlja veliko več od delovne skupine. Organizacijski razvoj (OD) se fokusira na 
človeški vidik organizacije. Verjame se, da bodo tisti posamezniki, ki imajo nadzor nad tem, kako opravljajo 
svoje delo, veliko bolj zadovoljni z njim in ga tudi bolje izvajali. To se v OD-ju imenuje krepitev 
(empowerment). Kadar tako okrepljeni posamezniki delajo skupaj v timih, dosegajo izredne rezultate.  French 
and Bell gledata na to na sledeči način: 

Osnovno prepričanje v organizacijskem razvoju je, da delo v timih predstavlja osnovo pri gradnji 
organizacije. Prav tako temeljno je stališče, da morajo timi, če želijo biti učinkoviti, sami upravljati s 
svojo kulturo, procesi, sistemi in odnosi. Teorija, raziskave in praksa potrjujejo osrednjo vlogo timov pri 
organizacijskem uspehu. Timi in timsko delo so del temeljev organizacijskega razvoja (French and Bell, 
1995). 
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Značilnosti uspešnih timov 

Intervencije OD so razdeljene na dve osnovni skupini: diagnostiko in akcijo ali proces. Gradnja tima predstavlja 
neko vrsto procesne intervencije. Frenc and Bell (1995) imata time in timsko delo za "osnovno enoto 
organizacije" (fundamental units of organizations") in "ključni vzvod za izboljšanje njenega funkcioniranja" 
(key leverage points for improving the functioning of the organization"). 
 
Mnogi so raziskovali in pisali o tem, katere so karakteristike uspešnega tima. [4] Larson in LaFasto navajata 
naslednje: 

1. jasen, nosilni cilj 
2. struktura, določena z rezultati  
3. kompetentni člani tima 
4. združujoča predanost 
5. atmosfera sodelovanja 
6. standardi odličnosti 
7. zunanja podpora in priznanje 
8. načelno vodstvo  

 
(Larson and LaFasto, 1989) 

 
Kako timi postanejo uspešni? Lippitt meni, da skupine delujejo na štirih nivojih: pričakovanja organizacije, 
skupinske naloge, skupinska podpora in individualne potrebe. Podpora vključuje opogumljanje z izkazovanjem 
spoštovanja do drugih, izražanje in ugotavljanje čustev v skupini, priznavanje in odpravljanje napak, 
sodelovanje vsakega člana in utrjevanje standardov za evalvacijo skupinskega funkcioniranja in proizvodnje 
(Lippett, 1982). 
. 
Lippitt definira timsko delo kot sposobnost, da skupina sama reši svoje probleme. Timsko delo se v skupini 
demonstrira v: (a)"... sposobnosti skupine, da razišče proces svojega konstantnega izpopolnjevanja kot tima in 
(b) ustvarjanju pogojev za zaupanje in odprtost v komunikaciji in odnosih." Prvo karakterizirajo skupinska 
interakcija, interpersonalni odnosi, skupni cilji in komunikacija. Drugo pa se nanaša na visoko stopnjo tolerance 
do različnih mišljenj in osebnosti (Lippett, 1982). 

Standardi odličnosti – model odličnosti 

"Model odličnosti" sestavlja devet elementov, od katerih prvih pet prispeva k realizaciji standardov odličnosti 
("pospeševalci"), ostali štirje pa predstavljajo rezultate. To so: 
 

1. vodstvo 
2. politika in strategija 
3. ravnanje z ljudmi 
4. resursi 
5. procesi 
------------------------------------------- 
6. zadovoljstvo strank 
7. zadovoljstvo zaposlenih 
8. vpliv na družbo 
9. rezultati 

 
  "Izjemnim organizacijam" je skupna sledeča osnovna praksa v ravnanju s "človeškim kapitalom": 

- ravnotežje med človeško in finančno stranjo 
- posvečenost organizacije njeni temeljni strategiji 
- iniciativa, da se vzpodbuja izboljšanje učinkovitosti 
- odprta komunikacija in vspostavljanje medsebojnega zaupanja 
- izgradnja in ohranjanje odnosov znotraj in izven organizacije 
- sodelovanje, podpora in izmenjava 
- inovativnost, prevzemanje tveganja in skupno učenje 
- neprenehno izpopolnjevanje/izboljševanje 
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Izgradnja tima in timsko učenje 

Sedanji koncept OD je koncept učeče se organizacije. Peter Senge ima tim za osnovno enoto učenja v 
organizaciji in na sledeči način definira timsko učenje: 
... proces centriranja in razvoja kapacitet tima, da bi dosegel rezultate, ki si jih člani tima iskreno želijo. Gradi se 
na disciplinah razvoja skupne vizije in osebnega izpopolnjevanja, saj so nadarjeni timi sestavljeni iz nadarjenih 
posameznikov (1990). 
  
Senge opisuje komponente timskega učenja. Prva je dialog. David Bohm identificira tri pogoje, potrebne za 
dialog: vsi udeleženci morajo "suspendirati svoje asumpcije", "spoštovati morajo drug drugega kot sodelavca", 
potreben pa je tudi facilitator (vsaj dokler tim ne razvije te veščine), "ki bo pazil na kontekst dialoga". Bohm 
trdi, da "hierarhija nasprotuje dialogu, vendar se ji v organizaciji težko izogneš" (Senge, 1990). Prav tako težko 
je suspendirati vsa stališča, vendar je nujno za preoblikovanje razmišljanja o stvarnosti.  
 
Da bi se tim lahko učil, mora tim najprej postati. Leta 1970 je psiholog B. W. Tuckman identificiral štiri faze, 
skozi katere mora tim, da bi postal uspešen: 

1. Formiranje: skupina se šele uči, kako naj se posamezniki v njej vedejo; to je čas minimalne 
realizacije dela (Forming). 

2. Čas stresnega pogajanja o pogojih, pod katerimi bo tim deloval skupaj (Storming). 
3. Čas, ko so vloge razdeljene in sprejete. Razvija se timski občutek in zagotovljen je prost pretok 

informacij (Norming). 
4. Doseženi so optimalna produktivnost, kvaliteta, sposobnost sprejemanja odločitev, alokacija 

resursov in interpersonalna soodvisnost (Performing). 
 
Tuckman trdi, da noben tim ne more preiti iz faze formiranja naravnost v fazo izvajanja. Napori in prilagajanja 
so kritični, težki, a nujni del razvoja tima" (Robbins and Finley, 1995). 
 
Timsko učenje (team learning) je timska veščina, ki se je da naučiti. Praksa se nabira z dialogom, učnimi 
delavnicami in mikrosvetovi(Senge, 1990). Mikrosvetovi  so računalniško zasnovani mikrokozmosi stvarnosti, v 
katerih se uči s pomočjo eksperimentiranja (primer: SimCity – računalniška igra, v kateri se gradi mesto s 
sprejemanjem vseh odločitev in učenjem na posledicah le teh. Simulacija je po prepričanju Sengeja orodje za 
učenje. "Kako stvari delujejo?" in potem "Kako bi lahko delovale drugače?") (Senge, 1990). 

Timska praksa 

 Soavtorji knjige "The Fifth Discipline Fieldbook" trdijo, da timsko učenje ni isto kot izgradnja tima in opisujejo 
slednje kot kreiranje vljudnega obnašanja, izboljšane komunikacije in večjih sposobnosti za boljše skupno 
izvrševanje nalog ter krepitev medsebojnih odnosov (Senge, 1990). 

Evalvacija  

Občutno je pomanjkanje jasnega razumevanja, kako resnično opisati in izmeriti timsko učenje. 
 
Senge ugotavlja: 
Dokler pojava timskega učenja ne bomo znali bolje opisati, bo to ostalo skrivnostno. Dokler ne bomo imeli 
teorije o tem, kaj se dogaja, ko se tim uči (kot nasprotje individualcem v timskem učenju), ne bomo mogli 
razlikovati med skupinsko inteligenco in "skupinskim mišljenjem", pri katerem se individualci vdajajo pritisku 
skupine zaradi konformizma. Dokler ne bo zanesljivih metod za izgradnjo timov, ki se lahko učijo skupaj, bo 
njihov nastanek ostal proizvod okoliščin (1990). 
 
Inteligenca je sposobnost reševanja problemov, obvladovanja izzivov ali ustvarjanja željenih proizvodov. 
Organizacijska inteligenca predstavlja sposobnost, ki se pojavlja v zapleteni igri ljudi in odnosov, kulture in 
vlog v organizaciji. Definira se tudi kot "sposobnost organizacije, da obdeluje, tolmači, enkodira, manipulira in 
se loteva informacij na smotrn, k cilju usmerjen način, da bi lahko povečala svoj prilgoditveni potencial v 
okolju, v katerem deluje". 
 



 85 

Sistemska teorija pravi, da se bo v okoliščinah burnih sprememb in konkurence najbolje prilagodila tista entiteta, 
ki bo uspela zbrati največ informacij, se iz njih največ naučila in odreagirala najhitreje, najkreativneje in najbolj 
fleksibilno. Torej je sama organizacija "pametna" natančno toliko,  kolikor uspe zagotoviti pravočasno in 
primerno delitev ter obdelavo različnih informacij. Iz navedenega se lahko vidi odločilni pomen informacij v 
organizaciji – vsota vsega, kar vsi v organizaciji vedo in znajo, nudi organizaciji v primeru dobre mobilizacije 
velik del njenih komparativnih prednosti ("intelektualni kapital"). 
 
Organizacije so "mreže sodelovanja" (Brown). Ključ za uspešno delovanje zaposlenih je vspostavitev 
entuziazma in predanosti – kolektivna raven emocionalne inteligence v organizaciji določa stopnjo, na kateri se 
realizira intelektualni kapital organizacije (s tem pa tudi njen skupni uspeh). 
 
Emocionalno inteligentne organizacije imajo napisano opredelitev poslanstva, ki opisuje vsakodnevno stvarnost 
organizacije. Razlika med deklariranimi in dejanskimi vrednotami, po katerih organizacija živi, ne obstaja. 
Poslanstvo opravlja emocionalno funkcijo: ustvarja občutek skupnosti in tega, da si je vredno prizadevati in biti 
predan skupnim ciljem. Zato bi med cilji organizacije moralo biti tudi maksimiziranje skupinske (emotivne) 
inteligence. Kako to doseči? Z usklajevanjem interakcij ljudi, ki premorejo znanje in strokovnost. [5] 

Skupna vizija  

Kaj pomeni imeti skupno vizijo? Skupna (razdeljena) vizija se začne z individualno, a individualna vizija je 
nekaj, kar ima določena oseba za resnico. Po Carlu Jungu "bo vaša vizija postala jasna le, če ste sposobni 
pogledati v lastno srce ... Kdor gleda ven, sanja; kdor gleda noter, se prebuja" (Mindscape, 1995). 
 
Kaj je vizija, ki jo najdemo v svojem srcu? Po WordNetu  je vizija živa mentalna slika. Živa pomeni v tem 
kontekstu grafična in življenjska. Vizija je pogosto cilj, ki ga človek želi doseči. V sistemskem razmišljanju je ta 
cilj največkrat dolgoročen in služi kot "zvezda vodnica". 
 
Skupna vizija organizacije mora biti zgrajena iz individualnih vizij njenih članov. V učeči se organizaciji torej 
organizacijske vizije ne bi smelo kreirati vodstvo, ampak bi morala nastati z interakcijo posameznikov v 
organizaciji. Vloga liderja v kreiranju skupne vizije je delitev njegove osebne vizije s člani s ciljem, da bi tudi 
druge vzpodbudil k temu, da podelijo svoje vizije, in ne zato, da bi z njo vplival nanje. Vizija organizacije bi 
morala temeljiti na teh vizijah. 
 
Naivno bi bilo pričakovati, da se organizacija lahko čez noč spremeni in preide z vizije, ki je nastala na vrhu, na 
skupno vizijo vseh zaposlenih v organizaciji. Da bi do tega prišlo, mora organizacija nujno skozi velike 
spremembe, tu pa lahko svetovalec OD odigra pomembno vlogo. 
 
Razmišljanje o skupni viziji nas vodi k vprašanju, ali mora vsak posameznik deliti z ostalimi vizijo organizacije. 
Odgovor je sicer nikalen, toda tisti, ki tega ne počne, bi lahko organizaciji ne mogel prispevati toliko kot ostali. 
 
Kako lahko nekdo začne deliti svojo vizijo z ostalimi? Senge (1990) poudarja, da poslanstvo ne more biti 
prodano. Za razvoj skupne vizije se morajo člani organizacije vživeti vanjo. 
 
Ko člani organizacije pridejo do skupne vizije, prihaja sila, ki teži k spremebi, iz "kreativne tenzije" (creative 
tension", Senge). Kreativna tenzija je razlika med skupno vizijo in trenutno stvarnostjo. Ob iskreno predanih 
članih bo kreativna tenzija vodila organizacijo proti njenim ciljem. 
 
Razlogi za skupno vizijo  [6] so skratka naslednji: 

- postavljanje izzivov/dviganje aspiracij 
- kreiranje skupne identitete 
- kreiranje smernic (strategija, cilji, politika) 
- definiranje organizacijskega fokusa 
- dajanje smisla članom organizacije 
- uresničevanje posvečenosti in samodiscipline 
- spodbuda za prevzemanje tveganja 
- ustvarjanje kreativne tenzije 
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Sistemsko mišljenje 

Senge je na področju organizacijskega razvoja uvedel originalno in močno paradigmo, imenovano "sistemsko 
mišljenje", katere premisa je primat celote – antiteza tradicionalni evoluciji konceptov učenja v zahodnih 
kulturah. 
 
Analitična metoda in razumevanje problema vključujeta razstavljanje problema na njegove komponente, 
izolirano preučevanje vsakega posameznega dela in na podlagi posameznih zaključkov sklepanje o celoti. Po 
Sengeu takšno linearno in mehansko razmišljanje postaja vse bolj neučinkovito pri prepoznavanju in reševanju 
modernih problemov (Kofman and Senge, 1993). Do tega prihaja, ker so danes mnoge stvari medsebojno 
povezane na način, ki se upira linearni vzročnosti. Zato pa je alternativa, cirkularna vzročnost – pri kateri 
variabla predstavlja vzrok in hkrati deluje kot posledica – postala prej pravilo kot izjema (npr. ekonomska 
situacija vpliva na nezaposlenost, ta pa povratno vpliva na ekonomijo). Sistemsko mišljenje je torej nov, 
nelinearen način razmišljanja. Predstavlja niz metod, orodij in principov, usmerjenih k opazovanju medsebojne 
odvisnosti sil, na katere gleda kot na del skupnega procesa. To je disciplina, ki vidi primat celote, dogodke 
pojasnjuje in pomaga pri prepoznavanju njihovih efektivnih sprememb. [7] 
 
Sistemsko mišljenje zahteva določene veščine in tehnike. 
 

Orodje in veščine sistemskega mišljenja  

- krogi vzročnosti ali povratne zanke (feedback loops) 
- krepilni feedback (positive or amplifying) 
- uravnoteženi feedback (negative or controlling) 
- identificiranje zamujanja (delays) 
- sistemski prototipi  [8]  (patterns of behavior: "Balancing process with delay", "Limits to growth", 

"Shifting the burden", "Eroding goals", "Escalation", "Success to the successful", "Tragedy of the 
commons", Fixes that fail", "Growth and under - investment", Senge 1990) 

- modeliranje in simulacija 
- mikrosvetovi in igre (npr.: The People Express simulator, The Boom & Bust game, The Beer 

Distribution game, Fish Banks, Stratagem) 
 

Zaključek 

"Učeča se organizacija je tista, v kateri ljudje na vseh nivojih, individualno in kolektivno, kontinuirano 
povečujejo svoje kapacitete, da bi dosegli rezultate, ki si jih zares želijo." 
 
Zgoraj navedeni citat je enostavna definicija, iz katere je razvidna ideja učeče se organizacije. Koncept učeče se 
organizacije postaja nedvomno vse bolj razširjena filozofija  v modernih organizacijah (predvsem v ZDA, pa 
tudi drugod po svetu), od multinacionalk do najmanjših organizacij. 
 
Vzrok za velik poudarek na organizacijskem učenju so vse hitrejše in pogostejše spremembe. Klasično se je o 
delu razmišljalo konzervativno kot o nečem težko spremenljivem. Učenje je bilo ločeno od dela, a inovacije so 
tretirane kot sicer nujen, vendar vznemirjajoč način spreminjanja. Organizacija, ki je sposobna hitrega učenja in 
inovacij pri delu, bo sposobna menjati svojo delovno prakso (s ciljem doseganja boljših rezultatov) v nenehno 
spreminjajočem se okolju. Spremembe se ne merijo več v letih (kot nekoč), ampak v mesecih. Zaradi tega je 
treba delati še preudarneje in se nepretrgoma učiti. 
 
Do večjih raziskav na področju "umetnosti učenja" je prišlo šele po vstopu v dvajseto stoletje.  Koncept 
sistemskega učenja je bil predstavljen leta 1950, vendar ni bil uporabljen v praksi. Sistemsko mišljenje je 
opozarjalo na pomen spoznavanja celote; torej spoznavanja organizacije kot celote in posameznikov znotraj te 
organizacije. Pred predstavitvijo tega koncepta so se vse organizacije skoncentrirale na svoje potrebe, ne na 
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potrebe zaposlenih. Sistemsko mišljenje je bilo poskus vplivanja na gledanje menedžmenta, da ne bi bilo še 
naprej usmerjeno le na poslovne cilje, ampak bi upoštevalo tudi osebne ambicije zaposlenih. 
 
V osemdesetih se je začelo govoriti o "kompeticiji, zasnovani na sposobnostih", te pa so vključevale tudi 
sposobnost učenja. Mnogi so se lotili raziskav na tem področju, med njimi tudi Peter Senge. [9] Informacija o 
učeči se organizaciji je bila posredovana različnim organizacijam, ki sedaj skušajo postati učeče se. Če bi se vse 
organizacije naenkrat spremenile v učeče se, bi okolje zaposlenih (delavcev) postalo kompleksno in dinamično. 
Prišlo bi do konfuzije, ki bi zaradi nastalega kaosa onemogočila učenje. Koncept učeče se organizacije je torej 
možno predstaviti in uresničiti le v tistih organizacijah, ki so pripravljene doseči ravnotežje med spremembo in 
stabilnostjo oziroma med starim in novim. Organizacija mora interaktirati s svojim okoljem, ki pa mora biti za to 
interakcijo primerno. 
 
V učeči se organizaciji ljudje neprenehno krepijo svoje sposobnosti kreiranja rezultatov, ki si jih iskreno želijo, 
negujejo se novi, razvitejši obrazci razmišljanja, individualne in kolektivne aspiracije se svobodno izražajo in 
ljudje se nenehno učijo, kako se učiti skupaj. Učeča se organizacija nenehno razvija svoje sposobnosti za 
kreiranje svoje bodočnosti. Bistvo učeče se organizacije je v spremembi zavesti (od gledanja nase kot na nekaj, 
kar je ločeno od ostalega sveta, k povezanosti s svetom; od spoznavanja problemov, povzročenih od nekoga ali z 
nečim "tam zunaj", do doumevanja, kako naše lastne akcije kreirajo probleme, s katerimi se soočamo) in 
spremembi interakcij (od osamljenega proti skupnemu mišljenju; od ali/ali proti in/in dinamiki). [10] 
 

Analiza tveganja  - se za spremembo odločiti ali ne? 

Da bi se organizacija lahko transformirala, morajo ljudje dobiti priložnost za spremembo razmišljanja in 
medsebojnega delovanja. 
 
Tveganja, prisotna pri spreminjanju: 

- hitra, drastična sprememba ("čas je denar"), ne pa njeno postopno uvajanje 
- vsi zaposleni se ne bodo želeli učiti in se bodo spremembi upirali 
- kreirana odprtost ogroža zaupanje med zaposlenimi 
- pomanjkanje znanja o učenju, zaradi česar lahko izvajamo neustrezen ciklus učenja 
- preveč poudarka na učenju in premalo na opravljanju dela 
- preveč svobode in informacij lahko pripelje do nerazumevanja/nesporazumov 
- prevelika količina informacij, ki se jih ne da absorbirati naenkrat 
- ovira je lahko kultura okolja 

 
Tveganja, prisotna pri ostajanju na starem: 

- obstanek 
- zmaga kompeticije 
- pojav neunčikovitosti 
- zamuda pri sprejemanju novih idej in povečanju produktivnosti 

 

Zakaj so učeče se organizacije uspešne? 

Zakaj je preusmeritev na učečo se organizacijo naslednji logični korak za vse organizacije? 
- ljudje se razvijajo (večja motivacija; fleksibilnost in večja kreativnost zaposlenih; izboljšana 

družbena interakcija) 
- timi in skupine delajo bolje (delitev znanja; medsebojna odvisnost) 
- organizacije imajo korist (rušenje tradicionalnih komunikacijskih barier; odnos do strank; 

informacijski resursi; inovativnost in kreativnost)  

Kako ustvariti učečo se organizacijo 

Učeča se organizacija je tista, ki se uči in k temu vspodbuja tudi svoje ljudi. Propagira izmenjavo informacij 
med zaposlenimi in oblikuje osebje, ki poseduje več različnih znanj. To pripelje do zelo fleksibilne organizacije, 
v kateri bodo ljudje sprejemali nove ideje in spremembe ter se jim prilagodili, deleč skupno vizijo. 
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Koraki v ustvarjanju učeče se organizacije so: izgradnja temeljev (zavest, okolje, vodstvo, krepitev, učenje), 
odrejanje strategije implementacije (možne poti za razvoj učeče se organizacije: naključni pristop, subverzivna 
in deklarirana strategija),spremembe v vedenju (pet osnovnih disciplin učeče se organizacije: timsko učenje, 
osebno izpopolnjevanje, identifikacija miselnih modelov, skupna vizija in sistemsko mišljenje). 
 
 
Izgradnja temeljev 
 
zavest 
 
Organizacije se morajo zavedati, da se je, preden postanejo učeče se, potrebno učiti. Učenje je nujno na vseh 
ravneh, ne le pri menedžmentu. Ko organizacija sprejme potrebo po spremembi, postane odgovorna za kreiranje 
ustreznega okolja za izvajanje teh sprememb. 
 
okolje 
 
Centralizirane strukture ne ustvarjajo dobrega okolja. Posamezniki nimajo celotne slike organizacije in njenih 
ciljev. Potrebno je formiranje fleksibilnejše, organske strukture. "Organske" pomeni izravnane strukture, ki 
vzpodbujajo inovacije. Takšne strukture promovirajo tudi pretok informacij med zaposlenimi in na ta način 
ustvarjajo bolj informirano delovno silo. Menedžment se mora nujno opredeliti za novo filozofijo; vzpodbujati 
odprtost, razmišljanje in sprejemati napake in negotovost. Člani morajo biti sposobni analiziranja odločitev brez 
strahu pred kritiko. Takšno analiziranje lahko pogosto osvetli probleme že v njihovi zgodnji fazi. 
 
vodstvo 
 
Vodilni  bi morali negovati koncept sistemskega mišljenja in vzpodbujati učenje z nudenjem podpore 
individualnemu in organizacijskemu učenju. Vodje so odgovorni za pomoč pri rekonstruiranju individualnih 
pogledov vsakega člana tima. Menedžment mora biti predan nenehnemu učenju (v smislu zagotavljanja 
resursov: denarja, časa, kadrov). Razpoložljivi resursi določajo kvantiteto in kvaliteto učenja – organizacija 
mora biti torej pripravljena podpreti učenje. 
 
krepitev  
 
Kontrola se prenaša z menedžmenta na zaposlene. Na ta način se ti krepijo   (Empowerment). Zaposleni 
postajajo odgovorni za svoja dejanja, čeprav menedžerji s tem niso izključeni. Oni morajo vzpodbujati in 
koordinirati zaposlene in vzdrževati/vnašati entuziazem. Treba je omogočiti enako sodelovanje vsem (na vseh 
ravneh), da bi se člani lahko simultano učili eni od drugih. Ta pristop se razlikuje od tradicionalnega učenja, kjer 
se srečujemo s top–down strukturo in ki je velik "time consuming". 
 
učenje 
 
Organizacije se lahko učijo doseganja ciljev v t. i. učnih delavnicah (Learning Labs). To so modeli, ki 
prikazujejo stvarne situacije. Timi menedžmenta se učijo, kako naj se učijo skupaj, s pomočjo simulacijskih iger. 
Pri tem odkrivajo napake, na katerih se učijo, da jih ne bi ponavljali v praksi. Ti menedžerji so potem odgovorni 
za zagotovitev odprte, fleksibilne atmosfere v svoji organizaciji, da bodo delavci motivirani za ravnanje po 
njihovem zgledu. 

Določanje strategij implementacije – možne poti za razvoj učeče se organizacije 

- naključni pristop 
- subverzivna (zavestno raziskovanje in uporaba idej in tehnik UO) 
- deklarirana (Principi UO so sprejeti kot del organizacijskega duha in običajev, postanejo del 

"govora" organizacije in se manifestirajo v vseh njenih iniciativah.) 
 
 
zlata pravila: [11] 

- Delo na spremembah (sprejemanje sprememb). 
- Vzpodbujanje eksperimentov (eksperiment je potrebno tveganje). 
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- Povezovanje uspehov in neuspehov ("The Learning Cycle Diagram – monitor, review, 
conclude, change").  

- Učenje iz okolja (notranji in zunanji viri informacij, izkušnje drugih organizacij). 
- Možnosti učenja za zaposlene (investiranje v treninge, "multiskilling", moralnost, 

odgovornost, odpravljanje hierarhije). 
- Nagrajevanje učenja (nagrade, spoštovanje). 
- Jasnost ciljev ("a proper selfishness). 
- Skrbnost (skrb za zaposlene/člane, način skrbi). 

Vedenje ljudi – pet kljuènih disciplin učeče se organizacije 

timsko učenje 
 
"Timsko učenje je proces usklajevanja in razvoja sposobnosti tima, da funkcionira kot celota, da misli in deluje 
na nov sinergijski način in da kreira rezultate, ki si jih njegovi člani zares želijo." 
 Fokusira se na sposobnost skupinskega učenja. Odrasli se najbolje učijo drug od drugega, z razmišljanjem, 
raziskovanjem predpostavk, sprejemanjem feedbacka (povratne informacije) tima in na podlagi svojih 
rezultatov. S timskim učenjem postane sposobnost učenja skupine večja od sposobnosti učenja kateregakoli 
posameznika v njej. Realizira se med dialogom in produktivno diskusijo, a rezultira s spremembo načina 
razmišljanja. (Omogoča dvojni krog učenja). 
 
skupna vizija 
 
Vsi člani organizacije morajo razumeti vizijo, jo deliti z drugimi in prispevati k njej, da bi postala stvarnost. S 
skupno vizijo bodo ljudje delali, ker si to želijo, ne zato ker morajo. 
 
mentalni modeli 
 
Vsak posameznik ima interno sliko sveta z globoko vsajenimi predpostavkami (stališči). Obnašal se bo v skladu 
z lastnimi mentalnimi modeli, ki jih podzavestno podpira in ne po teorijah, za katere trdi, da v njih verjame. Če 
so člani tima sposobni  konstruktivne izmenjave in analize svojih idej in stališč, lahko začnejo prepoznavati 
svoje mentalne modele in jih potem integrirajo v skupni mentalni model tima. 
  
osebno izpopolnjevanje 
 
Osebno izpopolnjevanje je kontinuirano delo na lastni viziji. Je stvar osebne izbire in se nanaša na kontinuirano 
objektivno raziskovanje razlike med sedanjostjo in želeno prihodnostjo, pa tudi na negovanje in izboljševanje 
veščin. Razvija smisel za ocenjevanje samega sebe in povečuje vero vase pri sprejemanju novih izzivov. 
 
peta disciplina  [12] – sistemsko mišljenje  
 
Sistemsko mišljenje predstavlja temeljni kamen vsake učeče se organizacije. To je sposobnost ugledanja "velike 
slike", interrelacij sistemov, preučevanja kontinuiranih procesov namesto (enostavnih) podrobnosti. Peta 
disciplina nam kaže, da osnovne lastnosti sistema niso določene s seštevkom njegovih delov, ampak z 
interakcijami med njimi. To je hkrati tudi razlog, da je peta disciplina ključna za vsako učečo se organizacijo: to 
je disciplina, ki se uporablja za izvajanje ostalih disciplin. Brez sistemskega mišljenja bi bila vsaka od disciplin 
izolirana in zaradi tega ne bi mogla doseči svojega cilja. Peta disciplina jih integrira v sistem, katerega lastnosti 
niso le vsota njegovih delov. Tudi obratno je res – sistemsko mišljenje ne bi bilo uresničljivo brez ostalih 
ključnih disciplin: osebnega izpopolnjevanja, timskega učenja, mentalnih modelov in skupnih vizij. Vsaka od 
teh osnovnih disciplin je potrebna za uspešno izvajanje sistemskega mišljenja. 

Novi načini razmišljanja  

" Če nam je všeč ali ne, prihajajoča leta bodo obdobje sprememb in kompeticije." 
- usmerjenost v prihodnost 
- vizionarstvo in vizionarski idealizem 
- načrtovanje 
- decentralizacija 
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- sposobnost spreminjanja 
- dolgoročnost 
- visoki, drzni, izzivalni cilji 
- pospeševanje sprememb 

  

Prihodnost 

"Edina stvar, ki jo lahko predvidevamo o prihodnosti, je sprememba." 
 
V bodoče bo narasel pomen sledečih področij: 

- investiranja v učenje 
- tehnologije 
- pristopa k informacijam 
- izjemnega pomena znanja (znanje je vse) 
- kulture učenja 
- odnosa do stranke – sodelovanja s stranko 
- nezaposlenosti in ponovnega zaposlovanja 

 
"The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but in seeing with new eyes." 

                                                                                                                (Marcel Proust)    
 
 
Reference: 
 
1 V enojnem krogu učenja (ki je linearni proces: vizija, strategija, cilji, rezultati) se neskladnost med cilji in 

rezultati tretira kot defekt. V dvojnem krogu učenja se v primeru tovrstnega neskladja preizkušajo osnovne 
postavke, vizija, strategija in cilji. V trojnem krogu učenja se "uči, kako se uči". 

2 Ta model učenja je nastal na podlagi opazovanja ravnanja živali v divjini. Živali čakajo, se osredotočijo, 
napadejo in potem zopet čakajo. "Kolo učenja" je ciklus, sestavljen iz štirih delov - reflektiranja 
(premišljevanja in čutenja), povezovanja (iskanja povezav ali hipotez), odločanja (izbora akcije) in 
delovanja. Obstajata individualna in timska verzija ciklusa. 

3 “Defensive reasoning" je bariera za individualno in organizacijsko učenje. Strah pred  neprijetnostmi in 
zaznanimi grožnjami nam preprečuje, da bi imeli "odprt um". 

4 Ugotovili so tudi šest glavnih načinov, na katere organizacije demoralizirajo in demotivirajo svoje 
zaposlene:   

1. Preobremenjenost z delom - preveč dela, premalo časa in podpore; utrujenost se kopiči in delo je 
vse slabše, 

2. pomanjkanje avtonomije - odgovornost za delo z malo vpliva na to, kako se izvaja (vmešavanje 
nadrejenih ustvarja nezadovoljstvo, kadar zaposleni sami vidijo način za boljše opravljanje dela - 
tako se zmanjšujejo njihova odgovornost, fleksibilnost in inovativnost, organizacija pa jim pošilja 
sporočilo, da ne spoštuje njihove presoje in sposobnosti), 

3. nezadostna plača - premalo denarja za vse več dela, 
4. izguba povezanosti - povečanje izoliranosti pri delu (medčloveški odnosi so "lepilo", ki omogoča 

timu, da zasije v polnem sijaju - izgubljanje občutka skupnosti s kolegi je podlaga za konflikte in 
najeda skupno preteklost), 

5. nepravičnost - neenak odnos do ljudi (prihaja do zagrenjenosti - spodkopano je zaupanje v tiste, ki 
vodijo organizacijo; posledici sta cinizem in odtujenost ob hkratni izgubi entuziazma za poslanstvo 
organizacije), 

6. spopad vrednot - razkorak med osebnimi načeli in zahtevami dela (delo, ki demoralizira zaposlene, 
jih navaja na razmišljanje o smiselnosti takega početja; isti učinek imajo tudi visoko doneče 
deklaracije, ki jih demantira vsakodnevna delovna praksa). 

Zanimivo si je tudi ogledati, na katerih lastnostih po svetovnih trendih vse bolj temelji izbor kandidatov za 
zaposlitev. V E. Zehnder International ocenjujejo, da so najbolj iskane lastnosti predvsem štiri: 

- KOGNITIVNO: sposobnosti, kot so reševanje problemov, logično mišljenje in moč 
analiziranja 

- EMOCIONALNA INTELIGENCA: gradnja funkcionalnih odnosov: biti moštveni igralec; 
imeti samozavest, prisebnost in slog; sposobnost empatije in poslušanja; sposobnost prodaje 
svojih zamisli; zrelost in poštenje, 
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- opravljanje dela: vzpodbujati in napajati samega sebe z energijo in občutkom pomembnosti, ki 
daje rezultate; kazati moč presoje in zdrav razum, biti neodvisen, podjeten in  domiselen; imeti 
potencial vodje, 

- osebno vključevanje: imeti lastnosti prijatelja, kolega in partnerja; držati se svojih načel; biti 
motiviran, družaben in s smislom za humor; skromnost; imeti tudi druge, zunanje interese; 
razumevanje organizacije in njenih vrednot. 

 
Naslednji citat verjetno dobro ilustrira, zakaj: "Želim uživati v delu. Želim si ljudi, s katerimi lahko grem 
med vikendom  na večerjo. V mojem poslu potrebujete ljudi, na katere se lahko zanesete. Želim si ljudi, ki 
so mi zares pri srcu - take, ki jih lahko prenesem tudi takrat, ko sem ob treh zjutraj povsem izčrpan." 
(Zehnder, Egon Zehnder International) (Emocionalna inteligenca pri delu, Daniel Goleman) 

 
5 Skupinski kvocient inteligence se vidi v sposobnosti ustvarjanja vezi (negovanje koristnih odnosov), 

sodelovanju (delo z drugim, usmerjeno k skupnemu cilju), timskih sposobnostih (ustvarjanje sinergije pri 
delu, usmerjenem k realizaciji ciljev skupine/tima. 

6 Miljenko Cimeša, predsednik Društva za organizacijsko učenje Hrvatska (DOUH). 
7  glej, Cimeša, ibid. 
8 Sistemski arhetipi so ponavljajoče se generične strukture, ki se pojavljajo v različnih organizacijah v 

različnih okoliščinah, na različnih nivojih (od interpersonalne do globalne)(Miljenko Cimeša) 
9 Peter Senge (r.1947) direktor Centra za organizacijsko učenje (Center of Organizational Learning at the 

Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology)avtor slavne knjige "Peta disciplina" 
("The Fifth Discipline", 1990), s katero je populariziran koncept "učeče se organizacije" ("Learning 
Organisation).   

10 glej, Miljenko Cimeša, predsednik DOUH 
11 The Golden Rules, Miljenko Cimeša, predsednik DOUH, ibid. 
12 The Laws of the Fifth Discipline (P.Senge, 1990): 

1 Today's problems come from yesterday's solutions. Solutions shift problems from one part of a 
system to another. 

2 The harder you push, the harder the stystem pushes back. Compensating feedback weel intentioned 
interventions which eventually make matters worse. 

3 Small changes can produce big results - but the areas of highest leverage are often the least 
obvious. Problems can be solved by making small changes to an apparently unrelated part of the 
system. 

4 You can have your cake and eat it too - but not at once. Problems viewed from a system point of 
view, as opposed to a single snapshot , can turn out not to be problems at all. 

5 Dividing an elephant in half does not produce two small elephants. A system' properties depend on 
the whole. 

6 There is no blame. The individual and the cause of their problems are part of a single system 
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Nada Trunk Širca 
 

VODENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ: 
PRIMER MENEDŽMENTA V VISOKEM ŠOLSTVU 

 
Začetek vseh naših prizadevanj, za katera se je vredno 
izpostaviti, niso spremembe sistema niti spremembe v 
drugih okoli nas, temveč spremembe v nas samih. 

(Fullan, 1998) 

1. del 

Pomen visokošolske izobrazbe in slovenski visokošolski prostor 

Izobrazba, še posebej visokošolska, postaja pomemben pripomoček, ki lahko pomaga povečati gospodarsko 
konkurenčnost. Gospodarstvo je vse bolj odvisno od znanja, s katerim si bodo študenti pridobili usposobljenost 
sprejemati in uporabljati informacije, ter od osveščenosti, da je potrebno znanje obnavljati.  
 
Visokošolski zavodi lahko pomagajo državi, da se bo mogla odzvati na posledice globalizacije tako, da 
zagotovijo ustrezne študijske programe za pridobitev izobrazbe in programe za izpopolnjevanje ter druga 
usposabljanja. Pri tem pa obstajajo številni dejavniki, ki spodbujajo ali zavirajo delovanje visokošolskih 
zavodov, npr.: različni visokošolski sistemi, nacionalna tradicija in prednostne naloge ter razmerje med državo 
in visokim šolstvom (pristojnosti in avtonomnosti). Kako nacionalna urejenost visokošolskega sistema vpliva na 
delovanje visokošolskih zavodov, sem imela priložnost v živo spremljati zadnji dve leti, ko sem bila članica 
slovenske nacionalne delegacije na petih delavnicah, ki jih je pod naslovom "Politika oz. strateške zadeve v 
visokem šolstvu" vodil Center for Higher Education Policy Studies z Univerze Twente na Nizozemskem. 
Udeleženci delavnic so bili vodilni ljudje, zaposleni v sistemu visokega šolstva, npr. državni sekretarji za 
področje visokega šolstva in rektorji, prorektorji, dekani in direktorji visokošolskih zavodov.  
 
Politične in ekonomske spremembe po letu 1991 so tudi v Sloveniji močno vplivale na spremembe v sistemu 
izobraževanja. Na področju visokega šolstva lahko omenimo sprejem Zakona o visokem šolstvu (1993, 1999), 
Belo knjigo o izobraževanju v RS (1995), proces vključevanja v EU (mobilnost študentov in učiteljev, kreditni 
transferni sistem, priznavanje diplom ...). Te spremembe so prav gotovo novi izzivi vsem tistim, ki delamo v 
visokem šolstvu. Poseben poudarek je na vzpostavljanju učinkovitega menedžmenta na institucionalnem nivoju. 
 
Slovenski visokošolski prostor šteje danes enajst visokošolskih zavodov: dve univerzi (Univerza v Ljubljani, 
Univerza v Mariboru), štiri fakultete (Politehnika Nova gorica s tremi "šolami", Fakulteta za podiplomske 
humanistične študije Ljubljana, Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za evropske in državne 
študije – zadnji dve sta še brez študentov) in pet visokih strokovnih šol (Visoka šola za turizem v Portorožu, 
Visoka šola za management v Kopru, Visoka strokovna šola za podjetništvo v Portorožu, Visoka šola za 
upravljanje in poslovodenje Novo mesto, Mestna šola risanja in slikanja Ljubljana). Univerza v Ljubljani ima 61 
% vseh študentov, Univerza v Mariboru 32 % študentov, devet samostojnih zavodov pa ima 7 % študentov, vsi ti 
študenti študirajo na okoli 300 visokih strokovnih, univerzitetnih, specialističnih, magistrskih in doktorskih 
študijskih programih. 
 
Ne nameravam razpravljati o tem, kako in s kakšnimi mehanizmi odgovorni na nacionalnem nivoju (Svet RS za 
visoko šolstvo, Nacionalna komisija za kakovost v visokem šolstvu, Vlada oz. Ministrstvo za šolstvo in šport ...) 
urejajo/regulirajo slovenski visokošolski prostor in kam ga usmerjajo. Tudi nastajanje nove ali novih univerz je 
del te politike.  
 
Po zakonu o visokem šolstvu sta pri nas le obe univerzi javna zavoda (ustanovitelj je država), vsi ostali 
visokošolski zavodi naj bi bili "privatni". Zadeve pa niso tako preproste, saj med ustanovitelji najdemo tudi 
lokalne skupnosti, javne raziskovalne zavode ... in takšne neusklajenosti povzročajo zaplete. Na enega smo 
naleteli tudi na Visoki šoli za management v Kopru (VŠM) pri poskusu reševanja prostorske stiske. VŠM že od 
vsega začetka deluje kot pravna oseba javnega prava v prostorih ministrstva in Republika Slovenija bi morala 
postati (so)ustanoviteljica šole, saj "pravi" ustanovitelji šole ne opravljajo svoje "naloge". Ustanovitelji 
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praviloma zagotavljalo pogoje za delovanje (prostor, sredstva...), sicer pa naj bi bili visokošolski zavodi v 
svojem delovanju avtonomni (seveda znotraj zakonskih predpisov). 
 
Kakšni naj bodo sicer odnosi med ustanovitelji, "državo" in posameznimi visokošolskimi zavodi, je vedno 
aktualno vprašanje. Zakon o visokem šolstvu na eni strani omejuje, po drugi pa daje možnosti – kako to izkoristi 
vsak visokošolski zavod, je v njegovi avtonomni pristojnosti. Aktualen primer je uresničevanje zakona v praksi 
v tistem delu, ki govori o sodelovanju študentov v organih visokošolskega zavoda. V danih razmerah lahko 
rečem, da smo na naši šoli (VŠM) izkoristili vsaj nekatere možnosti zakona o visokem šolstvu in prednosti 
majhne in fleksibilne organizacije ter zagnanost zaposlenih. Naj jih nekaj naštejem: priloga k diplomi, sprejet je 
kreditni sistem na dodiplomskem in podiplomskih programih, letos smo vpeljali izbirne predmete v dodiplomski 
program Management in s sorodnimi (zaenkrat samostojnimi) visokošolskimi zavodi se že dogovarjamo o 
možnosti izmenjave predmetov, ločili smo funkciji poslovnega vodenja/direktor in strokovnega vodenja/dekan, 
študente smo vključili v organe šole s pravico so/odločanja, konstituiral se je akademski zbor in vsi učitelji, 
asistenti in študenti smo izvolili nov senat.  

Pristopi h kakovosti v izobraževalnih organizacijah 

Dejali smo že, da so izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje javne dobrine in da vzpodbujanje njihovega 
razvoja pripomore h konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev v svetovni tekmi, zato postaja problem 
kakovosti šolstva središčno vprašanje izobraževanja na vseh ravneh, od osnovnošolske do visokošolske. 
Zunanja prisilna težnja k večji učinkovitosti in obveščanju širše javnosti je postala splošna obveza evropskih šol 
Vzhoda in Zahoda. Čeprav se obveznosti šol do ustanoviteljev in širše javnosti medsebojno razlikujejo, je 
skupno vsem, da morajo biti izobraževalne ustanove vseh ravni pripravljene, da javnosti ponudijo razlage in 
odgovorijo na vprašanje: S čim se izobraževalna ustanova ukvarja, kaj dosega in koliko stane?  
 
Na izobraževalnem področju so se v zadnjih tridesetih letih začeli uveljavljati nekateri pristopi h kakovosti v 
izobraževalnih organizacijah, številne raziskave na tem področju pa so se razmahnile v osemdesetih letih. 
Zavedanje o pomenu kakovosti tudi v šolah je vse bolj prisotno tudi v Sloveniji, in sicer na vseh ravneh 
izobraževanja, od vrtcev do visokega šolstva. Medtem ko lahko do stopnje visokega šolstva standarde kakovosti 
na posameznih področjih delovanja šole postavlja država, pa so visoke šole pri tem samostojnejše.  
 
Obstaja več pristopov k obravnavi pojma kakovosti v izobraževanju (izobraževalnih ustanovah), vsi pa so v 
kakšnem pogledu problematični in izpostavljeni vrsti interpretacij. West-Burnham (1995) razpravlja o treh 
pristopih: 

• ugotavljanje dejavnikov oziroma značilnosti učinkovite in uspešne šole  
• vzpostavljanje nenehnih izboljšav   
• gibanje za odlično in/ali kakovostno šolo 

 
Smiselno je uporabljati kvalitativne in kvantitativne pristope, teoretično in praktično znanje, še posebej so 
dobrodošla spoznanja iz raziskav vedenjskega pristopa, ki temelji na preučevanju izidov, vendar hkrati upošteva 
tudi notranjo dinamiko inštitucije in vlogo posameznikov.  
 
Začetke gibanja za kakovost – menedžment kakovosti (obvladovanje kakovosti) pripisujejo delu W. Edwardsa 
Deminga, čigar dognanja so sistematično uporabljali v podjetjih in tudi v severnoameriškem osnovnem, 
srednjem in visokem šolstvu, vse bolj pa se uveljavljajo tudi v Veliki Britaniji, Avstraliji in na Novi Zelandiji. 
West-Burnham (1992), Sallis (1993) in Murgatroyd ter Morgan (1993) so ločeno izdelali preglede, kaj bi 
"obvladovanje kakovosti" v šolstvu dejansko utegnilo pomeniti. Najbolj znana pojavna oblika gibanja za 
kakovost je t. i. celovito obvladovanje kakovosti (TQM – Total Quality Management). Značilnosti TQM 
pristopa v šolah Sallis (1993) povzema: 

• Kakovost se določa predvsem z upoštevanjem potreb uporabnikov (učencev /študentov, staršev, 
delodajalcev ...) in dobaviteljev (učiteljev, zaposlenih ...).  

• Obvladovanje kakovosti temelji na nenehnem izboljševanju in zagovarja preprečevanje, ne pa 
odkrivanje in reševanje težav.  

• Kakovost je merljiva.  
• Kakovost zahteva vizionarsko vodstvo, vendar to ne zmanjšuje posameznikove odgovornosti.  
• Kakovost mora prežemati odnose na delovnem mestu in odsevati v npr. ploščati organiziranosti in 

timskem vodenju.  
• Vizija in vrednote so gonila obvladovanja kakovosti v vsaki organizaciji.  
• Zagotavljanje kakovosti vključuje visoko stopnjo doslednosti.  
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• Obvladovanje kakovosti terja stalne preglede in ovrednotenja dela.  
 
V resnici ne bi nobena organizacija mogla trditi, da je dosegla "celovito, popolno" kakovost. Filozofija 
nenehnega izboljševanja daje procesom implementacije prednostno vlogo pred doseganjem določenega stanja. 
Zatorej je težko oceniti stopnjo učinkovitosti celovitega obvladovanja kakovosti, pravzaprav niti ni poudarek na 
"celoviti kakovosti". TQM vztraja pri "celovitem vključevanju vseh zaposlenih", vedno in v vseh procesih. In 
prav zaradi te zahteve se porajajo dvomi, ali – in v kolikšni meri – gre dejansko za praktičen oziroma izvedljiv 
menedžerski pristop ali samo za visokoleteče razpravljanje o kakovosti. 
 
Morda zaposlenim v izobraževanju povzroča še največ skrbi tisti vidik gibanja za kakovost, ki poudarja pomen 
uporabnikov in sprejema nazor, da je uporabnik pristojen za definiranje pojma kakovosti. Pojavijo se trije 
problemi: 

• Do kolikšne mere šole dejansko prepoznavajo potrebe uporabnikov in se nanje neposredno in 
primerno odzovejo?  

• Kako se šole v resnici posvečajo uporabnikom oziroma jih upoštevajo?  
• Pričakovanja uporabnikov je treba najprej prepoznati in pozneje utrditi ter razširiti, stopnjevati.  

 
Številne šole, tudi visoke, iščejo načine in poti, da bi zagotovile kakovost na vseh ravneh svojega delovanja. 
Najdejo lahko številna objektivna merila za ocenjevanje dosežkov organizacije (npr. rezultati preverjanj znanj, 
zaposljivost diplomantov), vendar je izredno težko opredeliti merila, ki bi mogla ovrednotiti kakovost procesov 
v organizaciji.  
 
Kakovost organizacije je tesno povezana z menedžmentom v njej. Trdimo lahko, da je temeljni namen 
menedžmenta v šolah vzpostavljanje in zagotavljanje kakovosti šole v vseh pogledih. Za menedžerja je zelo 
pomembno, da ima jasno predstavo, kaj bi pojem kakovost utegnil pomeniti v njegovi ustanovi. Kakšna je 
definicija uspešnosti/učinkovitosti? Kako bi lahko zbrali potrditve o uspešnosti/učinkovitosti? Vendar samo 
zavedanje menedžerja in njegovih bližnjih sodelavcev ni dovolj. Izboljšanje je mogoče doseči le z okrepitvijo 
dejavnosti sleherne osebe, ki je udeležena pri delovanju organizacije – v šolah pri poučevanju in/ali 
raziskovanju. Čeprav aktivnosti te vrste ni mogoče neposredno izsiliti, jo je s spodbujanjem in sankcijami moč 
usmerjati. Jasno mora biti razvidno, da je vredno biti marljiv, če hočemo doseči cilj. Po drugi strani pa bi morale 
vsakemu pomanjkanju delavnosti slediti ustrezni ukrepi.  
 
Reynolds (1994) uvede spoznanje, da menedžment ni zgolj eden od zaključenih sklopov znanj, ki ga usvojimo in 
potem skladno z njim tudi ravnamo, temveč proces nenehnega učenja. V tem smislu je pristop nenehnega 
izboljševanja hevrističen proces (West-Burnham, 1994), ki menedžment (ravnatelja) oddalji od modela kontrole. 
Definicija učinkovitih in uspešnih šol ostaja v tem primeru še vedno veljavna in koristna, vendar le kot 
prispevek k spremenljivkam, ki vplivajo na proces.  

Kakovost in vodenje visokošolskih zavodov v spreminjajočem se okolju 

Visokošolski zavod (univerza, fakulteta, akademija, visoka šola) je namenjen predvsem poučevanju in učenju. 
Torej naj bi bila to organizacija, ki se dejavno odziva na nagle spremembe v okolju in je pripravljena na 
prihodnost. Pridobiva novo znanje in ga uvaja ter na ta način izboljšuje svoje delovanje. Kot učeča se 
organizacija se ukvarja s sistematičnim reševanjem problemov, preizkuša nove pristope, upošteva pridobljene 
izkušnje, lastne in tuje, ter hitro in učinkovito prenaša znanje. Vse to pa zahteva od visokošolskih zavodov ne 
samo strokovno – akademsko vodenje, temveč tudi sposobnost za strateško vodenje in upravljanje na 
institucionalnem nivoju.  
 
O kakovosti je morda laže razpravljati na ravni osnovnega in srednjega šolstva, saj se, ko govorimo o kakovosti 
univerze, pojavijo različni problemi. Najpomembnejši zadevajo avtonomnost, odnos med inštitucijo in državo 
ter večni problem zagotavljanja sredstev.  
 
Različne deklaracije o razvoju univerz, sprejete v zadnjih letih v evropskem prostoru, opredeljujejo tudi 
kakovost. Dve izmed desetih trditev Erfurtske deklaracije (Wolff, 1997, XXXV) sta: 

• država mora univerzi dopustiti, da sama nadzira svojo kakovost in ureja standarde delovanja;  
• pri takšnem samourejanju mora univerza zagotavljati transparentnost svojega delovanja ter 

odgovornost do javnosti.  
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Pritisk, ki šole sili, da delajo dobro (bolje), je največkrat zunanji in izvira iz tekme za skopo odmerjene dobrine. 
Tudi v visokem šolstvu se danes ne moremo več zanašati, da ga bo v celoti financirala država, predvsem ne v 
zadostni meri, zato se zdi, da tudi problem zagotavljanja sredstev nekako sili ustanove, da uvedejo ocenjevanja 
kakovosti. Visokošolski zavodi že tekmujejo za profesorje, zunanje vire financiranja iz javnega in zasebnega 
sektorja ter celo za študente.  
 
V zvezi z vprašanjem kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru je treba opozoriti na 80. člen Zakona o 
visokem šolstvu (1993):  

Kvaliteto in učinkovitost izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega ter strokovnega 
dela visokošolskih zavodov spremlja in ocenjuje komisija za kvaliteto visokega šolstva, ki jo oblikujejo 
visokošolski zavodi na območju Republike Slovenije. 

 
Komisijo za kvaliteto visokega šolstva so ustanovili leta 1997. Poskrbela je za širjenje nekaterih dokumentov o 
ocenjevanju kakovosti med visokošolskimi zavodi (vrednotenje po sistemu CRE – Evropska rektorska 
konferenca, dokumenti o samoevalvaciji v sklopu projekta PHARE). Pripravila je izobraževalni seminar za 
usposabljanje "koordinatorjev komisij za kakovost na visokošolskih zavodih" in odredila, da morajo 
visokošolski zavodi izvesti svoje programske in institucionalne samoevalvacije ter o tem poročati Komisiji. 
Komisija je v letu 2000 začela delovati v novi sestavi. 
 
Finančna odvisnost je tudi eden od dejavnikov prisile na visoko šolstvo, da teži k večji storilnosti oziroma k 
boljšemu delovanju. Finančna odvisnost je le drugo ime za zunanji nadzor oziroma je odgovornost do javnih 
sredstev. Junija leta 1998 so država, univerzi in sindikati podpisali javno izjavo, ki se na posameznih mestih 
ukvarja tudi z vprašanjem kakovosti. V skladu s to izjavo bi: 

"... morali visokošolski zavodi ob koncu vsakega študijskega leta ovrednotiti svoje delo /.../. Vprašalniki 
za študente bi morali biti obvezni sestavni del letnega poročila o kvaliteti in učinkovitosti dejavnosti, 
letno delovno poročilo pa bi moralo biti javno predstavljeno /.../. Visokošolski zavod naj bi sprejel 
program meril za izboljšanje študijskih in raziskovalnih aktivnosti." 

 
Zaenkrat so pregledna letna poročila visokošolskih zavodov še redka, v naslednjih letih pa lahko pričakujemo 
drugačen odnos šol, saj je na državni ravni v pripravi nova formula za financiranje visokega šolstva, kjer bo 
takšno letno poročilo verjetno ena od osnov za financiranje. 
 
Zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda ni zgolj administrativna naloga, temveč zahteva usposobljen 
menedžment, ki se mora zavedati, da je kakovost neposredno povezana tudi z notranjo strukturo širokega 
področja (akademske) institucionalne kulture. Spremembe v sistemu financiranja in poudarek na razporejanju 
državnih sredstev med visokošolskimi zavodi glede na storilnost bodo korenito vplivali na razporejanje sredstev 
v samih ustanovah. Menedžment mora biti usposobljen tudi za strateško načrtovanje znotraj šole. Če hočemo v 
Sloveniji razviti sposobnost takšnega vodenja, ki se bo spoprijelo z vsemi zahtevami sedanjega časa, moramo 
usposobiti vodstveno strukturo v visokošolskih zavodih. Obstoječe rešitve s poudarkom na akademskem vodenju 
visokih šol (brez usposobljenega administrativnega vodje) niso optimalne.  

2. del 

Primer zavzemanj za kakovost na Visoki šoli za management v Kopru 

Visoka šola za management v Kopru (VŠM) je samostojni visokošolski zavod (visoka strokovna šola), ki so ga 
leta 1995 ustanovile občine Koper, Izola in Piran ter Gospodarska zbornica Slovenije. Tretjino proračuna šole 
krijejo javna sredstva. V študijskem letu 2000/2001 ima šola 460 rednih študentov in skoraj 1200 izrednih, okoli 
sto diplomantov pa je že končalo triletni program splošnega menedžmenta s strokovnim naslovom diplomirani 
ekonomist. Kot samostojen zavod je bila VŠM veliko bolj izpostavljena trgu kot javne visokošolske ustanove 
(univerzi), zato je bila odločitev, da že ob začetku delovanja uvajamo sistem vzpostavljanja in zagotavljanja 
kakovosti, tudi stvar preživetja in uveljavljanja šole v visokošolskem prostoru. 
 
V štirih letih smo na Visoki šoli za management vzpostavili proces "institucionalne samo-evalvacije", v katero 
so vključeni tudi elementi "programske evalvacije". Kateri pristop h kakovosti bo za visoko šolo najprimernejši? 
Vprašanje je pomembno, ker bo sprejeta teoretska drža neposredno učinkovala na sistem vrednot in potemtakem 
tudi na delovanje šole, učiteljev, zaposlenih, študentov. Sklenili smo, da se bomo pretežno ravnali po pristopu 
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nenehnih izboljšav in uvedli "samo-evlavacijo", ki je eden najpogostejših pristopov k zagotavljanju kakovosti v 
visokem šolstvu.  
 
V nadaljevanju podajam nekaj razlogov, ki so doprinesli k izbiri tega pristopa: 

• VŠM je bila nova šola, zato v začetku ni bilo na voljo nikakršnih podatkov o rezultatih, bil je le 
proces poučevanja.  

• Pristop nenehnih izboljšav je povezan z razvojem in rastjo inštitucije, primerljiv je tudi s procesom 
samoevalvacije in akcijskega raziskovanja, prav tako pa vpliva na razvoj in rast razmišljujočih 
posameznikov.  

• Postopnost uvajanja in preverjanja z akcijsko raziskavo je bil tudi prvi zavestni korak k 
vzpostavljanju oziroma oblikovanju kulture inštitucije.  

• Akcijsko raziskavo sem vodila sama, in ker sem sočasno na vodstvenem položaju ustanove, imam 
tudi možnost (in moč), da na podlagi analize ocen preteklega leta neposredno in sorazmerno hitro 
uvedem dogovorjene spremembe – izboljšave.  

Akcijsko raziskovanje in opredelitev institucionalne samoevalvacije 

V okviru akcijske raziskave, ki sama po sebi temelji na filozofiji nenehnih izboljšav, z naslovom "Zasnova in 
uvedba samo-evalvacije ter vpliv na uvajanje izboljšav" smo: 

• razvili in izpopolnili nekaj instrumentarijev (ankete za študente, učitelje in zaposlovalce) za letno 
spremljanje izvedbe študijskih programov, predvsem z vidika poučevanja in vsebine študija, 
vzporedno smo zasnovali tudi (delno) informacijsko podporo za analizo teh instrumentarijev,  

• opredelili področja (učinkovitost študija in izvajanja), ki jih letno sistematično spremljamo,  
• vzpostavili sistem povratnih informacij – obravnave analiz/letnega poročila med zaposlenimi 

(individualne analize in skupinske razprave v okviru pedagoškega kolegija/akademskega zbora), v 
študentskem svetu, predstavitev letnega poročila širši javnosti,  

• vzpostavitev procesa načrtovanja (strateškega, letnega ...). 
 
Samoevalvacija naj bi zajemala tako institucionalne kot programske vidike delovanja šole, če je to sploh mogoče 
ločevati, saj je program sestavni del delovanja inštitucije. Samoevalvacija je bila prvo leto osredotočena 
predvsem na ugotavljanje kakovosti izvajanja poučevanja, v naslednjem letu pa je zajela tudi druge vidike 
delovanja, saj je vzporedno potekal projekt "izdelava politike šole", v katerem sta bila participativno s 
sodelovanjem vseh zaposlenih najprej opredeljena vizija in poslanstvo šole, pozneje pa so bile pripravljene še 
strateške usmeritve in razvojni načrt šole. Samoevalvacija je vključevala uporabo različnih metod oziroma 
instrumentarijev: anketiranje, intervjuje, neformalne razgovore, sestanke komisije za kakovost na šoli, študijske 
delavnice zaposlenih, razprave akademskega zbora, letne posvete zaposlenih, javno predstavitev letnega 
poročila. Ob zgoraj omenjenih metodah so bila uporabljena tudi finančna poročila, ki so skladno z zakonodajo 
na tem področju obvezna in predpisana. 

Študentske ankete 

Z anketami za študente smo se na Visoki šoli za managment spoprijeli že prvo leto delovanja. Bilo je tudi nekaj 
nasprotovanj, predvsem s strani učiteljev, ki so prihajali iz tradicionalnega akademskega okolja in so menili "da 
študent nima pravice ocenjevati njihovega dela". Vztrajali smo, ankete smo v teh letih izpopolnili; izvedemo jih 
z vsemi rednimi študenti vsako leto (januar, maj), anketiramo tudi učitelje in asistente in junija istega leta imamo 
rezultate že obdelane. Splošni del analize predstavimo konec junija na pedagoškem kolegiju (po novem 
akademski zbor), vsak posamezni učitelj prejme še svoje "individualne rezultate" in čez poletje je prava 
priložnost za razmislek o izboljšanju dela v naslednjem študijskem letu.  
 
Ne gre jemati mnenj študentov "kot suho zlato" je zapisal priznani profesor, so pa dobro izhodišče za razpravo o 
eni izmed temeljnih dejavnosti v visokem šolstvu – o poučevanju in učenju. Študenti so praviloma pošteni, znajo 
pohvaliti: korekten odnos, sproščeno in vzpodbujajoče vzdušje, dobro razlago, povezovanje teorije in prakse, 
urejena gradiva, učiteljevo doslednost, humor ... in znajo grajati: zamujanje, branje iz knjige, nespoštovanje 
dogovorov, nerazumljivo in prehitro razlago, nestrokovnost ... Na vseh šolah so verjetno podobni "rezultati", 
vendar se mora ta proces dogajati na vsaki šoli, in če je le mogoče, vsako leto – večina učiteljev in asistentov se 
zamisli, ko se "pogleda" v podobi, kot jo vidijo študenti. Nekateri učitelji in asistenti zmorejo stopiti na pot 
nenehnega izboljševanja in na takšnih učiteljih "osveščenih in avtonomnih posameznikih pri njihovem 
vsakodnevnem delu" je smiselno graditi prihodnost šole. 
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Vsekakor velja, da ankete študentov niso edino merilo za kakovost. Ko bo večina visokošolskih zavodov javno 
objavljala (letno poročilo) določene kvantitativne in kvalitativne podatke (primerljive tudi s tujino) o svojem 
delovanju (npr. prehodnost študentov, čas študija, zaposljivost diplomantov ... rezultate raziskovalnega dela – 
število objav po učiteljih, strukturo zaposlenih, število študentov na učitelja ...) bomo lahko tudi v Sloveniji 
začeli presojati in primerjati delovanje posameznih visokošolskih zavodov. 

Izdelava "politike šole" (vizija in poslanstvo šole, smotri in merila uspešnosti, strateški – 
razvojni načrt šole) 

Čedalje več zunanjih pritiskov (obvezno letno poročilo, zahteva nacionalne komisije za kakovost o pripravi 
poslanstva inštitucije ...), povezanih z zagotavljanjem kakovosti, je pripeljalo do tega, da smo v študijskem letu 
1997/98 na ravni šole oblikovali komisijo za kakovost, ki je v letu 1998/99 začela z izdelavo "politike šole" 
(oblikovati vizijo in poslanstvo šole, strateški in razvojni načrt). Vzporedno pa naj bi pripravila tudi elemente 
obveznih letnih poročil.  
 
Pri snovanju politike šole smo se odločili za model, ki ga je razvil M. Tavčar (1997). Organizacijska politika 
vsebuje smotre in strategije za doseganje ciljev, ki morajo biti merljivi in privlačni, odražati morajo dejanskost 
ter biti hkrati usklajeni z višjimi cilji. Vizija izhaja iz interesov ljudi, ki imajo pomemben vpliv na organizacijo. 
Smotri sledijo tej viziji. Z merili uspešnosti ocenjujemo, kako so bili cilji izpolnjeni. Uspešnost vseh dejavnosti 
in usmeritve organizacije presojamo na podlagi njihovega prispevka k doseganju ciljev. 
 

Slika št. 1: Model oblikovanja politike, prirejeno po Trunk - Tavčar (1998, 26) 
 

Vizija šole

SMOTRI ŠOLE
merila in standardi uspešnosti

CILJI ŠOLE

DEJAVNOST      UREJENOST      SREDSTVA 

 
 
Wolff (1997: 179), ki utemeljuje podoben model visokošolske ustanove, piše: "Če bi z vidika avtonomije 
pogledali na smeri delovanja znotraj univerze, bi lahko ugotovili hierarhijo, kot jo prikazuje skica ..." (glej sliko 
2 v dodatku članka) 
 
Komisija za kakovost VŠM je v skladu s predstavljenimi teoretičnimi koncepti najprej ugotavljala, kdo so 
udeleženci, ki so pomembni za šolo, in kakšni so njihovi interesi. Na podlagi te analize je komisija oblikovala 
predlog izjave o viziji in sledila je določitev smotrov – temeljnih ciljev in meril uspešnosti.  
 
Dobro smo se zavedali, da šola ne more slediti načrtovani usmeritvi, če ne dosežemo, da bi bili vsi zaposleni 
predani ciljem. Zaposleni smo v študijskem letu 1998/99 na petih študijskih delavnicah analizirali interese 
notranjih in zunanjih udeležencev šole, zasnovali smotre in oblikovali izjavo o viziji ter poslanstvo. Skupne 
ugotovitve kažejo, da so vsi temeljni smotri šole tesno povezani s študenti, ki so prav v vseh fazah procesa 
izobraževanja najpomembnejši udeleženci: ob vstopu v visoko šolo, v procesu izobraževanja (prehodnosti 
študentov) in v fazi odhoda iz šole (zaposlovanje študentov).  
 
V letu 1999/2000 smo zasnovali proces priprave strateškega (razvojnega) načrta šole – pri njegovem nastajanju 
sodelujejo vsi, ki bodo najpomembnejše dejavnosti morali tudi izvajati. V ta načrt bo zajet tudi sistem 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kakor je bil vzpostavljen z akcijsko raziskavo.  
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S takšnim pristopom prihaja vse bolj v ospredje osredotočen pristop k snovanju ciljev naše šole in jasno 
opredeljevanje dejavnosti, s katerimi jih bomo uresničevali. Zato je potrebna čedalje večja preglednost, 
določenost in usklajenost načrtov šole ter intezivno sodelovanje vseh zainteresiranih. Nadzor nad izvedbo vseh 
dejavnosti je izrednega pomena, ta pa mora biti predvsem proaktiven in le izjemoma reaktiven in vgrajen v 
proces samoevalvacije.  

Uvajanje sprememb – izboljšav 

Na osnovi sistematičnega spremljanja delovanja šole, razvojnih trendov v visokem šolstvu, tako doma kot v 
svetu, smo na šoli sproti uvajali spremembe – izboljšave in spremljali učinke uvedenih sprememb. Veliko 
izboljšav lahko zasledimo v spremenjenih načinih poučevanja in ocenjevanja študentov, na vsebinskem nivoju 
so spremembe predvsem v aktualizaciji učnih vsebin v okviru sprejetih učnih načrtov. Izboljšave so opazne tudi 
na področju urejenosti delovanja šole. Na osnovi izkušenj izvajanja študijskega programa Management smo 
zasnovali razvojno nalogo "dopolnitve in spremembe študijskega programa Management" – predvsem v smeri 
večje izbirnosti predmetov. 
 
Zasnovali in izpeljali pa smo kar nekaj razvojnih projektov, s katerimi smo se spoprijeli med prvimi v 
slovenskem visokošolskem prostoru in so za razvoj visokošolskega zavoda pomembni: uvedba kreditnega sistem 
(ECTS) v študijskih programih, razvoj priloge k diplomi in podpornega informacijskega sistema, zasnova in 
uvedba samoevalvacije ter vpliv na uvajanje izboljšav, zasnova letnih celovitih informacij za študente "študijski 
vodnik", zasnova "letnega poročila" šole in njegova javna predstavitev, razvoj celovitega informacijskega 
sistema visokošolskega zavoda (bo končan 2001).  

Akademska skupnost 

Številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z visokim šolstvom, menijo, da je spremembe tako težko uvajati v visoko 
šolstvo predvsem zato, ker je "akademsko kulturo" univerze najteže spreminjati. V okviru projekta PHARE 
(PHARE 2000) je bilo ugotovljeno, da na številnih univerzah vlada "kultura obtoževanja drugih za probleme, 
namesto da bi vsak samokritično sprejel svoj delež odgovornosti zanje". Visokošolski zavodi bi morali izpolniti 
dva pogoja za učinkovito delovanje, in sicer "zaupanje" in "skromnost" – prav ti dve lastnosti pa sta le redko 
sestavni del "akademske kulture".  
 
Ustvariti aktivno akademsko skupnost na novo je popotovanje, dolgo vsaj desetletje, ob pogoju, da imaš 
ambiciozen in sposoben mlad kader na magistrskih in doktorskih študijih in da so "starejši pogodbeni profesorji" 
pripravljeni aktivno sooblikovati svojega naslednika. Nekaj lahko naredi tudi vsaka šola – na VŠM letno 
organiziramo tridnevno izobraževanje za pedagoške delavce, kjer razpravljamo o temah, ki so za profesionalnost 
vsakega učitelja pomembne: ocenjevanje študentov, metode poučevanja, posebnosti izrednega študija, 
mentoriranje diplomskih del, raziskovanje, projekti ... Ob koncu lanskoletnega pedagoškega posveta je eden od 
sodelavcev povzel: "Največja vrednost teh srečanj je v izgradnji našega skupnega pojmovanja." In tudi tako se 
počasi izgrajuje profesionalna (avtonomna in odgovorna) akademska skupnost vsakega visokošolskega zavoda.  

Sklepna misel 

Visokošolski zavod se mora nenehno zavzemati in truditi, da omogoči in izboljša kakovost dela na področju 
raziskovanja, poučevanja in študijskih programov. Če upoštevamo izkušnje VŠM in avtonomnost visokošolskih 
zavodov pri določevanju meril kakovosti, lahko trdimo, da je dejavnike kakovosti mogoče opredeliti v procesu 
akcijske raziskave vzpostavljanja samoevalvacije. Visoka šola lahko tako osnuje urejen sistem uvajanja procesa 
nenehnih izboljšav v svoje vsakodnevno delovanje. Pri tem sta ključnega pomena podpora in aktivna soudeležba 
menedžerskega osebja pri procesu načrtovanja in izvajanja samoevalvacije. V primeru vzpostavljanja procesa 
samoevalvacije v akcijski raziskavi sta se vlogi raziskovalca in vodje/menedžerja prepletali, kar se je kljub 
nekaterim pomislekom izkazalo kot dobro.  
 
Tudi sicer je preučevanje menedžmenta visoke šole v primeru VŠM dodaten izziv, saj sta poslovodna 
(administrativna) in strokovna (akademska) menedžmentska funkcija ločeni. Middlehurst (1993) trdi, da 
"precejšen del oblikovanja politike univerze ni akademske narave, temveč je povezan s financami, investiranjem 
in odnosi med delodajalci ter delojemalci", in poudarja premik v odnosih med akademskim in administrativnim 
vodjo: 
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Profesionalni administratorji so napredovali od služabnikov v pomočnike in v čedalje več primerih 
so celo enakovredni akademskim vodjem. Nič več ne delujejo kot državni uradniki, v idealnem 
primeru opravljajo svoje delo v partnerski povezavi z akademskimi menedžerji. 

Le partnerstvo med akademskim in administrativnim vodstvom bo lahko zagotovilo, da bo visoka šola 
vzpostavila sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in delovala transparentno in odgovorno, kot od nje 
zahtevajo zainteresirani udeleženci in širša javnost.  
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Dodatek: 
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Slika št. 2: Pet univerzitetnih ravni, Wolff (1997)
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Dejan Verčič  
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH 
 
 

Organizacije in odnosi med ljudmi 

Organizacije so skupki odnosov med ljudmi. [1] Njihov uspeh ali neuspeh sta odvisna predvsem od kakovosti 
teh odnosov. V teh odnosih se razvija razumevanje, kje je tista meja, ki ločuje organizacijo od njenega okolja, 
ter ločuje med "člani" neke organizacije in njihovimi "sosedi". [2] V tem smislu ljudje med izvajanjem svojih 
projektov v medsebojnih odnosih organizacije vsakodnevno ustvarjajo. S tem pa ustvarjajo tudi okolja, v katerih 
delujejo. Ne organizacija in ne okolje jim torej nista dana vnaprej, temveč jih ljudje proizvajajo sproti [3], 
medtem ko osmišljajo, kdo so in kaj ter zakaj počnejo. [4] 
 
Tradicionalno razumevanje organizacije je te videlo drugače. Organizacije so bile mišljene kot stroji. Njihovi 
člani oziroma zaposleni so bili le njihovi deli. S pravilno pripravo stroja je ta po njegovem zagonu načeloma 
delal tako, kot je bil zamišljen in izdelan. Njegove sestavne dele je bilo potrebno le nadzorovati, da pri svojem 
delu niso odstopali od začrtanih smernic. Tudi okolje teh strojev je bilo enostavno in nedvoumno. Izmenjave 
med stroji in okolji so bile preproste in pripravljene vnaprej. V takšnem svetu klasične fizike je bilo vse 
preprosto in enostavno. Le ljudje so bili odveč, ker se nikakor niso zmogli niti hoteli prilagoditi vlogi strojnih 
delčkov oziroma robotov. 
 
Tradicionalno razumevanje tega, kaj so organizacije, je spremljalo tradicionalno razumevanje, kako jih voditi. 
Po tradicionalnem razumevanju so voditelji za svoje organizacije kot stroje pripravljali načrte, organizirali delo, 
zaposlovali ljudi, jih umerjali in usklajevali, poročali o rezultatih ter določali sredstva, ki so jih stroji potrebovali 
za svoje delo. Vendar sta bila tradicionalno razumevanje organizacije in njihovega vodenja mita, ki pa se v 
vsakodnevnem življenju nikoli nista uspela popolnoma uresničiti. 
 
Toda čeprav strojno razumevanje organizacije in njenega vodenja tudi v poslovnem svetu nista v resničnosti 
nikoli povsem zaživeli, sta proizvedli pomemben učinek v neposlovnem svetu: strah pred prenašanjem orodij, 
modelov, znanja in izkušenj iz poslovnega v neposlovni svet in s tem omejene možnosti učenja o tem, kaj 
organizacije so in kako jih voditi - tudi v neprofitem sektorju. 

Kaj so odnosi z javnostmi 

Sodobno razumevanje organizacij in njihovega vodenja torej temelji na spoznanju, da so organizacije skupki 
odnosov med ljudmi in da je bistvo vodenja v upravljanju teh odnosov. [5] [6] To pa je predmet odnosov z 
javnostmi. [7] [8] [9] 
 
Večina nepoučenih si pod pojmom "odnosi z javnostmi" predstavlja nekaj povsem drugega: pisanje sporočil za 
novinarje, cukanje teh za rokave, moledovanje za medijske objave in še kaj. Zato, da bi pomagal pri 
razumevanju različnih pomenov, v katerih pojem "odnosi z javnostmi" nastopa, je ameriški profesor z Univerze 
v Marylandu, James Grunig, popisal štiri razvojne modele odnosov z javnostmi. [10]  
 
Najprimitivnejši način razumevanja odnosov z javnostmi je profesor Grunig poimenoval "model tiskovnega 
predstavništva". Izvajalci odnosov z javnostmi si znotraj tega modela prizadevajo za pogosto in obširno 
pojavljanje v množičnih medijih. Publiciteta, dobra ali slaba, naj bi imela vrednost sama zase. Pogosto in 
obširno pojavljanje v medijih naj bi pojavljajočemu prinašalo koristi iz visoke stopnje prepoznavnosti, ki naj bi 
vodila k priljubljenosti. Biti znan in priljubljen pa naj bi bila družbena vrednota, ki se jo da pretočiti v denar, 
moč, vpliv ali karkoli že. Vendar tako izkušnje kot raziskave kažejo, da je takšno razumevanje odnosov z 
javnostmi kot poti k "brezplačni publiciteti" kratkoročno morda všečno, dolgoročno pa nevarno in običajno 
pokopa naročnika takšne storitve. 
 
Drugi model odnosov z javnostmi je profesor Grunig imenoval "model javnega informiranja". Izvajalci si 
znotraj tega modela prizadevajo javnost obveščati o tem, kar počno. Odprtost do okolja se jim zdi zadostno 
zagotovilo, da bodo lahko uresničevali svoje interese. Pri tem pa se ne zavedajo, da to "okolje" in ta "javnost", 
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do katerih so odprti, nista amorfni masi. Med milijardami živečih ljudi na zemlji jih je le nekaj, ki jih zanima, 
kaj organizacija počne. Predvsem pa si tisti, ki jih zanima, želijo še vse kaj več, kot biti o delu organizacije 
"obveščeni". Obveščati druge o svojem delu je lepo. Ni pa dovolj za vzpostavljanje in razvijanje odnosov, ki naj 
bi bili vzajemno zadovoljivi in koristni. 
 
Tretji model odnosov z javnostmi je profesor Grunig imenoval "dvosmerni asimetrični model". Za tem učenim 
imenom se skriva pojem znanstveno utemeljenega prepričevanja. V dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega 
stoletja so ob pomoči družbenih ved praktiki odnosov z javnostmi odkrili pomanjkljivosti prvih dveh modelov in 
se zatekli predvsem k psihologiji in novo nastajajočim metodam družboslovnega raziskovanja. S tem, ko je začel 
raziskovati naslovnike svojih sporočil, je ta model presegel enosmerno zanimanje prvih dveh modelov. Zato, ker 
je načrtoval učinke le ene strani na drugo, pa model v svojem namenu ostaja neuravnotežen, asimetričen, 
manipulativen in le delno uspešen. 
 
Zadnji, četrti in po mnenju profesorja Gruniga tudi najbolj smiselni model odnosov z javnostmi pa je 
"dvosmernih simetrični model". V tem modelu si organizacije prizadevajo za prepoznanje svojih partnerjev in 
poskušajo z njimi razvijati dialog z namenom medsebojnega prilagajanja in skupnega iskanja vzajemnih koristi. 
V tem pomenu se odnosi z javnostmi ubadajo z upravljanjem odnosov med ljudmi in v tem pomenu jih 
razumemo tukaj. Takšno je tudi profesionalno razumevanje te dejavnosti. Mednarodno združenje za odnose z 
javnostmi (IPRA) je leta 1978 na svetovni skupščini v Mexico Cityju sprejelo naslednjo opredelitev: "Odnosi z 
javnostmi so veščina in družbena veda o analiziranju trendov, o napovedovanju njihovih posledic, o svetovanju 
organizacijskim voditeljem in o izvajanju načrtovanih programov dejanj v interesu organizacij in javnosti." 

 
O javnostih in deležnikih 

Večino ljudi pa pri razumevanju pojma "odnosi z javnostmi" zavedejo te "javnosti" v imenu. Tehnično 
"javnosti" v polju odnosov z javnostmi pomenijo ljudi, ki zaznavajo nek skupen problem in začnejo razpravljati 
o možnem reševanju tega problema. V tej svoji komunikativi praksi se razvijejo v javnost za nas, če smo mi tisti, 
ki smo bodisi problem zanje povzročili bodisi smo ga sposobni rešiti, četudi ga nismo povzročili. [11] Vendar se 
odnosi z javnostmi ne ukvarjajo le s skupinami, ki so se razvile v tako razumljene javnosti. 
 
Javnost v pojmu "odnosi z javnostmi" tudi ne nastopa v pomenu "splošne javnosti" kot izraza komunikativne 
racionalnosti "javne sfere" oziroma "civilne družbe" - čeprav se ozira tudi na to. [12]  
 
Pod "javnostjo", na katero se nanaša delo v odnosih z javnostmi si moramo predstavljati naslednje skupine ljudi: 

1. tiste, od katerih smo mi odvisni, 
2. tiste, ki so odvisni od nas, 
3. tiste, ki proizvajajo pomembne učinke na nas in 
4. tiste, na katere mi proizvajamo pomembne učinke. 

 
V organizacijski literaturi se je za poimenovanje teh skupin uveljavil pojem "deležniki" in "odnosi z javnostmi" 
bi se pravzaprav morali imenovati "odnosi z deležniki". [13] Pojem deležnikov je nastal po vzoru pojma 
delničarji. Tako kot so slednji lastniki denarnih interesov v nekem podjetju oziroma organizaciji, so deležniki 
"lastniki" družbenih interesov.  
 
Kdo so naši deležniki v neprofitnih organizacijah? Najprej so to člani teh organizacij samih, saj brez njih teh 
sploh ne bi bilo. Potem imamo nekoga, ki bi ga te organizacije s svojim delom rade spremenile - včasih le svoje 
člane same, včasih koga drugega. Tudi neprofitne organizacije za svoje delo potrebujejo sredstva in ta morajo od 
nekoga pridobiti. Za svoje delo potrebujejo tudi primerno zakonsko okolje. Pogosto morajo med seboj 
sodelovati in torej druga drugi tvorijo deležnike. Novinarji jim omogočajo, da svoje delo predstavljajo v medijih 
in tako tudi oni sodijo med deležnike. Skratka: deležnikov neprofitnih organizacij je mnogo in vsaka zase si jih 
mora odkriti in razporediti po pomenu, ki ga imajo zanjo.  
 
Procesu prepoznavanja in rangiranja deležnikov v odnosih z javnostmi pravimo "risanje zemljevida deležnikov" 
- to delo se namreč pogosto izvaja dobesedno z risanjem organizacije v sredini in različnih deležnikov okoli nje. 
Pri tem velja pravilo, da je potrebno vsako skupino deležnikov zvesti na najmanjšo možno skupino ljudi. 
Potrpežljivo in zavzeto risanje deležnikov bi v končni instanci moralo privesti do tega, da bi vsakega izmed njih 
prepoznali po imenu in priimku. To še posebej velja v Sloveniji, kjer na primer delo neke neprofitne organizacije 
običajno redno spremlja morda le pet ali šest novinarjev, o sredstvih odločajo morda trije ali štirje državni 
uslužbenci, nove zakone pišeta en ali dva, ki kaj vesta o tem in tako naprej. 
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Celoten smisel risanja zemljevida deležnikov je v tem, da v amorfni masi brezimne javnosti prepoznamo osebe, 
s katerimi moramo sodelovati, če naj uspemo. Ne poznati jih po imenu in priimku ni le nevljudno, temveč je 
neumno. Možnosti našega spreminjanja sveta so namreč opredeljene z našo sposobnostjo, da znamo odkrivati 
najmanjše kritične mase, ki so sposobne proizvajati za nas največje kritične učinke. 

O komuniciranju in upravljanju odnosov 

Ob nesrečnem pojmu "javnosti" pravilno razumevanje odnosov z javnostmi zapleta še razumevanje pojma 
"komuniciranje". Najpogostejša opredelitev odnosov z javnostmi, ki jo lahko srečamo v literaturi, namreč pravi, 
da je predmet odnosov z javnostmi "komuniciranje organizacije z njenimi javnostmi".  
 
Pred dvema letoma smo v Evropskem združenju za proučevanje in poučevanje odnosov z javnostmi začeli 
projekt, katerega namen je razviti na svetovnem spletu javno dostopno bazo podatkov o vseh tekočih 
znanstvenih in strokovnih objavah na področju odnosov z javnostmi v različnih evropskih državah in jezikih. V 
bazi bomo zbirali povzetke v matičnih jezikih in jih preko njihovih angleških prevodov prevajali v ostale jezike. 
Med pripravo tega projekta smo strokovnjake iz petindvajsetih držav povprašali, kaj v Evropi pravzaprav odnosi 
z javnostmi danes so. Izkazalo se je, da so se naši sogovorniki razdelili na ene, ki zagovarjajo odnose z 
javnostmi kot komuniciranje organizacije z njenimi javnostmi, in druge, ki zagovarjajo odnose z javnostmi kot 
upravljanje odnosov organizacije z njenimi javnostmi. [14] 
 
Za uspešno delo na tem področju si velja odnose z javnostmi vendarle predstavljati kot upravljanje odnosov, pri 
čemer komuniciranje nastopa kot eden izmed mogočih, ne pa tudi edini način delovanja. [15] Predstavljanje 
svojega dela, njegova razlaga in pogovor o njem sta omejenega dometa. To, za kar nam gre, je vendarle 
sovplivanje na okolje, v katerem živimo. Za uspešno (so)vplivanje pa predstave, razlage in pogovori mnogokrat 
ne zadoščajo. Vplivati na druge, pomeni spreminjati jih, pogostokrat pa tudi spreminjati sebe. 
 
Odnosi z javnostmi so torej način, na katerega poskušamo spreminjati odnose med nami in drugimi, tako da 
enkrat spreminjamo njih, drugič sebe. Marsikdaj moramo najprej spremeniti sebe, zato da lahko spremenimo 
odnose z drugimi. 
 
S tem, ko odnose z javnostmi pojmujemo kot upravljanje odnosov med ljudmi opozarjamo, da so uspehi odvisni 
od spreminjanja ljudi. Ljudje pa se spreminjamo počasi. Prav nobena umetnost ni narediti pomp v medijih, 
ampak dolgoročni učinki takšnih medijskih pokov so zelo omejeni.  
 

Evropski pristop k odnosom z javnostmi 

Med izvajanjem omenjenega evropskega projekta smo prišli tudi do zanimivega razkritja štirih razsežnosti, v 
katerih danes odnosi z javnostmi delujejo. Dve izmed teh razsežnosti so pred nami opisali že Američani, dve pa 
smo kot še posebej pomembni v Evropi odkrili mi. [16] 
 
Izvajalci odnosov z javnostmi običajno nastopajo v dveh vlogah: kot tehniki ali kot upravljalci. Prvi pripravljajo 
različne komunikacijske materiale, pišejo sporočila, nastopajo v medijih, pri tem pa počno to, kar jim velevajo 
predpostavljeni, ne da bi lahko sami vplivali nanje. V večini slovenskih organizacij zadolženi za odnose z 
javnostmi nastopajo v tej vlogi. Nadrejeni jim povedo, kaj je potrebno "sporočiti" in oni to naredijo. 
 
Upravljalci v odnosih z javnostmi s temi strateško upravljajo, osmišljajo njihovo vlogo in pomen v življenju 
organizacije, odkrivajo deležnike, sedanje in želene odnose z njimi in pripravljajo ter izvajajo programe 
njihovega spreminjanja. Sodijo skratka v vodstvo organizacij, v katerih delajo. 
 
Zgornji dve vlogi pogosto nista jasno razmejeni, zato smo se v naši projektni skupini odločili, da bomo raje 
govorili o razsežnostih kot o vlogah. Upravljalska razsežnost zajema upravljalska opravila na področju odnosov 
z javnostmi. Na mesto tehnične vloge smo postavili operativno razsežnost, ki pokriva znanja in spretnosti pri 
pripravi in izdelavi komunikacijski materialov, kot so tiskovine, oglasi in podobno. 
 
Ob teh dveh razsežnostih pa smo ugotovili, da v evropskih organizacijah pridobivata na veljavi še dve 
razsežnosti: izobraževalna in refleksivna. 
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Uspeh izvajanja odnosov z javnostmi, ko te opredelimo kot upravljanje odnosov in ne le besedno, zvočno ali 
slikovno predstavljanje organizacije navznoter ali navzven, ni toliko odvisno od izurjenosti specialistov za 
odnose z javnostmi, temveč od splošne socialne in komunikacijske kompetence vseh članov določene 
organizacije in še posebej njenega vodstva. Zato vse večji del vsakodnevnega dela strokovnjakov na področju 
odnosov z javnostmi predstavlja izobraževanje in usposabljanje ostalih članov neke organizacije za uspešno in 
učinkovito sodelovanja z drugimi ljudmi, posamezniki, skupinami in organizacijami. 
 
Ob tej izobraževalni razsežnosti odnosov z javnostmi se v Evropi krepi še refleksivna razsežnost odnosov z 
javnostmi, ki se kaže v nastopanju odnosov z javnostmi kot voditelja premišljevanja in osmišljanja obstoja in 
dela neke organizacije. Opredelitev deležnikov, sedanjih in želenih odnosov z njimi ter poti spreminjanja namreč 
izhajajo iz smisla in potreb našega obstoja in dela. Brez pravega razumevanja tega, vse ostalo nima smisla. 
 
Evropsko razumevanje odnosov z javnostmi tako sloni na dveh temeljih. Sposobnosti premišljanja in osmišljanja 
lastnega obstoja kot organizacije ter vpletanja vseh članov neke organizacije v njeno komunikativno delovanje 
in odnose z drugimi ljudmi. Upravljanje odnosov z javnostmi tako postane upravljanje s celotno organizacijo, 
izvajanje posameznih nalog pa porazdeljeno po njeni celotni površini. 

Kje začeti 

Morda vse to zveni abstraktno in zapleteno, pa v resnici niti ni. Upravljanje odnosov med različnimi skupinami 
ljudi tvori bistvo organiziranega delovanja. Organizirati pomeni povezovati in usmerjati delo ljudi. Odnosi z 
javnostmi se ubadajo z upravljanjem soodvisnosti različnih skupin ljudi in torej sodijo v samo jedro vsakega 
organiziranega delovanja. 
 
Kako se torej lotiti vodenja odnosov z javnostmi? Najbolj enostavno je postavljati si naslednjih sedem vprašanj 
in nanje odgovarjati. Vprašanja in odgovore nanje velja zapisovati. Zato da lahko vidimo, ali se v tem, kar 
pravimo, s sodelavci zares strinjamo. Pa tudi zato, da lahko skozi čas spremljamo, kako se naše videnje nas 
samih in drugih spreminja. 
 
Vprašanja, na katera si moramo odgovarjati, so: 
 
Prvo vprašanje: Kdo in zakaj smo? 
Organizirano delo na področju odnosov z javnostmi se začne z izrecnim osmišljanjem lastnega obstoja: Kdo in 
zakaj smo? Zakaj to počnemo? Kako bo svet drugačen zaradi nas? 
 
Dokler ne razumemo sebe, svojih namenov in pričakovanj, ne moremo ugotoviti, s kom smo pri svojem delu 
povezani in od koga smo odvisni. 
 
Za koga in zakaj je pomembno, da sploh smo. Kaj naša organizacija dela koristnega - za kogarkoli? 
 
V praksi odnosov z javnostmi takšnemu pisnemu osmišljanju obstoja neke organizacije pravimo "osebna 
izkaznica". Ta na kratko predstavlja, kaj organizacija je in kaj počne. Brez izdelave osebne izkaznice se 
izvajanja odnosov z javnostmi ni mogoče lotiti. 
 
Zapisana osebna izkaznica nam omogoča predstavljati organizacijo njenim članom in drugim ljudem, za katere 
bi hoteli, da nas poznajo in razumejo. Pogosto pa nam sama, šele ko jo zapišemo, omogoči tudi lasten premislek 
o tem, kakšni smo in kakšni bi želeli biti. 
 
Drugo vprašanje: S kom smo povezani in od koga smo odvisni? 
Sami ne moremo narediti ničesar. Pri svojem delu smo odvisni od drugih. Ali jih zares poznamo? 
 
Odgovor na to drugo vprašanje predstavlja zemljevid naših deležnikov. To so tisti ljudje, od katerih smo mi 
odvisni, tisti ljudje, ki so odvisni od nas, tisti ljudje, ki na nas proizvajajo pomembne učinke, in tisti ljudje, na 
katere pomembne učinke proizvajamo mi. 
 
Zemljevid deležnikov naj bo narisan in izpisan. Vsako izmed deležniških skupin je potrebno prepoznati do 
najbolj osebne ravni.  
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Naj to ponazorimo s preprostim primerom s področja dela z novinarji. Mnoge organizacije pošiljajo vabila za 
tiskovne konference na sto in več naslovov brez imenovanega naslovnika in potem se čudijo, če nihče ne pride. 
Učinek bi bil dosti večji, če bi povabili le let ali šest zainteresiranih novinarjev ali novinark in učinek bi bil dosti 
večji. 
 
Izris zemljevida deležnikov nam tudi razkrije, kako široko je polje našega delovanja. Če sem pešec mi kaj malo 
koristi zemljevid do Kitajske, kajti do nje ne morem v enem tednu prepešačiti, pa če si to še tako želim. Vsak 
zemljevid mora biti izrisan iz smiselne perspektive, ki je primerna glede na razlog obstoja organizacije in njene 
sposobnosti. 
 
Lokalne organizacije naj imajo lokalne zemljevide, državne organizacije državne zemljevide in mednarodne 
organizacije mednarodne zemljevide. 
 
Tretje vprašanje: V kakšnih odnosih smo in v kakšnih bi si želeli biti? 
Potem ko smo osmislili svoje delovanje in izrisali zemljevid deležnikov, moramo narediti posnetek stanja: 
kakšni so naši odnosi sedaj in kakšne bi si želeli, da bi bili. Kaj moramo spremeniti? 
 
Če nismo zadovoljni z zakonskim in upravnim okoljem, v katerem delujemo, moramo tega najprej natančno 
popisati. Nato moramo popisati tudi tisto okolje, v katerem bi radi bili. Nato moramo izluščiti bistvene razlike. 
Kdo v vladi, parlamentu, državni upravi ali še kje drugje so tisti, od katerih smo odvisni pri spreminjanju 
sedanjega stanja v želeno? Kakšen je smiselni vrstni red uvajanja sprememb? Kaj bi bilo najlažje narediti 
najprej? 
 
Tudi če je namen našega dela pomagati zasvojencem odvaditi se uporabe drog, si moramo njih predstaviti kot 
naše ključne deležnike, nato pa preiskati naše odnose do njih in njih do nas. Ali smo sploh v neposrednih 
odnosih? Če nismo, kdo med nami posreduje? Preko katerih odnosov so nam dosegljivi? Kdo lahko vpliva na 
njih? Kako lahko mi pridemo do njih? Poznavanje tovrstnih povezav je predpogoj za začetek vsakršnega dela. 
 
Pri odgovarjanju na to tretje vprašanje iščemo pot po našem zemljevidu deležnikov, po kateri bi se lahko začeli 
premikati v želeni smeri. Ampak zato moramo najprej ugotoviti, kje smo, kam želimo priti in kdo nam pri tem 
lahko pomaga oziroma kdo nas ovira. 
 
Osebna izkaznica, zemljevid deležnikov in posnetek stanja tvorijo prvi del naše organizacijske strategije. Povedo 
nam kdo smo, kje smo in kam bi želeli priti. Do polne strategije nam manjkata še odgovora na dve vprašanji. 
Kakšne so sploh naše zmožnosti? Kakšne so naše prednosti pred drugimi, ki si morda želijo isto, in kakšne so 
naše omejitve. 
 
Četrto vprašanje: Koliko smo sposobni sovplivati? 
Potem ko smo odkrili in popisali razlike med sedanjimi in želenimi odnosi, se moramo spet obrniti k sebi in se 
povprašati, ali imamo znanja in spretnosti, da bi sedanje stanje stvari spremenili na bolje. Takšno izpraševanje 
pogosto pokaže na naše slabosti in pomanjkljivosti. S temi se moramo soočiti in najprej začeti spreminjati sebe. 
 
Nobenega programa uspešnega izvajanja odnosov z javnostmi si ni mogoče predstavljati brez nenehnega 
izobraževanja. To ne sme biti skoncentrirano le na posameznike, ki so formalno zadolženi za vodenje odnosov z 
javnostmi, temveč na vse člane organizacije, predvsem pa na vodstvo. 
 
Tukaj se velja vprašati, ali imamo uvajalne priročnike, ki naše nove sodelavce vpeljujejo na to področje dela in 
ki nam lajšajo izvajanje vsakodnevnih opravil. Upravljanje tudi neprofitnih organizacije poteka na polju stalnega 
učenja in tudi neprofitna organizacija mora vzpostaviti sisteme lastnega učenja na vseh področjih, ki so kritična 
za njen uspeh. Če nimamo dovolj sredstev, potem to pač pomeni, da nimamo dovolj znanja in spretnosti, da bi 
jih pridobili. Če nimamo dovolj ljudi, potem to pomeni, da nimamo dovolj znanja in spretnosti, da bi pridobili te. 
In več kot določene količine znanja, spretnosti, pa tudi denarja in ljudi v določenem času ne bomo sposobni 
pridobiti in s tem se moramo soočiti. Sicer bomo pričakovali preveč, dobili premalo, sledilo pa bo razočaranje. 
 
Peto vprašanje: Kaj početi? 
Če hočemo biti uspešni v svojih odnosih z javnostmi, potem jih moramo najprej prepoznati in se začeti z njimi 
zavestno ukvarjati.  
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Delo na področju odnosov z javnost je potrebno upravljati tako kot katerokoli drugo delo. To, kar nameravamo 
storiti, moramo razstaviti na projekte. Vsak projekt potrebuje ljudi, sredstva in čas. 
 
Ne le neprofitne organizacije, temveč prav vse organizacije so omejene v količinah ljudi, sredstev in časa. 
Nobena organizacija ne more narediti vsega, kar bi si želela ali se ji zdi prav. Zato se morajo odločati, kaj je bolj 
in kaj je manj pomembno, kaj početi in česa ne. 
 
O projektih odnosov z javnostmi lahko govorimo šele tedaj, ko jim znamo določiti namene, zaradi katerih jih 
sprožamo, cilje, ki naj bi jih dosegli, obenem pa vemo, koliko ljudi, sredstev in časa potrebujejo za svoj uspeh. 
Pri tem se ne velja slepiti z visokimi besedami, kajti vse, kar šteje, so dejanja, ki jih bomo sposobni izvesti. Bolje 
je početi manj stvari dobro, kot pa veliko zanič. 
 
Projekte lahko razdelimo po deležnikih in zanje opredelimo namene in cilje. Cilji morajo biti merljivi, zato da 
lahko ugotavljamo, v kolikšni meri smo jih uresničili. Doseganje nekega namena bo pogosto terjalo predhodno 
uresničevanje mnogih vmesnih ciljev. Pogosto se bo izkazalo, da so bila naša pričakovanja, da bo uresničitev 
prvega cilja vodila k lažji uresničitvi drugega, napačna. Tovrstna vzročno-posledična pričakovanja je potrebno 
zapisovati, zato da jih lahko preverjamo in če se izkažejo za napačna, popravljamo. Osveščenost in zavedanje o 
nečem sta pogosto nujen, ne pa še zadosten pogoj za spremembo vedenja. 
 
Šesto vprašanje: Kako to početi? 
Šele na šestem mestu pridemo do tehničnega oziroma operativnega vprašanja, ki se ukvarja z načinom izvajanja 
tega, kar moramo narediti. Potem ko smo opredelili projekte in njihove cilje, projekte razstavimo na naloge. Kdo 
od nas je za kaj dober? Naloge si je potrebno razdeliti in se lotiti njihovega izvajanja. 
 
Nalog, za katere ne vemo, kdo jih bo naredil, ne bo naredil nihče. 
 
Naloge se morajo izkazovati na oprijemljiv način. Komuniciranje s poslanci ali svetniki ni oprijemljiva naloga. 
Takšna postane šele, ko jo opredelimo kot vsaj en sestanek s predstavnikom vsake poslanske skupine vsaj enkrat 
na leto, izdaja dveh številk biltena, ki bosta namenjeni in poslani vsem poslancem, objava treh člankov v 
osrednjih slovenskih dnevnikih, ki bodo obravnavali odnos poslancev do našega problema, pošiljanje vsaj tisoč 
pisem na naslove in tako naprej in tako naprej. Naloge morajo biti oprijemljive in števne, kajti če ne vemo, kaj in 
kolikokrat je potrebno narediti, potem se bo pač delalo karkoli in kakorkoli že. 
 
Sedmo vprašanje: Ali se s časom učimo? 
Na koncu pa se še velja vprašati, ali smo se pri vsem tem svojem početju sposobni kaj naučiti. Dolgoročno 
izvajanje odnosov z javnostmi terja, da se učimo iz lastnih uspehov in porazov. Skozi čas moramo biti sposobni 
narediti iste stvari z manj napora in v krajšem času ali pa z istimi sredstvi, časom in ljudmi narediti več. 
Predvsem pa se moramo začeti učiti, ali sploh počnemo prave reči, ali se ukvarjamo s pravimi deležniki, ali 
povzročamo koristne spremembe in podobno. Nekdo mora misliti tudi na to. 
 
Če resno upravljamo z odnosi z javnostmi, potem morajo o tem ostajati tudi sledovi, ki nam omogočajo 
pregledovati, kaj smo nameravali, kaj smo počeli in kaj smo dosegli. Vsaj enkrat letno si je treba vzeti čas in 
pogledati, kje smo v preteklem obdobju začeli in kje smo končali. Potrebno je narediti popis vsega, kar smo na 
področju odnosov z javnostmi naredili in oceniti, kaj se je obneslo in kaj se ni. 
 
Hkrati moramo spremljati, kaj in kako to počnejo drugi. Najprej nam najbolj sorodne organizacije, potem pa 
tudi, kako s posameznimi opravili, ki so za nas pomembna, barantajo najboljše organizacije, ki jih poznamo, ne 
glede na to, ali so profitne ali ne. Zavestno moramo iskati boljše od nas, zato da se od njih lahko učimo. 

Zaključek 

Odnosi z javnostmi v neprofitnih organizacijah so skratka v mnogočem popolnoma enaki odnosom z javnostmi 
v profitnih organizacijah. Ene in druge so le skupki odnosov med ljudmi, ki sebe kot organizacije in druge kot 
svoja okolja vsakodnevno ustvarjajo med izvajanjem izbranih projektov. 
 
Delo na področju odnosov z javnostmi se začne s tem, da prepoznamo svojo odvisnost od drugih. S temi pa ne 
moremo razvijati vzajemno koristnih odnosov, dokler jih ne prepoznamo kot konkretne ljudi, posameznike, 
skupine in organizacije. Šele ko vemo, od koga smo odvisni, kdo je odvisen od nas, na koga mi proizvajamo 



 107 

pomembne učinke, in kdo proizvaja pomembne učinke na nas, se lahko lotimo spreminjanja naših medsebojnih 
odnosov. 
 
Uspeh v odnosih z javnostmi se na koncu izkazuje v spremenjenem vedenju ljudi, nas in drugih. To je 
dolgotrajen proces, ki ne more sloneti le na medijskih objavah ali oglaševanju. Te lahko kratkoročno pomembno 
dvignejo vidnost nas in naše zadeve, za spreminjanje vedenja pa bodo vedno potrebni medosebni odnosi. Odnosi 
z javnostmi so torej v mnogočem umetnost grajenja družbenih mrež, ki so pravi prenašalci vplivov med ljudmi. 
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Bogomir Kovač 
 

LOBIRANJE V NEPROFITNEM SEKTORJU 
 
 
 
Pričnimo s teoretskim razmislekom in se zadovoljimo s spoznanjem, da ščepec teorije nikoli ne škoduje. V 
tranzicijskih družbah je razumevanje inštitucij po definiciji omejeno, saj proces spreminjanja inštitucij lahko 
primerjamo z delovanjem "nevidne roke" trga. To pomeni, da so institucionalne spremembe na eni strani rezultat 
spontanega razvoja (Hayek, 1992), konkurence inštitucij (North, 1998) in neodvisnih odločitev številnih 
politično ekonomskih subjektov (Olson, 1993). Tranzicija pomeni prehod med institucionalnimi sistemi in v tem 
primeru je pomembno, kako razumemo temeljne lastnosti institucionalnih sistemov, vzvode za njihov razvoj, 
nosilce sprememb, hitrost in intenzivnost teh sprememb in podobno (JITE, 2000). Inštitucije so določena splošna 
pravila (pravni red) in norme (moralni red), ki določajo, kako naj ravnajo družbeni nosilci. Družbeni nosilci so, 
po predpostavkah ekonomske teorije izbire, v izhodišču racionalna bitja, ki upoštevajo institucionalna pravila 
kot zunanje omejitve. Njihovo ravnanje pa usmerjajo lastni in tuji interesi ter preference. Na kraju se družbeni 
nosilci, vsaj tako dokazuje racionalistična predpostavka politično ekonomske analize, odločajo med različnimi 
alternativami tako, da so stroški odločanja in uveljavljanja odločitev čim manjši. V bistvu so pri tem razpeti med 
igro z vnaprej določenimi pravili in samimi odločitvami, ki presegajo ta pravila in norme. Ko se igrajo po 
veljavnih pravilih, skušajo igralci v skladu s svojimi interesi zmagovati in to se šteje kot racionalno ravnanje.  
 
Kriterij teh ravnanj je z ekonomskega stališča dvojen. Na eni strani stoji maksimiranje zadovoljstva, na drugi 
optimalizacija poti pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Toda zadrega obstaja in to domala nepremagljiva. V 
družbi namreč nimamo pravega merila, s pomočjo katerega bi lahko presojali, kateri od možnih izzidov igre je 
boljši za posameznika ali skupino ljudi. Temeljni razlog tiči v klasični zadregi, da enaka izbira pomeni različnim 
ljudem različno zadovoljstvo, ker so preference ljudi pač individualne in zato medsebojno neprimerljive in na 
žalost pogosto tudi nezdružljive. Zato je nemogoče objektivno meriti in primerjati zadovoljstvo posameznikov. 
Družbena funkcija blaginje, kot je pred desetletji ugotavljal nobelovec za ekonomijo Arrow, preprosto ne obstaja 
(Arrow, 1994). Od tod tudi ugotovitev, ki jo poznamo kot Arrovow teorem, da ne moremo izpeljati združevanja 
individualnih preferenc niti na logično konsistenten niti na demokratičen, svoboden način. Izbire so torej ali 
nedemokratične (lahko jih preprosto vsilimo in tako poenotimo ljudi pri odločanju in vrednotenju izbir) ali pa so 
demokratične in svobodne, toda niso logične z vidika temeljnih zahtev formalne logike. Sporočilo, da so 
družbene izbire bodisi nedemokratične bodisi neracionalne, so povzročile ne samo vihar v okviru ekonomske 
znanosti, temveč so dodobra prevetrile vrsto spoznanj, med katerimi je tudi naše raziskovanje teoretskega 
pojasnjevanja lobistične dejavnosti.  

Trg kot prvi popolni mehanizem družbene izbire 

Za naše nadaljnje dokazovanje sta tukaj pomembna dva razmisleka. Prvi je globoko zasidran v teoriji ekonomike 
blaginje in govori o učinkovitosti trga ali države. Drugi pa nam dokazuje, kako je edina rešitev, da pri odločanju 
sproti spreminjamo pravila igre in s tem tudi inštitucije.  
 
Ekonomisti smo že od Adama Smitha dalje obsedeni z zamislijo, kako trg na najboljši način zagotavlja 
učinkovito reševanje ekonomskih problemov. Ostanimo zopet samo pri problemu zadovoljevanja potreb 
posameznikov. Razdelitev dobrin med posamezniki je učinkovita, če ni več mogoča nobena druga porazdelitev, 
pri kateri bi bil vsaj en posameznik na boljšem in pri tem ne bi bil nihče drug na slabšem. To je bilo t. i. Paretovo 
načelo učinkovitosti, ki je v bistvu dokazovalo, da prosto delovanje trga pripelje do stanja, ko ljudje dosežejo 
največjo možno blaginjo na učinkovit način (Coleman, 1990). Toda Arrowov teorem nemožnosti in tudi drugi 
dokazi političnih ekonomistov so razkrili, da prosto delovanje trga ne pripelje vedno do optimalnih rešitev.  
 
Trg med drugim ne omogoča primerjanja stroškov in koristi pri netržnih udeležencih, zelo malo nam pomaga pri 
oceni vseh tveganj in negotovosti, slabo deluje tudi pri vrsti javnih dobrin, še zlasti tistih z visokimi 
izhodiščnimi in nizkimi mejnimi stroški, in še bi lahko naštevali. Na drugi strani pa nastopajo povsem nove 
okoliščine na trgih, kjer ni mogoče na tradicionalen način ločevati med privatnimi in družbenimi interesi. To so 
naprimer predvsem trg znanja in človeškega kapitala, trg naravnih virov in tržna dogajanja na področju socialne 
varnost. In nenazadnje najdemo pomembne tržne pomanjkljivosti pri posebnem zastopanju interesov, ki ga 
bomo kasneje analizirali kot lobistično dejavnost.  
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Neuspeh države kot načina izbire in odločanja 

Trg preprosto ni splošna in edina rešitev problemov in prav nujnost tržnega neuspeha je utrdila utemeljitev 
državnega intervencionizma (Offe, 1996). Država naj bi posegla v tržna dogajanja povsod tam, kjer je tržni 
neuspeh neizogiben. To pa so predvsem takšna porazdelitev virov in prerazdelitev dobrin, da bi lahko pravičneje 
zadovoljili interese ljudi. Toda tudi državi lahko spodleti in to še hitreje kot trgu, ker pri državnih izbirah 
prevladujejo osebni interesi državnih uradnikov in njihovo nerazumevanje mehanizmov in razmer v 
gospodarstvu in družbi. Navzven neuspeh državnega intervencionizma najlaže vidimo v javnofinančnih krizah, 
rastoči inflaciji in političnih krizah legitimnosti in legalnosti. Trg in država sta torej razmeroma neuspešna 
mehanizma uravnavanja gospodarske dejavnosti in doseganja blaginje. Zato je družbeni institucionalni razvoj 
privedel do vmesne rešitve. Nasvet o minimalni državi je navidezno reševal zagato. Država naj bi zagotavljala 
predvsem trden in pravičen pravni okvir, znotraj katerega naj delujejo svobodne podjetniške odločitve in logika 
tržnega mehanizma. Država torej ni več alternativa trgu, temveč postaja dejavnik konkurenčnosti, država in trg 
postajata komplementarni inštituciji.  
 
Lahko bi rekli, da so kompleksnost modernih družb in predvsem globalizacijski procesi povzročili spremembo 
njunega medsebojnega vpliva. Vloga državnega intervencionizma in svobodnega delovanja podjetniških trgov se 
je sedaj premaknila na razvojno področje. Ključno je postalo vprašanje družbenih sprememb in razvoja, kar je v 
bistvu obrnilo vrstni red dokazovanja. V ospredju je novo vprašanje. Kako organizirati ustvarjalne dejavnike in 
izboljšati delovanje trga, da bodo države in njeni tržni subjekti mednarodno konkurenčni? 

Država in trg kot komplementarna člena družbenega odločanja 

Za državne predstavnike in nosilce tržnih interesov je torej bistveno, kako vsi skupaj razumejo in upoštevajo 
tržna in pravna pravila. Sedaj že vemo, da nimamo meril, s pomočjo katerih bi lahko oboji presodili, katera 
družbena izbira in končni poslovni rezultat je boljši od drugega. Prav tako ni nobenega pravila, ki bi vnaprej 
določalo, ali je pri tem boljši tržni ali državni mehanizem. Vse, kar lahko storimo, je zato omejeno na oceno 
ustreznosti pravil igre in na predloge, kaj lahko pri tem spremenimo s pomočjo države in trga kot dveh 
komplementarnih mehanizmov. Na področju političnega odločanja to preprosto pomeni, da moramo ločiti med 
oblikovanjem odločitev znotraj veljavnih pravil in med ravnanjem, ki že pomeni spremembo institucionalnih 
okvirov.  
 
Pri oblikovanju odločitev znotraj institucionalnih okvirov je zato najprimernejša pot preprosto večinsko 
odločanje, ki nam zagotavlja primerno pokrivanje interesov. Kadar pa želimo spremeniti inštitucije oziroma 
njihova pravila in normativne okvire, je edina prava pot odločanja iskanje skupnega soglasja. Družbeno soglasje 
je možno, ker ljudje pri odločanju ne vedo, kakšen bo končni izzid in zato ne znajo in ne morejo določiti svojega 
konkretnega položaja v prihodnosti. V tem primeru se ne odločajo glede na svoje osebne koristi, temveč 
predvsem glede na splošne vrednote in svoje odločitve gradijo na medsebojnem zaupanju. Če torej ni mogoče 
presojati o izidih naših odločitev, lahko vendarle na kraju odločamo o načinih, kako sprejemamo odločitve in 
kako lahko spreminjamo pravila.  
 
Ali je sedaj laže razumeti vprašanja, kot na primer, zakaj vlade tako pogosto vodijo neučinkovito in škodljivo 
politiko in zakaj se nekatere tržne in državne inštitucije tako trdovratno ohranjajo kljub svoji neučinkovitosti? Če 
bi politični trg deloval učinkovito in bi bili volivci racionalni, bi vedno imeli učinkovito politiko. Če bi 
ekonomski trgi delovali brezhibno, potem bi bile inštitucije (pravila, norme) brez pomena. Toda sedaj že vemo, 
da so politični in ekonomski trgi neracionalni in da so dejansko odvisni od inštitucij, ki njihovim subjektom 
omejujejo možnosti izbire. Zato ljudje pogosto posežejo po drugih mehanizmih odločanja. Pri svojem ravnanju 
preprosto upoštevajo, kar se jim zdi prav ali pravično, in zapostavljajo zgolj takšno odločanje, ki bi bilo najbolj 
koristno s tržnega ali racionalno s političnega vidika. Naše ravnanje pogosto temelji na nenapisanih družbenih 
normah, ki predstavljajo nekakšno neformalno mrežo medsebojnega delovanja in celo nadziranja članov družbe. 
Posameznik, ki bi ravnal v nasprotju s splošno sprejetimi normami, bi izzval nekakšno spontano družbeno 
obsodbo. 
 
Kakšen je torej končni sklep našega teoretskega razmisleka, ki je pomemben za naše teoretsko razumevanje 
lobistične dejavnosti? Inštitucije so sestavljene iz pravil in norm, ki okvirjajo človeško ravnanje in individualne 
izbire posameznikov. Ker sta temeljni problem človeške izbire in družbenih razmerij predvsem negotovost in 
nepredvidljivost ravnanja drugih, si ljudje pomagajo s pravili in normami, ki zagotavljajo, da jih bodo 
spoštovali. Če bodo ljudje pri tržni menjavi dobrin, interesov in vrednot svobodni in hkrati podrejeni skupnim 
pravilom, ki jih običajno sankcionira država, se lahko približamo odločitvam, ki bodo hkrati racionalne in 



 110 

demokratične. Ker pa sta tako državna prisila kot tudi trg nepopolna in pogosto nemočna, so pri odločanju 
pomembne tudi neformalne inštitucije in vrednote, ki omogočajo, da večina ljudi spoštuje osnovna merila 
racionalnega in demokratičnega odločanja. Inštitucije torej pomagajo reševati nepopolnost trgov in države in s 
tem povečujejo splošno učinkovitost delovanja družbenega sistema. Toda najpomembnejše je, kako spreminjati 
inštitucije. In prav tu postajajo odločujoče tudi neformalne oblike vplivanja na ravnanje družbenih subjektov. 

Kaj je lobiranje 

Lobiranje je praviloma neformalna institucionalna mreža, s pomočjo katere vplivamo na odločitve subjektov v 
politično ekonomskih procesih. Predstavlja takšno neformalno mrežo medsebojnega nadziranja članov družbe, 
ki skuša preseči tržne nepravilnosti in omejenosti državnega intervencionizma. Temeljni cilj lobiranja je vpliv na 
proces odločanja v imenu posebnih splošnih koristi ali koristi posameznih skupin ljudi (Mack, 1989). Sam izraz 
izhaja iz angleške besede ‘lobby’ in pomeni vpliv na nekoga, ki ima politično moč odločanja. V britanskem 
parlamentu je ‘lobby’ poseben prostor, kjer se tradicionalno srečujejo parlamentarci in zunanji obiskovalci, ki 
skušajo vplivati na politične odločitve članov parlamenta. Zgodovinsko so bili lobisti ljudje, ki so neformalno 
skušali vplivati na odločitve političnih subjektov. Javno mnenje je bilo običajno nenaklonjeno takšni neformalni 
mreži vplivov, saj so lobisti običajno zastopali interese manjših in premožnejših interesnih skupin.  
 
Ljudje pa so bili vedno sumničavi do različnih kombinacij političnega odločanja in denarnih nadomestil, zato se 
je lobiranja od samega začetka oprijela dvoumna označba. Na eni strani je bila to normalna pot soočanja javnih 
interesov in ljudi, ki so imeli demokratični mandat političnega odločanja. Takšna je bila pravna urejenost 
delovanja angleškega parlamenta, ki se je odlikoval z odprtostjo do ljudi z ulice, s kulturo političnega dialoga in 
možnostjo zastopanja različnih interesov v okviru možnih parlamentarnih procedur. Druga stran iste zgodbe pa 
so bili prikriti vplivi interesnih skupin in njihovih zastopnikov na demokratične procedure odločanja, ki je 
lobiranje povezoval s spletkarjenjem in podkupovanjem politikov, ki imajo moč odločanja. Lobiranje je v tem 
primeru hitro pomenilo spolzka tla političnega kriminala in koruptivne dejavnosti. Lobiranje je torej od samega 
začetka formalna in hkrati tudi neformalna dejavnost, je legitimna in hkrati tudi pomanjkljivo legalizirana 
dejavnost zastopanja splošnih ali pa posebnih interesov. 

Zakaj družba potrebuje lobiranje 

Politična teorija in konstitucionalna politična ekonomija opozarjata na svobodo in javnost lobističnih aktivnosti. 
V demokratični družbi je vsakršno politično delovanje legitimna funkcija posameznika ali skupine, ki vključuje 
tudi različne interesne skupine poslovnega sveta in civilne družbe. Različni segmenti družbe morajo imeti 
formalne in neformalne možnosti izražanja svojih interesov in prav pravica do svobode izražanja interesov in 
svobode govora je temeljna podstat vsakega lobističnega delovanja. Več ko je različnih interesnih skupin, 
formalnih in neformalnih, večja ko je njihova neposredna ali posredna konkurenca, večja je uravnoteženost 
družbe in večja je možnost za racionalnejšo in bolj demokratično izbiro.  
 
Družba potrebuje lobiranje:  

• kot obliko preseganja ‘informacijskega problema’ (nepredvidljivost in nepopolnosti informacij)  
• kot obliko nadomeščanja pomanjkljivosti demokratičnega odločanja (pomanjkanje neposredne 

demokracije). 
 
Lobiranje torej na neformalni ravni skuša reševati formalne zadrege nepopolnosti trgov in nepopolnosti 
demokratičnega odločanja. S tega vidika je lobiranje inštitucija, ki jo družba potrebuje, ker zmanjšuje negotovost 
glede političnega odločanja in lahko prispeva k učinkovitejšemu gospodarjenju. Ker je lobiranje tudi oblika 
svobodnega izražanja interesov in potrditev svobode govora, je lobiranje hkrati potrjevanje temeljnih liberalnih 
vrednot družbene skupnosti. Lobiranje je torej povsem legitimna inštitucija sodobne družbe, ki prek neformalnih 
mrež želi izboljšati proces družbene izbire in odločanja.  
 
Če predpostavljamo, da veljavni procesi javne izbire oziroma odločanja ne dopuščajo vsem ljudem ali skupinam, 
da izrazijo svoje preference in vplivajo na izide končnih družbenih odločitev, je lobiranje ena od možnosti 
popravljanja teh napak. Ali drugače, če bi bile določene inštitucije učinkovite in uspešne, ker bi upoštevale vse 
interese in želje ljudi, potem bi bilo lobiranje povsem nepotrebno. Na temelju dosedanje politično ekonomske 
analize lahko ugotovimo: 

• da trgi in država kot institucionalni mehanizem ne delujeta popolno,  
• da ljudje pri svojih odločitvah niso vedno racionalni in  
• da ne obstajajo merila in mehanizmi za hkratno racionalno in demokratično odločanje.  
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Če so izpolnjeni vsi trije zgornji pogoji, postaja lobiranje povsem normalna, legitimna in pogosto tudi 
legalizirana družbena dejavnost. Če je torej lobiranje transparentno, javno in hkrati celo legalizirano, je to 
povsem normalna in celo zaželena družbena inštitucija (Smith, 1988). 
 
Bolj problematični so tisti načini lobiranja, ki potekajo izrazito neformalno, skrito in povezano z odločanjem, ki 
pogosto uspeva povzdigniti interese ene skupne nad interese druge. Tudi tukaj je zadrega najprej v merilu, kaj je 
dobro ali koristno za posameznike, posamezne interesne skupine in družbeno skupnost. Ker nimamo pravih 
kriterijev, kateri izid je boljši, ali tisti z lobiranjem ali tisti brez, je edina možnost uporabiti pravila odločanja z 
večino ali celo s soglasjem vseh. Lobiranje je v tem negativnem smislu interesna dejavnost, ki vpliva na 
procedure odločanja v nasprotju z demokratičnimi principi: 

• ker onemogoča procese večinskega ali soglasnega odločanja (negira demokracijo), 
• ker uveljavlja interese ene skupine na račun druge (padec Paretovega načela) in 
• ker deluje v nasprotju s splošno veljavnimi normami in vrednotami (spontano družbeno obsodbo).  

 
V tem primeru je lobiranje vodi do neracionalnih in nedemokratičnih procedur. Če lobisti pri tem uporabljajo 
tudi protizakonita sredstva (podkupovanje, napeljevanje na protizakonito ravnanje), je celoten proces mogoče 
označiti kot družbeno prevaro in protizakonito dejavnost. Lobiranje je v tem primeru nelegitimna in pogosto tudi 
nelegalna družbena inštitucija. Takšnega lobiranja demokratična družba ne potrebuje in bi ga morala omejevati 
na tri načine:  

• z zakonsko prisilo in sankcioniranjem nezakonitega početja lobistov in lobijev,  
• z demokratičnimi metodami legalizacije ter nadzora lobijev in  
• z dvigom poslovne kulture (morale) delovanja družbenih subjektov.  

Razvitost lobistične dejavnosti po svetu in pri nas 

Lobistična dejavnost se je v zadnjem obdobju povečala predvsem po II. svetovni vojni. Prvi poskusi njene 
legalizacije pa v najrazvitejših demokratičnih državah segajo v obdobje po I. svetovni vojni. Tako so v ZDA leta 
1938 uzakonili najprej svobodo govora in vplivanja različnih interesnih skupin v okviru US Foreign Agents 
Registration Act. Osem let kasneje, leta 1946 so na zvezni ravni sprejeli Federal Registration Act, zakon, ki je 
zahteval registracijo lobistične dejavnosti. V njem je jasno opredeljeno, kakšni naj bodo načini povezovanja med 
ameriškim kongresom in lobisti. Zakon je tudi zahteval, da morajo lobisti in kongresniki prijaviti 
najpomembnejše lobistične izdatke. Petdeset let kasneje, leta 1993/1994 je v kongresu potekala obširna razprava 
o lobiranju in razlikovanju med formalnim, legitimnim in legalnim lobiranjem ter neformalnim in nelegalnim 
lobiranjem. V Lobbying Disclosure Act, sprejetem leta 1995, so natančno opredelili vsoto daril in donacij, ki jih 
lahko sprejmejo državni uradniki in poslanci (kongresniki, senatorji). Še posebej natančno so opredeljeni pogoji 
lobiranja v okviru volilnih aktivnosti. Dejstvo je, da je število lobistov nenavadno naraslo. V ZDA je bilo na 
temelju registracijskega zakona iz leta 1946 v petnajstih letih (1961) registriranih 365 lobistov, petnajst let 
kasneje (1987) je njihovo število naraslo na 23.011, v letu 2000 pa ocenjujejo, da je v ZDA registriranih prek 
282.000 lobistov. 
 
V Evropi ni razvoj nič manjši, čeprav je v okviru EU veliko manj dorečen na legalni ravni. Po nekaterih ocenah 
deluje samo v Bruslju 13.000 lobistov, ki so skriti za številnimi nacionalnimi in mednarodnimi trgovskimi in 
gospodarskimi asociacijami, raziskovalnimi inštitucijami, številnimi odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi 
organizacijami. Mladi poligloti, izobraženi na elitnih evropskih univerzah, med katerimi so posebej iskani 
kandidati, ki so posebej izobraženi v evropskih študijah in še posebej v inštitucijah, ki jih podpira EU. Takšna je 
na primer European University Institute v Firencah, ki je Sloveniji najbližja evropska univerza. Lobiranje je v 
Bruslju, podobno kot velja za vso novo ekonomijo, posvečeno proizvodnji in posredovanju informacij. Njegov 
temeljni cilj je doseganje konsenza namesto konfrontacij; temeljna politična kultura bruseljskega lobiranja je 
predlaganje rešitev in ne razsvetljevanje problemov. Lobiranje postaja v Bruslju del multinacionalnega kapitala, 
ki ga v sodobni menedžerski in sociološki literaturi preprosto imenujemo socialni kapital.  
 
Lobiranje na Slovenskem postaja jasneje opredeljiva dejavnost šele v devetdesetih letih, saj je transparentnost 
politike šele v postsocialističnem obdobju postala dovolj velika, da je lahko razlikovala med različnimi oblikami 
zastopanja političnih in javnih interesov. Lobiranje sicer ni posebej zakonsko urejeno, prav tako niso dovolj 
jasno opredeljena etična pravila političnega odločanja v parlamentu, pri političnih strankah, drugih vladnih, 
državnih in paradržavnih inštitucijah ter v podjetniškem sektorju. Toda kar nekaj ljudi in podjetij se je v zadnjih 
letih registriralo za svetovalno dejavnost in z marketinškimi prijemi so pričeli javno in dovolj razpoznavno 
poudarjati, da je njihovo delo predvsem lobiranje. Lobiranje je tako postala javna dejavnost, čeprav posebej ni 
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formalizirana. Lobisti so ljudje najrazličnejših poklicev, vendar pa imajo skupno lastnost, da so tesno povezani s 
strankarsko nomenklaturo in spadaja v t. i. novo postsocialistično politično elito. Od leta 1994 deluje posebna 
Sekcija za lobiranje v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Njen temeljni namen je bil pokazati v 
širši slovenski javnosti, da lobiranje ni nekaj nelegalnega in da ni samo po sebi povezano z neetičnim ravnanjem.  

Ponudba in povpraševanje na lobističnem trgu 

Lobistične dejavnosti so v tržnem gospodarstvu blago, toda ker je dejavnost povezana z zastopanjem interesov, 
je lobiranje politično blago. Z njim lahko trgujemo na trgu lobističnih storitev. Trg lobističnih storitev je stičišče 
povpraševalnih in ponudbenih interesov, prostor, kjer se srečujejo ljudje, ki potrebujejo lobistično pomoč, in 
tisti, ki jo lahko posredujejo. Kaj je predmet posredovanja na lobističnem trgu? Lobiranje je način, kako 
določene skupine ljudi kot skupine pritiska skušajo prek legalnih sredstev in po demokratični poti doseči svoje 
cilje in uresničiti svoje interese. Načelno vsak družbeni problem sproži različne mehanizme, procese in subjekte, 
ki skušajo najti njegovo rešitev. Lobiranje je eno izmed takšnih legitimnih in legalnih sredstev. Če želi na primer 
določena interesna skupina doseči spremembo zakonodaje, potem svoje želje in cilje oblikuje kot povpraševanje 
po lobističnih storitvah. Lobisti so v tem primeru posredniki med njimi in političnimi odločevalci. Kot 
ponudniki lobističnih storitev morajo doseči spremembe, ali pa morajo prepričati druge, ki skušajo doseči, da do 
sprememb ne bi prišlo.  
 
Na lobističnem trgu se določa tudi cena tega posredovanja. Ker je lobistični trg po logiki stvari zaprt in temelji 
na omejenih informacijah in možnostih vstopa ali izstopa, obstaja na njem omejena konkurenca. Cena 
lobističnih storitev je zato vedno dogovorjena med pogodbenima strankama in velja za poslovno skrivnost. 
Posredno pa je vrednotenje na lobističnem trgu vendarle rezultat ravni gospodarske razvitosti, splošnih tržnh 
razmer na področju intelektualnih storitev in kajpada vrednosti poslov, ki jih posredujejo lobistične dejavnosti. 
Pri tem je za obe pogodbeni stranki pomembno, da obvladata različne finančne metode vrednotenja lobističnih 
storitev in da pri tem razlikujeta med potrebnimi in nepotrebnimi stroški, ki nastajajo pri takšni dejavnosti. 
 
Pri tem lahko še enkrat poudarimo, da se je trg lobističnih dejavnosti v zadnjem obdobju zelo razširil. Še pred 
leti je obsegal zgolj razmerje med različnimi interesnimi skupinami in oblikovanjem pritiskov na politične 
strukture v obeh temeljnih vejah oblasti, kot sta zakonodajna (parlament) in upravna (vladne organizacije). 
Vendar pa se je struktura političnih inštitucij v demokratičnih družbah v zadnjih desetletjih razširila na lokalne, 
regionalne in zvezne državne in čedalje bolj postaja pomembna tudi globalna, mednarodna raven političnega 
odločanja. Zato se je tržno področje lobističnih dejavnosti zelo povečalo. Nove tehnologije, izjemno povečanje 
komunikacijskih možnosti in razvoj političnega marketinga ter različnih odnosov z javnostmi so te tržne trende 
samo še podkrepili. Širitev in poglabljanje trga lobističnih storitev je zato eden izmed najboljših kazalcev 
sodobne globalizacije in hkrati tudi kazalec zadreg zaradi pomanjkljivih mehanizmov mednarodnega določanja 
(mednarodne ureditve sveta). 

Zakaj je lobiranje v neprofitnem sektorju še posebej pomembno 

V modernih družbah obstajajo tri področja, od koder ljudje zadovoljujejo svoje interese: trg, država in civilna 
družba. Blaginja posameznikov je odvisna od obsega in različnih kombinacij, ki jih sprožajo vse tri sfere. 
Instrumenti trga so običajno denar, država deluje prek različnih vzvodov moči, civilna sfera pa temelji na 
zaupanju. Neprofitni sektor je v okviru sodobnega gospodarstva in globalizacije družbernih procesov teže 
določiti, kot bi se sprva zdelo. S formalnega vidika je tipologija neprofitnih organizacij razvita na temelju 
različnega poslanstva (človekoljubna ali tržna dejavnost), različnih lastninskih pravic (vladne-javne in nevladne-
privatne organizacije), načina vodenja (profesionalno vodene in volonterske inštitucije) ter končnih uporabnikov 
(javni interes ali interes članstva). Neprofitni sektor postaja v okviru sodobnih družb čedalje pomembnejši 
družbeni sektor. Trije vsebinski razlogi nam to lahko zlahka potrdijo:  

• Neprofitni sektor obsega domala nepregledno mrežo dejavnosti, od javne uprave, šolstva, 
zdravstva, kulture, športa pa vse do številnih formalnih in neformalnih oblik civilne družbe.  

• Na vseh teh področjih je preplet interesov izredno velik, hkrati pa so to dejavnosti, ki temeljijo na 
nejasni razmejitvi med tržnimi in državnimi mehanizmi regulacije in financiranja. 

• Da kriza socialne države potrebuje nove in veliko bolj racionalne rešitve na socialnem neprofitnem 
področju in da hkrati proces globalizacije poudarja pomen civilnih inštitucij in njihovih interesnih 
partikularizmov.  

 
Izhodišče neprofitne dejavnosti in njeno pravo razlikovanje od profitne usmeritve je običajno poslanstvo. Ljudje 
preprosto organizirajo neprofitne dejavnosti zaradi boljšega zadovoljevanja določenih potreb, podjetniških 
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nagibov in davčnih olajšav. Toda hkrati moramo v okviru ekonomske teorije priznati, da so temeljni vzgibi 
neprofitnih dejavnosti povsem neekonomske narave.  
 
Ključna razlika med profitno in neprofitno dejavnostjo je namreč v poslanstvu, ki pri neprofitnih dejavnostih 
temelji na dolgoročnih človekoljubnih usmeritvah in na zaupanju. Toda težava je pogosto na drugi strani. 
Neprofitne organizacije morajo vedno iskati ravnovesja med svojim človekoljubnim poslanstvom in ekonomsko, 
pogosto povsem tržno usmerjeno logiko poslovanja. Neprofitne organizacije celo bolj kot profitne potrebujejo 
navezanost na porabnike svojih storitev, njihova ekonomika je zaradi težav z merljivostjo precej ohlapnejša in 
občutljivejša, viri financiranja pa so predvsem netržnega značaja. Vse to nas vodi do preprostih, toda 
presenetljivih sklepov. Neprofitne organizacije so očitno prepomembne, da bi jih prepustili neprofesionalnim 
menedžerskim odločitvam in neracionalnostim poslovanja zaradi neprofesionalnega vodenja. Toda njihovo 
delovanje je preveč usodno za socialni in civilni položaj družbe, da bi jih zaupali zgolj ekonomistom. 
Prevladujoča proračunska logika njihovega financiranja in predvsem težave pri zastopanju javnih, skupnih in 
posamičnih interesov povzročajo, da so neprofitne organizacije pravo torišče lobističnega delovanja.  
 
Dejstvo je, da je neprofitna dejavnost zaradi svojega značaja, široke družbene umeščenosti in načina delovanja 
zunaj merljivih in jasno opredeljivih tržnih in demokratičnih procesov. Dejstvo je, da sodobna družba vse bolj 
potrebuje posredovanje interesov med trgom, državo, družbeno-socialnimi ustanovami in civilnimi inštitucijami 
neformalnega sektorja. Hkrati pa je pomembno spoznanje, da je v tem četverokotnem modelu blaginje izražanje 
in posredovanje interesov ključnega pomena za večjo demokratizacijo, libertarnost in solidarnost pri družbenem 
odločanju o blaginji ljudi.  
 
Dejstvo je, da sodobna politika vse bolj spoznava, da potrebujemo model, ki bo uravnotežil sodelovanje med 
sektorji in presegel stare ideološke boje in dokazovanje, da je določeni sektor edini in prevladujoč pri razvoju 
družbene in posameznikove blaginje. 
 
Hkrati pa nam troje dejstev dokazuje, da moramo doseči učinkovitost in razvoj blaginje ter večjo enakopravnost 
in enakost pri njeni delitvi in prisvajanju. Neprofitni sektor je v tem primeru eden od pomembnih sektorjev 
družbenega delovanja in lobiranje je pri tem preprosto eden izmed temeljev družbenega delovanja in 
soodločanja. V obeh primerih pa je lobistična dejavnost izjemno pomembna in hkrati nenadomestljiva družbena 
aktivnost.  

Lobiranje v neprofitnih organizacijah v Sloveniji 

Lobiranje je torej sestavni del delovanja in uveljavljanja interesov neprofitnih organizacij v demokratični družbi 
z razvitim socialno tržnim gospodarstvom. S tega vidika je lobiranje v Sloveniji legitimna in legalna aktivnost, 
predvsem pa je lobiranje hkrati tudi deficitarna dejavnost, ki jo bo potrebno šele razviti, ji postaviti formalne 
okvire in predvsem moralno podobo normalnega demokratičnega mehanizma in komuniciranja z javnostmi. V 
Sloveniji je premalo javno izraženih mnenj, jasno izpostavljenih interesov in argumentov, premalo je javno 
izpostavljenih in tudi profesionalnih zastopnikov posameznih interesnih skupin, ki bi želele javno in 
transparentno uveljaviti svoj vpliv na politično-gospodarske odločitve.  
 
Lobiranje bi moralo v Sloveniji dopolniti dva druga mehanizma, ki kažeta svoje negativne strani mlade 
slovenske demokracije: 

• V političnem odločanju prevladuje strankokracija, kjer pa gre za zelo netransparenten in v ozke 
kroge zaprt sistem političnega odločanja o pomembnih javnih in tudi zasebnih interesih na 
področju neproftinih dejavnosti. 

• V parlamentarnem sistemu so odločitve pogosto nestrokovne, politične elite se obnašajo 
oportunistično in politično odločanje vse bolj postaja mehanizem zasebnega prisvajanja rent na 
račun gospodarske učinkovitosti in družbenega razvoja.  

 
V slovenski družbi se je namreč razširil mehanizem vladanja, kjer prevladujoče interesne skupine vse več 
sredstev in moči namenjajo za prerazdelitveni boj, nekakšen novi policentrični etatizem, medtem ko 
gospodarska rast in učinkovitost zaostajata za potencialno. Pogosto je temu vzrok tudi še vedno prikrita vloga 
države v gospodarstvu, čeprav sta tržna liberalizacija in privatizacija postavili okvire postsocialistične tranzicije. 
Empirične analize dokazujejo, da je v državah z gradualističnim pristopom postopnih sprememb, kamor spada 
tudi Slovenija, gospodarski in družbeni preobrat počasnejši (Economic Survey of Europe, 2000). Prav tako lahko 
s pomočjo sodobne politično ekonomske analize pokažemo, kako racionalno ravnanje političnih elit v naši 
državi lahko sproži spontan proces družbenih sprememb, ki pa ni vedno demokratičen in tudi ne ekonomsko 
racionalen in razvojno učinkovit. Znotraj teh omejitev je lahko lobistična dejavnost pomembna pozitivna 
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družbena alternativa odločanja, ki omogoča večjo razvejanost in zastopanost interesov drugih interesnih skupin. 
S tega vidika je lobistična dejavnost način razvijanja večje demokracije in hkrati tudi učinkovitejšega 
gospodarskega razvoja.  
 
Seveda je tem mestu pomembna ločevati med vladnimi, javnimi in profesionalno vodenimi neprofitnimi 
dejavnostmi (šolstvo, zdravstvo, kultura) in nevladnimi, privatnimi in volonterskimi neprofitnimi dejavnostmi 
(prostovoljne neprofitne organizacije s področja športa, kulture, sociale, požarne varnosti …). Prve imajo 
pomembne vzvode delovanja prek formalnih organizacij (sindikatov) in strankarskih posrednikov. Nasprotno pa 
imajo prostovoljne neprofitne organizacije zelo omejene možnosti zastopanja svojih interesov na politični ravni 
in prav zaradi tega je za postsocialistično obdobje v Sloveniji značilna kriza civilne družbe in njenih inštitucij. 
Ker ni dovolj razvitih formalnih zastopniških inštitucij, politične stranke pa so tudi manj zainteresirane za razvoj 
neprofitnih organizacij, še posebej neformalnih in prostovoljnih, postaja pomanjkanje lobističnih mehanizmov 
eden temeljnih vzrokov izrinjanja civilne družbe iz slovenske družbene ureditve. Civilna družba v Sloveniji v 
zadnjem obdobju nima dovolj vpliva na družbeni razvoj, čeprav je v osemdesetih letih odigrala pomembno 
vlogo pri poglabljanju politično ekonomskih ciklov in dokončnem zlomu socializma. Zato lahko postavimo tezo, 
da je pomanjkanje legalnih lobističnih mehanizmov eden izmed pomembnih vzrokov krize delovanja slovenske 
civilne družbe. Še posebno za prostovoljne neprofitne organizacije postaja lobistična dejavnost edini pravi vzvod 
političnega delovanja.  

Kako lobirati za prostovoljne neprofitne organizacije 

Po klasifikaciji ICNPO (The International Classification of Nonprofit Organizations) je v Sloveniji leta 2000 
okoli 13.000 neprofitnih prostovoljnih organizacij (vseh registriranih subjektov je okoli 143.000). Večinoma so 
ustanovljene na lokalnih ravneh (od spodaj navzgor), imajo članski značaj (Zakon o društvih iz leta 1995 določa 
društvom značaj pravne osebe) in pluralne vire financiranja (lastna dejavnost in drugi zasebni viri predstavljajo 
okoli 50 odstotkov vseh prihodkov, neposredna državna sredstva obsegajo okoli 17 odstotkov prihodkov). 
Pluralnost virov financiranja je na eni strani pomemben pogoj za avtonomijo slovenskih prostovoljnih 
neprofitnih organizacij. Hkrati pa dokazuje, da polovica sredstev posredno ali neposredno še vedno ostaja 
odvisnih od državnih in paradržavnih virov. Ta odvisnost omogoča vladi oziroma državi določeno stopnjo 
nadzora nad neprofitnimi prostovljnimi organizacijami.  
 
Empirične analize dokazujejo, da se viri državnega financiranja postopoma zmanjšujejo in z njimi posredno tudi 
vpliv države. Na drugi strani pa je bila raven njunih medsebojnih komunikacij vedno nizka, ker država preprosto 
ni razumela in upoštevala vloge neprofitnega sektorja pri zadovoljevanju blaginje državljanov. Še več, slovenska 
vlada je do sedaj napačno ocenila vlogo in pomen neprofitnega prostovoljnega sektorja. To je povzročilo, da se 
je njegova vloga v slovenski družbi marginalizirala in da ga pogosto izrinjajo javne (državne) neprofitne 
inštitucije z večinskim proračunskim financiranjem. To pomeni, da slovenska politična elita ne razume in ne 
zagotavlja konsenza o enakopravnosti in uravnoteženosti različnih sektorjev oziroma dejavnosti pri 
zagotavljanju blaginje ljudi. Pri tem se ne zaveda, da je potrjevanje družbene vloge neprofitnega prostovoljnega 
sektorja pogoj za reformiranje javnega neprofitnega sektorja, posebno na področju socialnih in kulturnih 
dejavnosti.  
 
Če gre pri vsem tem za konceptualen in hkrati tudi zgodovinski nesporazum, bi morala lobistična dejavnost 
zagotoviti: 

• da bi se povečalo sodelovanje med vladnimi inštitucijami in neprofitnimi prostovoljnimi 
organizacijami, 

• da bi se povečali javni viri financiranja neprofitnih prostovljnih organizacij na temelju 
zadovoljevanja javnih interesov,  

• da bi bilo delovanje in poslovanje zasebnih neprofitnih prostovoljnih organizacij ekonomsko bolj 
racionalno in celo bolj usmerjeno k porabnikom kot v javnem neprofitnem sektorju.  

 
Lobistični trg tudi na tem področju zahteva jasno izraženo povpraševanje po lobističnih storitvah in njihovo 
ponudbo. Povpraševalna stran pomeni, da imajo neprofitne organizacije dovolj jasno opredeljeno poslanstvo, 
strateške cilje in druge poslovne cilje, ki jih želijo doseči s pomočjo določenih pritiskov na politične odločitve 
(Kovač, 1997). Na strani morajo obstajati lobisti, ki so pripravljeni delovati na tem področju, kjer bo cena 
lobističnih storitev pogosto manjša kot pri običajnih lobističnih poslih. To pomeni, da morajo tudi lobisti na 
področju neprofitnih prostovoljnih dejavnosti pogosto delovati prostovoljno in neprofitno.  
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Sklepna ugotovitev 

Lobistična dejavnost je oblika dopolnjevanja demokratičnih mehanizmov odločanja in pomeni način 
vzpostavljanja štirisektorskega modela družbene blaginje. Njegov temeljni pomen je uravnoteženost med trgom 
in državo ter med profitnimi in neprofitnimi dejavnostmi. Lobistična dejavnost je pri tem povsem legalna in 
legitimna oblika povečanja ekonomske in politične učinkovitosti delovanja družbene skupnosti.  
 
Vsaka lobistična dejavnost je v demokratični družbi in socialno tržnem gospodarstvu predmet menjave 
interesov. Na trgu lobističnih storitev se zato po naravi stvari srečujeta ponudba in povpraševanje, temeljno 
vprašanje pa je, kako so postavljena pravila, pretok informacij in zakonitost delovanja takšnega tržnega 
mehanizma.  
 
V Sloveniji ni pravih zakonskih, institucionalnih in moralnih izhodišč za delovanje lobističnih organizacij. 
Sekcija za lobiranje pri Slovenskem društvu za odnose z javnostmi deluje premalo agresivno, da bi premagala 
napačno kulturo negativnega razumevanja in sprejemanja lobistične dejavnosti v Sloveniji. 
 
Lobiranje je še posebej pomembno za neprofitni sektor, ki je po naravi stvari razpet med ekonomskimi in 
neekonomskimi kriteriji poslovanja, med javnimi in privatnimi interesi ter formalnimi in neformalnimi 
zastopniki njegovih interesov. Lobiranje je prav zaradi takšne vpetosti neprofitnega sektorja izjemno pomemben 
mehanizem izražanja in uveljavljanja interesov civilne družbe v političnih inštitucijah slovenske države.  
 
Lobistična dejavnost v neprofitnem prostovljnem sektorju predstavlja enega najpomembnejših vzvodov 
zastopanja njihovih interesov, ker so drugi alternativni mehanizmi nerazviti ali zavestno zapostavljeni. Posebno 
pri virih financiranja bi morale prostovoljne neprofitne organizacije dobiti celo večjo državno pomoč, saj je 
njihovo delovanje in zadovoljevanje potreb prebivalstva racionalnejše in bolj razvojno naravnano kot pri 
alternativnem javnem neprofitnem sektorju. 
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Marjan Svetličič 
 

POGAJANJA V NEPROFITNEM SEKTORJU 

Predgovor  

W. Churchill je nekoč dejal, da je vsakogaršnje znanje vredno toliko, kolikor ga znamo artikulirati, in ne toliko, 
kolikor ga imamo. Za pogajanja bi lahko to njegovo misel parafrazirali takole: viri naše pogajalske moči so 
vredni toliko, kolikor jih uspemo uveljaviti v praksi. Moč ne pomeni nič, če je ne uspemo, če je ne znamo 
uveljaviti v pogajanjih. To nam je lahko iztočnica, ki ponazarja pomen pogajanj nasploh in ne le v poslovnem 
življenju.  
 
Namen tega prispevka je opozoriti na nekatera splošna pogajalska načela in podati nekaj splošnih pravil in 
napotkov za vodenje pogajanj, pa naj gre za pogajanja z neprofitnimi organizacijami ali za poslovna, 
diplomatska ali kakšna druga pogajanja. Temeljna načela so namreč enaka. Ker ne gre za znanstveno gradivo, 
temveč bolj za praktični priročnik, je temu primeren tudi jezik. To gradivo je le pripomoček, ki spremlja in 
ilustrira predavanje oziroma vaje iz pogajanj. Domet gradiva je omejen. Vsebuje le nekaj izbranih tem in mnoge 
izpušča. Tiste, ki so vključene, so obdelane zelo površinsko in ne poglobljeno, ker je bilo potrebno pripraviti le 
kratko gradivo.  

Uvod  

Zakaj so pogajanja pomembna? Prvič zato, ker se praktično vsak dan pogajamo, pa naj gre za pogajanja v lastni 
družini, na trgu oziroma trgovini, v podjetju, v odnosih z drugimi državami, če smo v diplomatski službi, itd. 
Naša blaginja je v veliki meri odvisna od pogajalskih izidov. Po nekaterih ocenah je le 15 % pogajalskega 
uspeha odvisnih od tehničnega znanja, preostalih 85 % pa od naših (pogajalskih) veščin. Znanje in ne več 
podedovano bogastvo, razpolaganje s surovinami ali zemljepisna lokacija je odločilen dejavnik naše 
konkurenčnosti, pa naj gre za posameznika, podjetje ali državo. Naravni kapital danes tvori le še 20 %, fizični 16 
% in človeški kapital kar 64 % .  
 
1. Nekaj specifičnosti pogajanj v neprofitnem sektorju  
 
Pogajanja z neprofitnimi organizacijami imajo nekaj specifičnosti, ki pa niso tako dramatično drugačne od 
splošnih pogajalskih naukov, da bi jih morali obravnavati kot posebno disciplino. In vendar kaže opozoriti na 
nekaj poglavitnih razlik, ki jih velja upoštevati, ko obravnavamo splošna pogajalska načela, ki so enaka pri vseh 
pogajanjih.  
 
Posebnosti pogajanj z neprofitnimi organizacijami: 

• Neprofitni sektor ima drugačne motive delovanja. Profit ni glavno gibalo njihovega delovanja, 
čeprav tudi neprofitne organizacije vse bolj gledajo na učinkovitost svojega dela. Vendar je ta 
podrejen drugim motivom.  

• Gibalo delovanja neprofitnih organizacij so doseganje različnih širših družbenih interesov (ali 
preprečevanje škode, ki jo izziva spontano tržno delovanje), dvig blaginje, pospeševanje razvoja 
(torej tudi kulturnih vrednot), vzgoja in podobni širši družbeni motivi.  

• Pogajalci neprofitnega sektorja so pogosto manj agresivni, manj borbeni v doseganju svojih 
interesov. Praviloma so popustljivejši, ker imajo več razumevanja za interese drugih. Tudi manj se 
jim mudi; čas jim je razmeroma manj pomemben dejavnik kot pogajalcem v poslovnem svetu. Res 
pa je tudi, da so lahko bolj "ideološki". Za njih so moralno-etični kriteriji pomembnejši, kar se 
lahko izraža tudi agresivneje, ker smatrajo, da so ti kriteriji pač najvažnejši in nesporni; gre za 
močan čustveni naboj.  

• Pogajanja v neprofitnem sektorju so pogosteje večstranska. To pomeni, da so lahko še bolj 
zapletena, saj število strank praviloma pomeni težja pogajanja. Usklajevanje interesov med dvema 
strankama je gotovo lažje kot med, na primer, stotimi.  

• Pri pogajanjih v neprofitnem sektorju je pomembnješi odnos do medijev in konstituence. Tudi to 
otežuje pogajanja, saj so ta veliko bolj na očeh javnosti kot na primer poslovna pogajanja. 
Konstituenca se lahko stalno vmešava v pogajalski proces, kar ravno tako otežuje pogajanja.  
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• Merila, standardi, s katerimi merimo pogajalske izzide, so precej drugačni kot pri pogajanjih v 
profitnem sektorju. Pogosto so to le običaji, običajna praksa, zakonska določila, etična načela in 
podobno.  

 
2. Kaj so pogajanja in njihove vrste 
 
Pogajanja so:  

• spretnost, ki se je je potrebno naučiti 
• proces, ki ga je potrebno znati upravljati  
• vsebina, ki jo je potrebno dobro poznati  
• okoliščine, ki jih je potrebo razumeti in poskusiti nanje vplivati  
• cilj, filozofija, ki lahko pogojuje rezultate  

 
K pogajanjem lahko pristopimo s ciljem zmage obeh strani (win-win oziroma daj, da dobiš), z idejo premagati 
nasprotnika (zmaga–poraz) in v najslabšem primeru, ko obe stranki izgubita.  
Pomembno je ugotoviti, da so pogajanja proces, s katerim želimo pridobiti nekaj, kar ima za nas določeno 
vrednost. V zameno pa nudimo nekaj, kar ima za nas manjšo vrednost. Gre za proces, ki ga uporabljamo, da bi 
zadovoljili lastne potrebe, ko ima nekdo nekaj, kar bi sami želeli, pa nimamo. So sredstvo za reševanje 
problemov, za doseganje sporazuma o tem, kaj naj vsaka od pogajalskih strani da oziroma dobi ali naredi ali 
koristi v njihovih medsebojnih odnosih. Gre za usklajevanje različnih stališč v skupno stališče, proces reševanja 
skupnega problema, za katerega reševanje ni vnaprej jasnih in opredeljenih pravil.  
 
Pogajamo se, kadar gre za različne, vendar soodvisne interese. če je ena stran toliko močnejša od druge, da lahko 
določeno rešitev vsili, se sploh ne bo pripravljena pogajati, temveč si bo vzela, kar misli, da ji pripada.  
 
Odločilnega pomena pri pogajanjih je, da gre za spretnost, ki jo je moč pridobiti, vendar se je ne da v celoti 
naučiti. Ta spretnost je tako celovita, pogojena z znanjem in osebnostnimi lastnostmi, da se je ni mogoče 
enostavno naučiti iz knjig. Potrebno je veliko več, potrebne so osebne predispozicije, potrebne so izkušnje in 
seveda veliko znanja. Morda najpomebnejše pa je, da so pogajanja spretnost, ki jo lahko vsakdo bistveno 
izboljša. Tako kot vsak športnik, čeprav je že olimpijski šampion ali svetovni prvak, še vedno intenzivno posluša 
nasvete trenerja, da bi svoje znanje in sposobnosti še okrepil. In nenazadnje, pogajalci morajo imeti tudi 
pomembne komunikacijske sposobnosti, morajo znati delati z ljudmi in morajo biti dobri psihologi.  
 
Pogajanja so tudi proces, ki ga je potrebno znati upravljati, so vsebina, ki jo je potrebno poznati, se odvijajo v 
okoliščinah, ki jih je ravno tako potrebno dobro poznati in razumeti, saj lahko odločilno vplivajo na pogajalski 
izid.  
 
Pogajanj se lahko lotimo na različne načine:  

• ali z željo zmagati in poraziti nasprotnika (zmaga–poraz)  
• ali z željo doseči obojestransko sprejemljivo rešitev (obojestranska zmaga; daš, da bi dobil) 
• ali tako, da ne pride do sporazuma in obe stranki zgubita 

  
Morda najpomembnejše je vedeti, da lahko s pogajanji ustvarimo novo vrednost in ne le delimo, kar je na 
razpolago. Umetnost je vrsto pogajanj prilagoditi problemu, ki ga z njimi želimo rešiti. Če gre za dolgoročen 
problem, za stranke, ki so že in ki bodo v prihodnje usodno povezane, bodo še naprej dolgo vrsto let sodelovale, 
je pristop drugačen, kot kadar gre za enkraten posel ali odnos med strankami, ki se verjetno nikoli več ne bodo 
srečale (primer prodaje smučarske karte). V prvem primeru je edina sprejemljiva in dolgoročno uspešna 
strategija doseči obojestransko zadovoljivo rešitev, v drugem primeru pa pride v poštev tudi bolj kratkoročno 
naravnana strategija maksimiranja lastnega zadovoljstva, če to ne pomeni ogrožanja interesov na dolgi rok. 
Iskanje ravnotežja med obema skrajnostima pa je umetnost in tveganje pogajanj.  
 
Uspeh pogajanj ni odvisen le od znanja o pogajalskem predmetu niti zgolj od pristopa k pogajanjem, temveč v 
veliki meri od usklajenosti izbora pogajalske taktike in sloga osebnim karakteristikam pogajalca. Če je med 
pristopom, taktiko ter osebnostnimi značilnostmi pogajalca veliko neskladje, potem pogajanja gotovo ne morejo 
dati dobrih rezultatov. Če je pogajalec osebnostno nagnjen k popuščanju, ni trdna in odločna oseba, potem mu 
gotovo izbor trdih pozicijskih pogajanj ne more dati dobrih rezultatov. Če kot oseba ni družaben, gotovo ni 
dobro, da skuša v pogajanjih izbrati bolj neformalen, sproščen slog in podobno. Bistveno je najti tisto 
kombinacijo pristopa, tipa in osebnega pogajalskega sloga, ki lahko da optimalne rezultate (glej prilogo 1). Pri 
tem velja seveda upoštevati tudi okoliščine, v katerih se pogajanja vršijo. Okoliščine niso dane, ampak jih lahko 
tudi sami ustvarjamo, jih izberemo in spreminjamo. Izjemnega pomena pri pogajanjih je zato izbira pravilnega 
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trenutka, ko naj se ta začnejo. Okoliščine in čas, ko se pogajanja odvijajo, lahko v precejšnji meri determinirajo 
pogajalski izzid.  
 
3. Faze pogajanj  
 
Pri pogajanjih lahko ločimo tri osnovne faze: priprave (analiza in planiranje), proces samih pogajanj, sporazum 
in končno njegovo uveljavljanje. Daleč najpomembnejša faza so priprave. Po nekaterih ocenah na priprave 
odpadeta dve tretjini vseh pogajanj. V pripravah analiziramo problem, zberemo vse potrebne informacije (o 
predmetu in nasprotni strani, o okoliščinah in okolju, identificiramo interese, cilje itd.), razmislimo o opcijah in 
svoji alternativi itd. Ni odveč napraviti si podrobnejši scenarij pogajanj s posameznimi fazami, toda ne 
prepodroben, ker bi tak lahko omejeval našo fleksibilnost.  
 
V samem procesu je pomembno vnaprej predvideti, kako začeti pogovore; ali z nizko ali visoko ponudbo, ali 
odprto ali zelo zadržano itd. Znati izkoriščati neformalne stike za iskanje kompromisa in ustvariti prijetno klimo 
je pogosto predpogoj uspešnih pogajanj. Opredeliti se moramo, ali nam bolj odgovarja zelo formalen ali pa 
neformalen slog pogajanj.  
 
4. Pogajalska načela  
 
Vsako pogajanje je zgodba zase. Nikoli ne smeš misliti, da boš lahko na kakšnih pogajanjih do podrobnosti 
uporabil izkušnje iz kakšnih drugih podobnih pogajanj. Okoliščine so se lahko bistveno spremenile, pogajalci so 
drugi, predmet pogajanj je drugačen, čeprav formalno enak. Vendarle obstojajo neka splošna načela, ki veljajo 
skoraj v vseh pogajanjih. Spodaj navajam sedem takih načel, ki jih kasneje tudi malo podrobneje obrazložim: 

1. Spoznaj nasprotno stran (NS).  
2. Jasno opredeli svoje interese.  
3. Poišči različne opcije.  
4. Uporabljaj legitimne standarde/merila.  
5. Bodi prožen in kreativen.  
6. Poslušaj pozorno, komuniciraj in zopet poslušaj.  
7. Z NS vzpostavi dobre odnose. 

 
1. Spoznaj nasprotno stran (NS)  

• Raziskuj pred pogajanji. 
• Raziskuj med pogajanji. 
• Predstavi svoj tim, prosi da oni predstavijo svojega. 
• Ugotovi, kdo je vodja in kdo vodilni.  

 
2. Loči pozicije od interesov  

• Cilji in pozicije niso identični z interesi.  
• Poznaj svoje interese in interese NS. 
• Sprašuj, da bi zvedel.  
• Integriraj interese. 
• Ugotovi interese, ki stojijo izza deklariranih pozicij (tako svoje kot NS).  

 
3. Poišči možne opcije  

• Opcije so različne poti do istega cilja (roki dobave, načini plačila...). 
• Kakšne so alternativne poti skleniti dogovor.  
• Kaj boste storili, če do dogovora ne pride (izberi najboljšo alternativo).  
• Dobra alternativa krepi pogajalsko pozicijo, če pa ne veste, kaj boste storili, če do dogovora ne 

pride, je vaš manevrski prostor zelo ozek. 
  
4. Uporabljaj legitimne standarde/merila  

• Vsaka pogajanja morajo temeljiti na nekakšnih vzajemno sprejemljivih in širše priznanih merilih. 
• Ne moreš kar zahtevati višje plače;  zahtevo moraš nekako utemeljiti.  
• Široko sprejemljivi standardi so najboljši.  
• Tudi o tem se je včasih potrebno pogajati.  

 
5. Bodi prožen in kreativen  

• Pogajanja so skupno iskanje rešitev.  
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• Več poti lahko uresniči enake interese.  
• Kdor poda osnovni koncept pogodbe, o katerem se potem pogajaš, ima moč (kot serviranje pri 

tenisu).  
• Vsaka stranlahko ima svoj koncept (dela se lahko tudi po obeh).  

 
6. Poslušaj pozorno, komuniciraj in zopet poslušaj  

• Bolj ko poznaš NS, boljše opcije boš kreiral. 
• Zato moraš NS pazljivo poslušati in pazljivo artikulirati svoje interese oz. pozicije.  
• Opazuj neverbalno komunikacijo, pomen izza besed.  
• Ni važno, kaj rečeš, temveč kako drugi to razumejo. 

  
7. Z NS vzpostavi dobre odnose  

• Spoznaj se z NS tudi po človeški, zasebni plati. 
• Ne bodi aroganten. 
• Bodi zanesljiv. 
• Poudarjaj pozitivne, ne negativnih strani, napredek v pogajanjih, ne problemov.  

5. Loči stališča (pozicije) od interesov  

Pogajalska pozicija je stališče oziroma zahteva, ki jo izpostavlja vsaka pogajalska stran. Sploh ni nujno, da je ta 
identična z interesom te strani. Je le pot, po kateri vsaka stran meni, da bo najbolje uresničila svoje interese. To 
pa se od pozicij lahko razlikuje. Pozicije so stvari, za katere pravimo, da jih želimo, so naše zahteve. Interesi pa 
se nanašajo na motive, ki stojijo izza teh pozicij, naše potrebe in skrbi, strahovi ali želje (primer odpiranja okna 
v knjižnici).  
 
Za uspeh pogajanj je odločilno dobro poznati svoje interese ter pogledati izza pozicij in poiskati stvarne interese, 
ki jih poganjajo. To lahko storimo le tako, da se postavimo tudi v kožo nasprotne strani in poskušamo misliti z 
njihovo glavo. Tako laže poiščemo obojestransko ugodno rešitev.  

6. Opcije  

Do vsakega možnega pogajalskega izida je mogoče priti na različne načine. Sam izid lahko ima veliko različnih 
rešitev. Da bi prišli do najboljše rešitve, je potrebno na široko odpreti vrata za iskanje vseh možnih poti do 
rešitve, za različne možne opcije. To je mogoče le tako, da že v pripravah na pogajanja razmislimo o različnih 
možnih rešitvah. Do tega najlaže pridemo s pomočjo prevetritve možgan, pri kateri se vnaprej dogovorimo, da 
ne bomo kritizirali nobene ideje in da ideja, ki se poda, ne pomeni za nikogar nobene obveznosti. Le tako lahko 
spodbudimo kreativnost vsakega člana tima v iskanju različnih opcij, ki bi jih sicer sami lahko samocenzurirali, 
ker bi jih imeli za nepomembne, nerealne ali kar neumne. Vendar je bistveno, da se razgrne čim več opcij, saj 
lahko vsaka, čeprav na prvi pogled neumna, pripomore h končni rešitvi.  
 
Iskanje opcij je lahko organizirano v okviru vsake pogajalske skupine posebej ali pa je v določeni fazi pogajanj 
tudi skupno. Pri takšnem skupnem iskanju opcij pa je sploh izredno pomembno, da ideje, izrečene od katerekoli 
strani, niso obvezujoče; da se vnaprej dogovori, da se predlogov ne sme kritizirati.  

7. Objektivna merila  

Vsako pogajanje privede prej ali slej v položaj, ko je potrebno uporabiti določena merila, uporabiti določene 
standarde, da bi prišli do obojestransko zadovoljive rešitve. Merila so glede na različne pogajalske predmete 
lahko zelo različna. Vedno pa so merila, ki se predmetu bolje prilegajo, ki so širše uporabljena kot druga, ki so 
legitimnejša. Pogajalci, ki so sposobni vnaprej pripraviti najustreznejša merila (nenazadnje, ki so ugodna za 
doseganje izida, ki ga sami želijo), si lahko bistveno okrepijo svoj pogajalski položaj (tako kot tisti, ki servira pri 
tenisu). S pomočjo takšnih meril lahko bistveno skrajšamo pogajanja, saj so sama po sebi prepričljiva in lahko 
razorožijo NS. Merila so lahko od tržnih vrednosti do precedensov, običajne prakse, zakonskih določil, iskana 
načela itd.  
 
Uporaba meril in standardov je meč, s katerim dosežemo sporazum, in obenem zaščita, da ne bomo oškodovani. 
Temu namenu služijo uspešnejše, če se o njih dogovorimo vnaprej in ne šele v toku pogajanj. Nenazadnje je 
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pomembno, da takšne neodvisne standarde oz. merila uporabimo tudi zato, da bomo laže doseženi sporazum 
pojasnili svoji konstituenci. Ta je najpogosteje prepričana, da so bili njeni pogajalci preveč popustljivi.  

8. Ljudje  

Pogajajo se vedno ljudje. Zato so medčloveški odnosi odločilnega pomena. Nasprotno stran obravnavaj tako, kot 
želiš, da ona obravnava tebe; torej s spoštovanjem. Osnovno načelo pri tem je ločiti ljudi od problemov, pa če je 
to še tako težko. V pogajanjih se namreč ni moč izogniti konfliktom. Vendar se teh konfliktov ne bi smelo 
prenašati v medosebne odnose, v žaljenje ali osebne napade. Zavzemaj se za določena stališča, ne za svoja 
stališča. Dober pogajalec je tisti, ki zna brzdati svoja čustva, ki zna uravnotežiti svoje emocije in razum. Brez 
temeljnega zaupanja med pogajalci ni uspešnih pogajanj.  
 
Zelo pomembno je tudi ločevati med percepcijo in resnico. Vsaka stran lahko ima o marsičem različno 
predstavo. Sploh ni nujno, da NS percepira vaše besede na način, kot so bile mišljene, ko ste jih izrekli. Zato se 
je potrebno potruditi in se skušati vživeti v njihov položaj in svoje besede poslušati še na ta način.  

9. Alternative  

Pogajamo se takrat, ko z nečim nismo zadovoljni, ko bi želeli več in boljše. To obenem pomeni, da ima vsak 
možen pogajalski izid alternativo. Minimalno je to lahko obstoječe stanje. So pa še druge. 
  
Čeprav obstoja vedno več alternativ, je za ocenjevanje uspešnosti pogajanj in krepitev pogajalske pozicije 
bistvenega pomena izbrati najboljšo alternativo. Gre za tisto rešitev, ki bo obveljala, če se stranke ne dogovorijo. 
Gre za to, kaj bi storil, če ne boš dosegel dogovora z NS. Pri tem pa nimaš nešteto možnosti, pač pa vedno lahko 
storiš samo eno. Zato moraš med različnimi alternativami pogajalskemu izidu izbrati najboljšo, tako imenovano 
BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement). Da bi do nje prišel, pa moraš razmisliti o različnih 
razpoložljivih alternativah. Ne začni se pogajati, ne da bi vedel, kaj boš storil, če bodo pogajanja neuspešna. To 
ti bistveno oslabi pogajalski položaj. Dober BATNA ti ga pa pomembno okrepi.  
 
Takšna BATNA je dejansko merilo pogajalskega uspeha ali neuspeha. Če je pogajalski izid boljši, kot je vaša 
BATNA, potem so bila pogajanja uspešna. Lahko to na videz pomeni, da je nasprotna stran dosegla absolutno 
boljši rezultat od vas, vendar je rezultat za vas kljub temu ugoden, če je boljši od BATNA. To je možno v 
primeru, ko je imela boljšo BATNA.  
 
BATNA ni enkrat za vselej dana, temveč se lahko od začetka do konca pogajanj spreminja, izboljša ali poslabša. 
S svojimi dejanji lahko izboljšuješ ali slabšaš svojo in BATNA NS in s tem krepiš ali slabiš svoj pogajalski 
položaj.  

10. Zaključek pogajanj  

Pogajanja niso zaključena takrat, ko podpišete sporazum, ampak šele takrat, ko se sporazum uresniči. Zato mora 
sporazum vsebovati vse možne garancije za njegovo uresničevanje, tudi dejanja, ki jih bo vsaka od pogajalskih 
strani storila, če do uresničevanja ne bi prišlo. Sporazum mora vsebovati arbitražo za primere sporov. 
 
Zelo dobro je, če si že pred začetkom pogajanj pripravite osnutek možnega sporazuma, ki ga med pogajanji 
dopolnjujete, tako da ga lahko ob koncu takoj predlagate. S tem imate iniciativo v svojih rokah in nasprotni 
strani je teže zavračati rešitve, ki ste jih že sami koncipirali in ki so bile že dogovorjene med pogajanji. 
Pomembno pa je, da nobene fazne rešitve, do katerih pridete med pogajanji, še ne predstavljajo končnih rešitev. 
Do konca pogajanj so vse delne rešitve posameznosti le začasne in neobvezujoče.  
 
In nenazadnje je pomembno, da po koncu vsakih pogajanj le-ta na kratko oceniš, analiziraš svoje in ravnanje 
NS, ker se le tako lahko učiš na izkušnjah.  

11. Odlike dobrega pogajalca  

Kot prvo predispozicijo dobrega pogajalca vsekakor velja izpostaviti prirojene komunikacijske lastnosti, 
naravno nadarjenost za pogajanja. Vendar ta sama po sebi ne bi dosti pomagala, če pogajalec ne bi te svoje 
naravne sposobnosti izpopolnjeval tako teoretično s pridobivanjem dodatnega znanja kot s "treningom" na samih 
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pogajanjih, torej s pridobivanjem izkušenj. Samo šolske klopi ne morejo ustvariti dobrega pogajalca. Brez 
izobraževanja pa naravni talent ravno tako ni zadosti.  
Brez poznavanja problema, o katerem se pogajamo, še tako vešč pogajalec, ki obvlada vse skrivnosti tehnike 
pogajanj, ne more zagotoviti dobrih rezultatov. Zato je strokovnost gotovo zelo pomembna. Ni pa nujno, da v 
celoti obvladaš problem, saj je pogajanje praviloma timsko delo in imaš lahko v pogajalski skupini strokovnjake 
za posamezna vprašanja. Vodja pogajanj pa mora vseeno poznati bistvene elemente pogajalske problematike.  
 
Odlika pogajalca je tudi njegova težnja izposlovati na pogajanjih za obe stranki ugodno rešitev. Le takšna 
namreč predstavlja dobro osnovo za dolgoročno uspešno sodelovanje. Na kratki rok uspešnejša rešitev za eno 
stranko lahko ima na dolgi rok negativne posledice tudi za stranko, ki je sicer "zmagala" v pogajanjih. To 
pomeni, da so dojemljivost za probleme drugih, prilagodljivost ter sposobnost za sklepanje kompromisov odlike 
pogajalcev. 
 
Uspešen pogajalec mora biti sposoben in pripravljen že pred pogajanji temeljito preučiti in obvladati problem, o 
katerem se bo pogajal, okoliščine, v katerih se bodo pogajanja vršila, ter samo NS. Znanje daje moč. Toda 
znanje je potrebno znati tudi posredovati, kajti cenjen nisi po tem, kaj znaš, temveč po tem, kako znaš to svoje 
znanje artikulirati, posredovati na prepričljiv način. Mora imeti sposobnosti vživeti se tudi v položaj NS, biti 
potrpežljiv in toleranten do konfliktov, do katerih v pogajanjih vedno pride. Tisti, ki imajo zelo nizek prag za 
stres, so slabi pogajalci.  
 
Pogajanja so tudi umetnost komuniciranja. Pogajalec mora biti umetnik medčloveških odnosov. To pomeni, da 
mora biti sposoben še tako težke probleme izpostaviti na prijeten, in če je to le mogoče, tudi na humoren način. 
Zato mora biti pogajalec sposoben postavljati vprašanja, saj na ta način lahko marsikaj zve in si tako pomaga 
oblikovati različne opcije, ki lajšajo doseganje končnega kompromisa. Obenem pa mora biti dober poslušalec; 
pazljivo mora poslušati odgovore in stališča NS. Pogosta napaka je, da se osredotočamo na svoja stališča in 
preslišimo tista NS.  
 
Uspešen pogajalec je končno tisti, ki je vzdržljiv, ki je sposoben dolgotrajnega timskega dela, kajti pogajanja so 
običajno dolga. Obenem pa mora biti pogajalec sposoben hitro dojeti bistvo in potisniti ob stran nepomembne 
podrobnosti, ki za sama pogajanja niso bistvene. To vključuje tudi sposobnost ločiti ljudi od problemov in znati 
reči ne, ne da bi se pri tem preveč potil.  

12. Izbrani praktični napotki  

Moč prepričevanja  
 
Prepričljivost je gotovo ena od pomembnih pogajalskih odlik. Prepričljiv je tisti, ki dobro pozna dejstva in 
okoliščine, perecedense, ki se dobro pripravi, ki pozna svoje in pristojnosti partnerja in nenazadnje, ki pazljivo 
pripravi svoj nastop. V vsakih pogajanjih je pomembna sposobnost prepričljivega govora, zato ni odveč nakazati 
nekaj temeljnih načel dobrega govora.  
 
W. Churchill izpostavlja naslednjih pet načel uspešnega govora:  

1. Začni udarno, da pritegneš pozornost poslušalcev. 
2. Govor mora imeti vodilno temo. Če skušaš "prežvečiti" preveč, se ti vse zatakne v grlu in ne poveš 

nič.  
3. Uporabljaj preprost jezik. 
4. Ilustriraj problem in se vanj vživi.  
5. Končaj prepričljivo.  

 
Čeprav gre pri tem predvsem za politične govore, so načela splošno uporabna tudi pri pogajanjih, zlasti za 
uvodne in zaključne govore.  
 
Z vidika pogajanj velja posebno pozornost posvetiti vodilni temi pogajanj. Pri tem izpostavlja načelo EASE, kar 
pomeni v slovenščini:  

• ponazori (Exemplify)  
• stopnjuj (Amplify)  
• ponudi rešitev (Specify)  
• mobiliziraj (Electrify)  
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Gre za to, da je potrebno vsak problem, o katerem se govori, ponazoriti s kakšnim praktičnim primerom; po 
možnosti z nečim, kar se je dogodilo vam osebno. Tako pokažete svojo osebno prizadetost. Problem zaostrite s 
pomočjo stopnjevanja tega problema, njegovim posploševanjem in specificiranjem, navajanjem podrobnosti in 
vzrokov, zakaj je do njega prišlo, dramatizacijo in zato nujnostjo hitrega razreševanja. Nato ponudite svoje 
videnje rešitve in kako si predstavljate, da bi jo bilo moč udejaniti.  
 
Kaj če so drugi močnejši?  
 
Slovenija je majhna država. Imamo sicer nekaj večjih podjetij, ki pa niso tako velika, da bi lahko izhajali iz 
podmene, da smo v pogajanjih običajno močnejša stran. Prav nasprotno. Praviloma smo šibkejša stran, če moč 
ocenjujemo glede na ekonomsko in politično moč, opredeljeno z razpolaganjem s klasičnimi viri te moči, kot so 
fizična in ekonomska moč.  
 
Toda razpolaganje z viri ne daje samo po sebi moči. Viri niso isto kot pogajalska moč. Pogajalska moč je 
sposobnost prepričati nekoga, da nekaj naredi. ZDA so bogate, toda ne morejo prepričati teroristov, da bi spustili 
talce. Bogataš ima šibko pogajalsko moč, ko hoče pred odhodom na letalo na bazarju kupiti lepo vazo za 
spomin, ker ne pozna cen niti običajev in se mu mudi. Prodajalec ima v takšnem primeru neprimerno več moči, 
čeprav je lahko reven poulični prodajalec. Vse je odvisno od situacije. Tega se je potrebno dobro zavedati.  
 
Viri moči so različni, ne le fizični:  

• tudi sposobnost vzpostaviti dobre odnose 
• poznavati interese 
• sposobnost poiskati dobro rešitev  
• uporabiti neodvisna merila 
• imeti dobro BATNA 
• sestaviti dobro pogodbo 

  
Drugo pomembno izhodišče je, da se ne velja spraševati, kdo je močnejši (če si ti, lahko postaneš ležeren, če je 
NS, ti to jemlje pogum). To pa ne pomeni, da ni potrebno analizirati svoje pogajalske moči oziroma položaja. 
Nasprotno, potrebno je, toda ne se z njim preobremenjevati niti v pozitivnem niti negativnem smislu.  
 
Čeprav ti analiza virov, s katerimi razpolagaš, v primerjavi z viri, s katerimi razpolaga nasprotna stran, pokaže, 
da absolutno zaostajaš, to ne pomeni nujno, da si pogajalsko šibek. V primeru, da imaš močno BATNA, boljšo 
kot NS, si lahko pogajalsko močnejši, saj lahko prej zapustiš pogajanja kot NS. Pogajalska pozicija je torej v 
veliki meri odvisna od alternative pogajalskemu dogovoru, od tega, kaj lahko storiš, če pogajanja propadejo. 
Boljšo BATNA imaš, močnejši si. Zato poskrbi, da bo močna in da bo nasprotnik to vedel. 
  
V pripravah na pogajanja veliko pozornosti posveti izbiri najprimernejših, neodvisnih standardov, s pomočjo 
katerih lahko pogajalci dosegajo kompromis. Čim boljši so standardi, ki jih sam predlagaš, čim bolj splošno 
priznani in objektivni so v očeh javnosti nasploh, tem boljši je tvoj pogajalski položaj.  
 
Svojo pogajalsko pozicijo lahko krepiš tudi z izkoriščanjem faktorja časa. Kratkoročne koristi so lahko za obe 
strani dolgoročna zguba. Zato lahko opozarjaš NS, da to, kar predlaga, sicer res izgleda koristno na kratek rok, 
vendar se na dolgi rok lahko pokaže za njih kot slaba rešitev. Če pride do zastoja, se ni treba izogibati predlagati 
posrednika.  
 
Koncesije  
 
Pogajalski izid je običajno kompromis. Dajanje in sprejemanje koncesij je zato ena od najpomembnejših 
pogajalskih spretnosti. Prvo vprašanje v zvezi s tem je, kakšne koncesije dati, če sploh, kdo naj jih prvi ponudi, 
in končno, kdaj je najbolje ponuditi koncesije.  
 
Pogajanja je potrebno začeti s tako visokimi zahtevami, da jih še lahko obranite s prepričljivimi argumenti ali 
pojasnite z enim izmed možnih neodvisnih standardov. Tak visok prag vam tudi omogoča, da lahko v toku 
pogajanj popustite od takšnih zahtev in ponudite določeno koncesijo.  
 
Običajna napaka je, da se ponudi koncesijo prezgodaj, kmalu po začetku pogajanj, v upanju, da bi tako olajšali 
sama pogajanja. Koncesije se ne sme dati prezgodaj. Čas za koncesije mora dozoreti, pogajanja morajo priti do 
točke, ko napredek brez določenih koncesij ni več mogoč. Čim kasneje se da koncesijo, tem bolj je ta cenjena. 
Idealno je, da NS prva ponudi koncesijo. Če jo daješ sam, naj bo takšna, da z njo malo daješ in skušaš več dobiti.  
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Eden od pomembnih pogajalskih standardov je, da so vse koncesije v toku pogajanj tentativne, da jih je možno 
še povleči nazaj, če nasprotna stran ne ponudi česa v zameno. Pogajalec torej ne bi smel imeti slabe vesti 
umakniti koncesijo, če to terjajo okoliščine.  
 
Taktike  
 
Pogajalskih taktik je toliko, kolikor je pogajalcev. Čeprav lahko v literaturi zasledimo veliko različnih 
pogajalskih taktik (tudi več kot 40) vseeno velja pritrditi tistim, ki sicer pravijo, da je te taktike potrebno poznati, 
vendar uporabljati vsako od njih na različne načine v različnih pogojih in pri različnih pogajalskih predmetih. 
Ker ni naš namen opisati glavne pogajalske taktike, bralce napotujemo na ustrezno literaturo, obenem pa želimo 
opozoriti na to, da se pogajalskih taktik ne da naučiti iz knjig. Najboljša je tista, ki je prilagojena tako predmetu 
kot okoliščinam in samemu pogajalcu. Drugo načelo je, da ne sme nikoli večkrat uporabiti iste taktike, ker te v 
takšnem primeru nasprotna stran lahko vnaprej prečita.  
 
Najboljše je, če taktiko za vsako pogajanje posebej pripravimo, in to skladno s predmetom, okoliščinami in 
nosilci pogajanj. Ni vsaka taktika primerna za vsakega pogajalca glede na njegov pogajalski slog in osebnostne 
značilnosti. Kakšna prav zvijačna taktika je lahko sila nerodna v "rokah" pogajalca, ki se mu lahko vse prečita z 
obraza, agresivna ne za tistega, ki je po naravi zelo miren in potrpežljiv, ali zavlačevanje tistemu, ki se bo pri 
tem ves čas nervozno prestopal ali pogledoval na uro.  
 
Med različnimi taktikami bi omenil le nekaj splošnih pristopov in manj poznanih, pa zelo koristnih taktik. Na 
načelni ravni lahko ločimo tri pristope:  

• pozitivno vplivanje 
• agresivno taktiko  
• taktike izmenjave informacij 

  
Pri pozitivnem vplivanju skušamo pospešiti dogovor s pomočjo obljub, priporočil in nagrajevanja. S pomočjo 
obljube dostave v roku naročiš nove količine. Ali pa: "Če obdržite ime firme po združitvi, bodo odjemalci 
ostali." NS lahko pohvalimo z izjavo: "Ker ste se dobro pripravili, pogajanja tako lepo napredujejo".  
 
Agresivne taktike so značilne po grožnjah, opozorilih, kaznovanju in celo ukazovanju. Zagrozimo lahko tako, da 
omenimo možnost iskanja novega partnerja, če bodo vztrajali pri svojih zahtevah. NS lahko opozorimo, da se bo 
težko našel kdo, ki bi pristal na njihove pogoje, ceno itd. Lahko jih resno ukorimo z izjavo, da gotovo ne mislijo 
resno, saj bi le norec lahko zahteval takšno ceno. 
  
Uspešne so tudi taktike izmenjave informacij. Lahko razkrijemo kakšno informacijo o sebi, da bi dosegli kakšno 
koncesijo ali da utrdimo svojo ponudbo (na primer: moje podjetje sedaj zahteva licenčnino v višini 8 %). V 
sklop takšnih taktik se uvrščajo tudi vse tehnike postavljanja vprašanj. 
  
Med manj poznanimi, pa vseeno uspešnimi tehnikami velja na prvem mestu omeniti uporabo tišine. Tišina je 
zelo neprijetna in tisti, ki misli, da jo je nujno napolniti z govorjenjem, bo kaj hitro povedal preveč, dal preveliko 
koncesijo. Zato se naučimo prenašati in uporabljati tišino, ki je lahko koristno sredstvo za pridobivanje več 
informacij.  
 
Druga je glavobol. Z njo skušamo prekiniti pogajanja z izgovorom na glavobol ali sicer na zdravstveno stanje in 
redkokdo želi biti obravnavan kot tako brezobziren, da se ne ozira na zdravstvene težave.  
 
Taktika zavlačevanja je tudi sicer zelo pomembna v primerih, ko potrebujemo več časa za pripravo svojih stališč 
ali računamo, da se bo v tem času naša pogajalska pozicija okrepila; ali pod vplivom zunanjih okoliščin ali 
zavoljo naših aktivnosti.  
 
Pomembna je tudi taktika stopnjevanja; pri njen začnemo z nižjimi zahtevami, ki pa jim kasneje dodajamo nove 
in nove v pričakovanju koncesij. Na primer: sprva predlagaš le enoletno pogodbo, kasneje pa omeniš, da si 
pripravljen skleniti večletno, če NS zniža ceno oziroma da kakšne druge koncesije.  
 
Običajno pri vsakih pogajanjih pride do paketnega povezovanja stvari. Na ta način veliko laže najdemo za obe 
strani sprejemljive rešitve. S pomočjo ruske rulete in taktike grožnje pa NS opozorimo na posledice nedogovora; 
da bomo zavrgli vse že doseženo v medsebojnih odnosih, da bo potrebno začeti vse zopet od vsega začetka, da 
nedogovor lahko ogrozi sodelovanje obeh strani na drugih področjih itd.  
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Ena od uspešnih taktik je tudi izkoriščanje odmora za razmislek, umirjanje strasti ter opravljanje zahtevnejših 
izračunov, ki jih ni mogoče opraviti med samimi pogajanji niti ne v fazi priprav, ker so se razmere v toku 
pogajanj spremenile.  
 
Sklicevanje na osebne zasluge je ravno tako lahko uspešno, saj tako izpostaviš svoj veliki napor za doseganje 
kompromisa, ki ga predlagaš, in obenem prepričuješ NS, da več od tega nikakor ni mogoče. Že za to, kar si 
predlagal, trdiš, da si presegel svoje pristojnosti in da se več kot toliko v svoji konstituenci nikakor ne moreš 
izpostaviti, da pa bi bili drugi pogajalci veliko ostrejši v svojih zahtevah.  
 
Vcepljanje občutka krivde NS se lahko pokaže kot uspešno zlasti, ko ste sami manjša in šibkejša stran. 
Močnejšemu skušate pokazati, da ni častno izkoriščati premoč; s tem kršijo neke splošne norme in običaje pri 
odnosih med velikimi in majhnimi, med močnimi in šibkimi.  
 
Ob koncu pogajanj se lahko kot uspešna taktika pokaže postavljanje zadnje dodatne, čeprav drobne zahteve.  
 
V vsakih pogajanjih pride trenutek, ko je potrebno povzeti dosedanjo razpravo, identificirati že dogovorjeno in 
izpostaviti odprte probleme. Tisti, ki to naredi, je lahko tako spreten, da ta povzetek pripravi tako, da je bolj 
njemu v prid, ali pa vsaj tako, da zagotovi, da so avtentično zastopana njegova stališča in interesi. Zato je 
pomembno, da smo na to pripravljeni že od samega začetka pogajanj; da si pripravljamo primerne zapiske.  

13. Sklepne misli  

Pogajamo se vsak dan in vse več tako v svojem privatnem kot v svojem poslovnem življenju. Vse bolj je naš 
uspeh odvisen ne le od samega znanja, temveč tudi od tega, kako znamo to znanje uveljavljati, kako ga znamo 
artikulirati in s tem uveljavljati. Vodilno pravilo pogajanj je, da se zavedamo njihovega pomena in da zgubimo 
strah pred pogajanji. Nikoli se ne smemo pogajati iz strahu. Nikoli pa se ne bojmo pogajati, je rekel John 
Kennedy.  
 
Morda kar prva zaključna misel je, da je predpogoj uspešnih pogajanj poznavanje samega sebe, svojih 
sposobnosti, omejitev ter osebnostnih značilnosti. Le na takšni osnovi lahko poiščemo ustrezno strategijo in 
taktiko pogajanj.  
 
Drugo pravilo je, da pri pogajanjih ni nobenih togih pravil; da je vsako pogajanje zgodba zase, da ne obstojajo 
nobene šablone. Zato je prilagodljivost in iznajdljivost izredno pomembna značilnost uspešnih pogajalcev. Zelo 
nevarno se je oprijemati kakršnihkolih stereotipov, pa naj se to nanaša na vrsto pogajanj, taktike ali na odnose s 
pogajalci iz drugih kulturnih področij. Ob vseh knjigah, ki opisujejo značilnosti posameznih narodov itd. si velja 
zapomniti, da te kažejo le neko splošno možno podobo, od katere pa se lahko vaš konkretni partner, čeprav je iz 
države, o kateri ste si ustvarili določeno podobo, popolnoma drugačen. Podleganje stereotipom je zato lahko 
zelo nevarno – lahko vas zavede v nevarne vode.  
 
Čeprav mrgoli knjig o pogajanjih, boljših in slabših priročnikov, je vendarle potrebno ugotoviti, da je tudi pri 
pogajanjih, kot pri športu, potrebno nenehno "treniranje", izpopolnjevanje tehnike in taktike, da bi bili boljši od 
tekmecev. Pri tem je pomoč "trenerjev" (profesorjev) pomembna in koristna. Potrebno je preučevati in 
uveljavljati moderne dosežke znanosti itd. Toda vse to ne more iz netalentiranega posameznika narediti 
olimpijskega zmagovalca, če gre za šport, niti uspešnega pogajalca, ko gre za pogajanja. Pogajati se lahko le 
delno priučimo. Mimo vse teorije in pogajalskega šolanja sta potrebna naravni talent in ogromno prakse. Ta pa 
da boljše rezultate, če jo bogati teorija. Čeprav neizkušeni pogajalci menijo, da se pogajanje začne s samim 
posedanjem za pogajalsko mizo, so izkušnje pokazale, da so priprave na pogajanja ključ njihovega uspeha. Zato 
največji del pogajalskega napora velja posvetiti pripravam.  
 
Ne smemo pozabiti, da se pogajanja dogajajo v točno določenem času in prostoru. Oba lahko odločilno vplivata 
na uspeh pogajanj.  
 
Nenazadnje velja vedeti, da so pogajanja medosebna komunikacija; da se vedno pogajamo z ljudmi z vsemi 
njihovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Zato je sposobnost medosebnega komuniciranja vsaj tako pomembna 
kot poznavanje samega pogajalskega predmeta in veščine pogajanj.  
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Sonja Čandek 
 

TEHNIKE ISKANJA IN NAČRTOVANJA PRIDOBIVANJA 
SREDSTEV - DOTACIJ, DONACIJ V NEPROFITNEM 

SEKTORJU 
 
 

Uvod v stabilno financiranje 

Vprašanje finančne stabilnosti posamezne organizacije je potrebno obravnavati v odvisnosti in povezanosti z 
drugimi podsistemi in zmožnosti organizacije, s sposobnostjo in veščinami ljudi ter s spodbudnim okoljem. 
Nikoli je ne moremo in ne smemo obravnavati ločeno. Nevladne in neprofitne organizacije lahko obravnavamo 
preko sistemske teorije in nanjo gledamo kot na sistem z različnimi podsistemi, ki delujejo zelo povezano in 
soodvisno drug od drugega. Če pride v enem podsistemu do napake se poruši harmonija celotnega sistema. 
Zdrava organizacija je integriran in uravnovešen sistem. 
 

Glavna področja organizacije in njihova povezanost (Čandek.1988:102) 
 

                      DOLGOROČNO 
NAČRTOVANJE                                             DOSEG 

 
 

IZHODI                                  PROGRAM                                  ZBIRANJE 
SREDSTEV 

 
PRISTOP DO                                                     

              DELA                                                        KULTURA    
                                                                            ORGANIZACIJE 

 
 
Dolgoročno, strateško načrtovanje predvideva, da ima vsaka organizacija strateški načrt, ki je sestavljen iz 
vrednot organizacije, vizije, poslanstva, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Vsaka organizacija mora vedeti, 
katere cilje bi rada dosegla in katere strategije bo za to uporabila. Prav tako pa mora biti organizacija sposobna 
in dovolj močna za prilagoditev načrtov nepričakovanim spremembam. 
  
Doseg razlaga organizacijsko usmerjenost v eno ali več ciljnih skupin in mora raziskati ter uporabiti 
najprimernejše načine, kako jih bo dosegla. Davis (1997:85) pravi, da mora imeti organizacija jasen koncept 
odgovornosti (do svojih članov, ciljnih skupin in donatorjev) in zavezanosti k sodelovanju na vseh ravneh. Z 
vlado in vsemi ustanovami, ki delajo na istem področju, mora biti vzpostavljena dobra povezava in sodelovanje. 
 
Pristop do dela: dobro je poznati delavce in sodelavce, prostovoljce in jim na podlagi njihovih osebnosti 
omogociti individualni in/ali timski način dela.  
Organizacija mora imeti zadostno število privrženih in sposobnih ljudi, ki delujejo timsko pri reševanju 
problemov. Vodenje mora biti prilagodljivo, usmerjeno v akcije in sposobno razreševati nasprotja. (ibid.:85)  
 
Kultura organizacije razlaga, kako se odvija in razvija kultura organizacije navzven in navznoter, kakšen 
odnos imajo do ljudi, kako jih sprejemajo, kakšen je pretok informacij, kako ravnajo z zaposlenimi in 
prostovoljci. Kultura organizacije lahko že na začetku odbije ali privabi ljudi k sodelovanju.  
 
Izhodi opredeljujejo poti kako priti na trg, kako omogočiti najboljšo promocijo organizacije in njenih storitev.  
 
Program mora biti realen, uresničljiv, uravnotežen, stabilen in dolgoročen. 
 
Zbiranje sredstev vključuje načine kako organizacija pridobiva in skrbi za ustrezne vire prihodkov za svojo 
dejavnost.  
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V skupnem projektu "Stabilno financiranje NVO" med različnimi NVO iz Slovaške, Ceške, Madžarske, 
Slovenije in Latinske Amerike, v katerem sodelujem tudi sama, smo oblikovali različna izhodišča o notranji, 
strukturni in finančni stabilnosti, ki so zapisana v publikaciji Stabilno financiranje NVO (uredila Torkar, 
Čandek. 1998). Davis, Etchard (1998,16-21) pravita, da osredotočenje zgolj na aktivnosti ali projekte same 
organizacije in ne na organizacijo v širšem pomenu, onemogoča prepoznavanje mnogih faktorjev, ki prispevajo 
k stabilnosti organizacije. 
 
Izziv ustvarjanja resnično stabilne organizacije je večdimenzionalen in vsebuje tako notranje faktorje razvoja in 
krepitve kapacitet organizacije in njene pripravljenosti, da se sooči s priložnostmi in izzivi, kakor tudi z 
zunanjimi faktorji pri vzpostavljanju varnejših in boljših podpornih virov in regulativnega okolja zanje. 
Organizacijsko stabilnost NVO sestavljajo številni razlicni elementi: jasna vizija, poslanstvo in realistični 
strateški načrt, kako ju doseči; močna pripadnost med simpatizerji, člani, prostovoljci in zaposlenimi; 
sposobnost prilagajanja in fleksibilnosti do sprememb v okolju; kompetentni zaposleni s spretnostmi, izkušnjami 
in viri, ki jih potrebujejo za delo; močno vodstvo; efektivni, visoko kvalitetni programi; aktivnosti, ki imajo 
učinek in proizvajajo resnično dobrobit; sistemi in zgled za odprtost, etičnost, preglednost in verodostojnost, 
spodbudno pravo, regulativno in politično okolje, ki omogoča delo brez oviranja, zadostni finančni viri za delo; 
učinkovite povezave z drugimi družbenimi sektorji tako z zasebnimi kot tudi javnimi. 
 
Davis (1998.83) pravi, da je izziv za oblikovanje resnično močnih NVO je večplasten. Zajema tako dejavnike 
notranjega razvoja in krepitev organizacijskih sposobnosti organizacije kot zunanje dejavnike, na primer 
vzpostavitev zanesljivih in podpornih virov ter zakonskih pogojev. 

Vprašanje donatorstva  [1] 

Mnoge dosedanje razprave so bile usmerjenih na vprašanja denarja in donatorskih sredstev, pravnih okvirjev in 
vprašanj davkov ter zakonskih okvirov, ki jih določajo politiki. Vsa ta vprašanja so namreč izziv za finančno 
stabilnost nevladnih organizacij. Potrebno se je zavedati, da je odgovornost za stabilno delo NVO deljena. Zato 
pozornost ne smemo usmeriti samo k donatorjem in politikom. Res je, da imajo ti izredno velik vpliv na naše 
delo, toda prav tako nosijo NVO same pomembno težo odgovornosti. Kot voditelji NVO smo odgovorni za to, 
da donatorjem, politikom in splošni javnosti ne pojasnimo samo, kako zelo je naše delo koristno, ampak smo kot 
voditelji in predstavniki institucij vredni njihove podpore; da smo strokovni, zanesljivi, da izpolnjujemo naše 
obljube in delamo učinkovito in uspešno. Da pa bi omenjeno dosegli, potrebujejo NVO določeno notranjo 
usposobljenost. 
 
Vprašanje, kako pridobiti stalen vir financiranja, je pravzaprav najpogostejše in bega strokovnjake, tiste, ki 
iščejo podpore tako kot analitike delovanja NVO po vsem svetu. Toda zagotavljanje institucionalne stabilnosti 
zahteva več kot samo preprosto zagotavljanje stabilnosti. Medtem, ko javnost v družbi izgublja pomen, se vloga 
NVO povečuje tako po številu kot po obsegu, po strokovnosti, razširjenju in vse večji raznolikosti njihovih 
dejavnosti. Zato je še toliko bolj nujno oblikovati zelo temeljno vprašanje, kako financno okrepiti in podpirati te 
pobude. Sedanja paradigma financiranja NVO je ustvarila "socialni Darvinizem", v katerem si NVO preprosto 
"delijo v revščini" že tako omejene in vse manjše pogače sredstev donatorjev. Pobude NVO pa so še kako 
občutljive za tri tradicionalne omejitvene pogoje tuje pomoci in donatorskih sredstev za projekte. 
 
Omejitveni pogoji: 

• Omejene možnosti pridobitve virov. NVO so občutljive na omejeno pridobivanje obstoječih, 
tradicionalnih javnih in zasebnih virov za projektni način financiranja. Glede na trenutne politične 
in ekonomske okoliščine, lahko donatorji namreč spremenijo prednostni red ali pa preprosto 
odtegnejo podporo. 

• Omejeno trajanje virov. Glede na opredelitve donatorjev o trajanju projektov so v podporah 
opredeljene tudi časovne omejitve. Kratkorocna narava večina podpor pripomore k nezmožnostim 
NVO, da načrtujejo svoje dolgoročne strategije in obdržijo projekte v okviru dogovorjenih rokov. 

• Omejitve virov. Tako mednarodne kot nacionalne NVO se spopadajo z ovirami, kako se znebiti 
odvisnosti od donatorjev, projektno zasnovanih podpor in tveganja, da nanje vplivajo donatorji, ki 
nimajo istih interesov kot organizacija. Zaradi zahtev donatorjev se tako NVO omejene pri 
dolocanju svojih lastnih programskih prednosti in dolgorocnih strategij. Donatorji si pridržijo 
pravico vplivati na projekte, ki jih podpirajo, in cesto omejujejo sredstva samo na stroške, vezane 
projekte. S tem NVO ne dajejo priložnosti, da bi poiskale podporo za tekoce programe ali 
obratovalne stroške. Mnogi donatorji zagotavljajo samo projektno zasnovane podpore in tako 
postavljajo v ospredje dejavnosti NVO, ne pa stabilnost organizacij samih. Tako ostaja v praksi 
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institucionalni ali organizacijski razvoj v ozadju. Le redke donatorske podpore so namenjene 
razvoju organizacijskega usposabljanja NVO za zacetek in izvajanje dolgorocnega programa. 

 
Obstajajo tri možni donatorski viri za NVO: 

• zasebni sektor (vključno z dotacijami in donacijami zasebnih korporacij in fundacij);  
• splošna javnost (vključno s clovekoljubnimi darili /donacijami zasebnikov v dveh oblikah, bodisi s 

takojšnjo podporo iz neposrednih prošenj ali dopisov, z javnimi objavami, ali neposredno iz 
državnih loterij ipd.);  

• vladni sektor (ki vključuje podpore, pogodbe, plačila države ali vlade)  
 
V primeru slovenskih NVO lahko ti trije viri izvirajo bodisi od zunanjih (to je mednarodnih) javnih in zasebnih 
donatorjev bodisi od domačih javnih in zasebnih donatorjev. Nenazadnje lahko NVO izkoristijo kakršnokoli 
obliko notranjih dejavnosti (samofinanciranje ali pridobivanje prihodka) za pridobivanje lastnih virov, vključno 
s prodajo storitev, izdelkov, z zaslužki od investicij ali njihovega lastnega premoženja.(Davis,1998:86-87) 
 

Viri financiranja NVO po Davis (ibid.:87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblike pomoči za doseganje stabilnega financiranja se nanaša tudi na izobraževanje NVO, da si znajo poiskati 
različne donatorske vire in zmanjšujejo odvisnost na enega samega donatorja.Toda kljub vsemu so mnoge NVO 
še vedno prisiljene "iti tja, kjer je denar", ne glede na to, ali projekt, ki ga je podprl obetavni darovalec, ustreza 
dolgoročnim nacrtom organizacije ali ne. Tak način dela je pripeljal NVO v nikoli sklenjen krog odvisnosti od 
virov, s čimer ostajajo NVO čisti uporabniki sredstev, namesto da bi postale iskalke dodatnih sredstev. (ibid.:86-
88) 

Zbiranje sredstev  

Zbiranje sredstev je težko in "neljubo" opravilo mnogih organizacij. Iskanje razpisov, iskanje potencialnih 
donatorjev, pisanje prošenj, številni telefonski klici, mnogo dela in na koncu nezadosten pritok denarja, 
predstavlja nevladnim in neprofitnim organizacijam večjo nesigurnost kot pa trdno stabilnost. Če bi imeli denar, 
bi zagotovo več naredili, kaj ko nas nihče ne podpre, ne znamo tega delati, nimamo časa, nihče noče dati 
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denarja, preveč dela za tako malo zaslužka, nismo prepoznavni in drugo. Ti in še sto drugih odgovorov so 
najpogostejši izgovori, zakaj se ne lotimo zbiranja sredstev z večjim entuziazmom in pozitivno naravnanostjo. 
Pri zbiranju sredstev je potrebno dolgoročno nacrtovati in iskati take donatorje, ki bodo podprli programe in ne 
obratno, da NVO prilagaja svoje programe razpisnim pogojem z upanjem, na minimalno finančno podporo.  
Za uspešnejše zbiranje sredstev, moramo najprej prepoznati ovire na poti, da jih kasneje lažje premostimo.  
 
Vsaka organizacija bi morala razviti argumente za zbiranje sredstev (materiali JHU):  

1. ZAKAJ obstaja organizacija?  
2. Kaj so njeni cilji?  
3. Kako nameravate uresniciti te cilje?  
4. Koliko finančnih sredstev bi potrebovali za realizacijo programa?  
5. Kdo bo pridobil z aktivnostmi vaše organizacije?  
6. Kakšne so možnosti?  

 
Razvijanje argumentov omogoča organizaciji, da natancno razišče svoje potrebe in realno oceni možnosti 
pridobivanja sredstev. Sami odgovori pa lahko okrepijo identiteto organizacije kot tudi samozavest ljudi, ki 
delajo v organizaciji. Na podlagi jasnih argumentov lahko še povečajo vizijo potencialnih donatorjev in vnesejo 
nove naslove na listo že zbranih financerjev.  
 
Kaj je zbiranje sredstev? 
Zbiranje sredstev je uporaba različnih metod in tehnik, ki zagotavljajo financiranje aktivnosti, ki jih neprofitno - 
volonterske organizacije izvajajo. 
 
Potrebno je poudariti, da ne obstajajo splošna pravila za zbiranje sredstev, vendar vsebujejo podobne aktivnosti. 
Proces zbiranja sredstev je kreativen proces. 
 
Kako pritegniti donatorje? [2] 
Na enem izmed izobraževanj v okviru projekta JHU- The Third Sector so govorili, da je pri zbiranju sredstev 
koristno vedenje, da ima vsak donator poseben interes. Za nekatere je pomembno s kom delate, za nekatere kje 
delate, kako delate, kako boste dokončali zastavljeno delo, na katerih problemih delate, vaš renome ali dosedanji 
uspehi zastavljenega dela. Zelo učinkovito je, da se že pred prošnjo pozanimate kaj zanima potencialne 
donatorje in presodite ali se lahko vključite v njihov vrednostni sistem. Pri izbiranju ustreznega odgovora je 
možnih več kombinacij, kako pritegniti potencialne donatorje: 

• GEOGRAFSKO: Vzhodna Evropa, Centralna Evropa, Afrika, ruralno, urbano, regionalno, 
nacionalno 

• CILJNE SKUPINE: revni, mladi, starejši, nezaposleni, ženske, brezdomci, invalidi 
• STRATEGIJE: zagovorništvo, organiziranje skupnosti, raziskovanje okolja, ekonomski razvoj, 

izobraževanje, tehnični razvoj, razvijanje vodstva,  
• PROBLEM: izobraževanje, zdravje, umetnost, ekologija, zaposlovanje, kriminal, nastanitev 
• ZMOGLJIVOSTI: demonstracijske sposobnosti, produktivnost 
• POVZETKI: posebni dosežki, talentirani zaposleni, predan odbor, aktivni prostovoljci  

 
Tu je le nekaj možnih odgovorov, ki bi lahko zadovoljili interese posameznih donatorjev. Vsak darovalec, naj bo 
to državni ali privaten, ima svoje vrednote, zastopa svoja stališča, in če boste na vrhu njegovega vrednostnega 
sistema, toliko večje možnosti imate, da pridobite denar iz tega naslova. Pridobivanje sredstev je proces 
izmenjave, ki zahteva resnično znanje o darovalcih in resnično poznavanje okolja. 
 
Kdo pa so tipične skupine darovalcev ( Ledvinova.1997:14):  

• fundacije,  
• civilna združenja,  
• podjetniki, proizvajalci in trgovske organizacije,  
• vlada in državni organi,  
• posamezniki.  

 
Darovalce pa lahko razdelimo še v: 

• potencialne darovalce,  
• darovalce, ki prvič darujejo,  
• darovalce, ki so že večkrat darovali,  
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Najpogostejše tehnike zbiranja sredstev so: 

* pisana prošnja       * članarina          * materialna podpora 
* oglasi                    * osebni stik        * dogovor 
* dogodki                 * subvencija        * marketing 
* pošta                     *  zapuščina         * projekti samofinanciranja 
* telefon                   * posojila 

 
 

Metode zbiranja sredstev in osnovne skupine donatorjev 
 

       Donatorji 
 

Metode  

Fundacije Društva, 
cerkev, ostale 

neprofitne 

Podjetniki, 
Proizvajalci, 
gospodarstvo 

Vlada Posamezniki, 
Člani, 

Podporniki 
Pisna prošnja   �   

Oglas   �   
Dogodki  � �   

Pošta  �   � 
Telefon  � �   
Članstvo  � �   

Osebni stik � �  �  
Subvencija � � �   
Zapuščina    �  
Prispevek 
zaposlenih 

 
 

 
 

  
� 

 
 

Posojila 
(denar ali 

čas) 

 
 

 
� 

  
� 

 
 

Materialna 
podpora 

 
 

 
� 

  
� 

 
 

Oglasna 
literatura 

  
� 

  
 

 
 

Marketing  �    
Dogovor  �    

 
    najbolj učinkovito       

� sprejemljivo učinkovito 
 manj učinkovito 

     neučinkovito                                                                                                     (vir: Ledvinova.1997:18) 
 
Ledvinova (ibid.:18) je izpisala osnovne skupine donatorjev ter na podlagi izkušenj uvrstila najbolj primerne 
metode zbiranja sredstev omenjenim darovalcem. Pravi, da bolj kot je osebna metoda zbiranja sredstev, bolj 
učinkovita je. 

Kdo zbira sredstva? 

Tim, ki je za to odgovoren, prostovoljci, vodje projektov ali posamezniki. Zelo dobro je imeti odgovorno osebo 
ali osebe, ki poznajo programe in prevzamejo odgovornost za pisanje prošenj (iskanje razpisov, domačih in tujih 
in posvečajo veliko pozornost vsem razpisnim pogojem, potrebni dokumentaciji, datumom, itd). 

Načrtovanje zbiranja sredstev 

Poleg, programskih usmeritev in načrtov, bi morala organizacija skladno s tem pripravi akcijski plan zbiranja 
sredstev, saj bi s tem že na začetku leta pripravila celovit finančni načrt za izvajanje svojih programov. S tem bi 
olajšala delo, odgovornim na tem področju in jih usmerila na svoje delo. Verjetno bodo bolj pozorni na vse 
razpise, iskali bodo potencialne dontaorje in s tem omogočili finančno stabilnost organizacije.  
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primer akcijskega plana/lista : 

 
Odgovorna 

Oseba/e 
Program kje / način Kdaj koliko bi 

potrebovali 
koliko bomo 

zaprosili 
Sara "najstniki" Movit/ 

pisna prošnja 
Do 1.2.01 2.000.000,00 1.000.000,00 

Jan "najstniki" Podjetja/ 
osebni stik 

Maj 2.000.000,00 1.000.000,00 

      
      

 
Tim, ki se ukvarja z zbiranjem sredstev posamezne organizacije naj si pripravi takšen akcijski plan. Na list naj 
vnesejo vse programe, ki jih bodo izvajali in bi zanje potrebovali sredstva, potencialne vire financiranja, možne 
termine (razpisov, organizacij dogodkov za javnost), koliko denarja bodo zaprosili, tehniko zbiranja sredstev ter 
ime osebe, ki bo za to poskrbela. To je tudi eden izmed možnih nacinov spodbujanja odgovornost, da bodo 
kandidirali na razpise in pridobivali sredstva z natančno organizacijo različnih akcij in dogodkov. V veliki meri 
bo od njih odvisno finančno stanje in izvedba projektov organizacije. Tak akcijski načrt lahko tudi služi za 
refleksijo opravljenega dela. 

Kako izvedeti kdaj in kaj država so-financira, in če pašejo vaši programi v njihove razpisne 
pogoje?  

Eden izmed boljših načinov je, da sledite razpisom, ki so objavljeni v Uradnih listih RS, internetu, dnevnem 
časopisju in skušajte zaznati ter razbrati informacije, ki potekajo po načinu "od ust od ust". Težko je že v naprej 
vedeti, kdaj bodo posamezni razpisi objavljeni. Nekatera ministrstva imajo že predvidene datume, v glavnem pa 
so razpisi odvisni od sprejema državnega proračuna. Nekatera ministrstva in organizacije imajo že v naprej 
izdelane formularje, ki jih dvignete na njihovem sedežu ali internetu, isto velja za tuje fundacije. Natančno jih 
preberite in vnesite vse potrebne podatke in reference, ki so za to potrebne. Vse postavke so točno določene! 
Sestavljene so iz vsebinskega dela, v katerem morate navesti zgoščeno vsebino projekta (nekje je natančno 
opredeljeno število besed), strokovne sodelavce in njihove reference.  
 
V finančnem delu je potrebno navesti VIRE prihodkov (napišite vse vire od kje predvidevate, da boste dobili 
denar in od kje ste ga že dobili, vpišite tudi lastna sredstva) in ODHODKE (za kaj boste porabili denar - 
materialni stroški (papir, pisala,materiali potrebni za delo, itd), stroški vzdrževanja projekta (telefon, pošta, 
najemnina, itd), nagrade za izvajalce, promocija, tisk, skratka vpišite vse za kar menite, da boste potrebovali 
denar. 
 
V nekaterih razpisnih obrazcih morate natančno specificirati, za kaj boste pridobljeni denar porabili. Določeni 
financerji krijejo le del stroškov, ki jih že prej določijo v razpisnih pogojih. 

Fazna poročila 

Po določenem obdobju, ki je ponavadi naveden že v pogodbi, morate napisati fazno porocilo. V tem poročilu 
navedete potek programa kot tudi spremembo prvotnega načrta, seveda, če je do tega prišlo. Napišete jasno 
razlago, npr. zaradi prenizkih prihodkov ne moremo izvesti programa po predvidenem načrtu, zato smo ga 
morali spremeniti. Opišite vse spremembe programa. Tako je financer natančno seznanjen s spremembami 
projekta in potekom vašega dela. 

Končno poročilo 

V končnem poročilu evalvirate projekt tako vsebinsko kot tudi finančno. V poročilu jasno napišite kako je 
potekal program, kakšne cilje ste dosegli, česa vam ni uspelo v celoti realizirati, poudarite vse večje dosežke, 
priložite vse materiale, ki so nastajali med izvajanjem projekta in dodajte finančno poročilo. Pazite, da se bodo 
vsi zneski ujemali, da boste upoštevali vse spremembe, ki so (če so) nastale pred ali med izvajanjem programa. 
Preverite, če je potrebno oddati račune oz. fotokopije računov. V nasprotnem primeru lahko dopišete kje so 
računi na vpogled. S poročilom boste zagotovili popoln pregled nad vašim vsebinskim in finančnim 
poslovanjem. 
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Nekateri financerji imajo tudi za končna porocila že pripravljene formularje, ki vam jih pošljejo ali pa jih 
dvignete na njihovem naslovu. 
 
Za konec pa še priporočilo!  
 
Fotokopirajte prijavo, fazno in končno poročilo ter račune. Na ta način se izognite neljubemu brskanju po 
spominu in nepravilnim podatkom! (Candek.1998:104-106) 

Predlogi za pisanje prošenj 

Kot sem že prej omenila, so priprave najpomembnejši del uspeha. Da pa bomo uspešno in pravočasno napisali 
prošnjo, naj bo to za slovenske ali za tuje donatorje, je tu nekaj predlogov za pisanje prošenj. 
Najprej začnimo s koraki pisanja prošenj za dotacije večjih institucij (materiali JHU): 
 
Priprava: 

1. sestavite delovno skupino, ki bo pripravila prošnjo  
2. vedite, da znate premagati ovire povezane s pisanjem  
3. imate potrdilo o registraciji in gradivo (del ustanovnega akta), iz katerega je razvidna dejavnost 

vaše organizacije  
 
I. Spremni dopis: 

1. podrobno predstavite organizacijo  
2. opredelite tisto, kar nudite vi in kaj pričakujete od donatorjev  
3. podpis predsednika organizacije  

 
II. Povzetek projekta: 

1. obsega manj kot polovico strani  
2. opisuje težavo, za katero predlagate rešitev, način reševanja in stroške  

 
III. Uvod: 

1. opisuje zgodovino vaše organizacije (smisel, sestava, obseg dejavnosti)  
2. opisuje druge vaše programe, dejavnosti, dosežke  
3. pojasnite, zakaj je organizacija zainteresirana za projekt, naveden v spremnem dopisu,  
4. navedite druge vire financiranja, vključno s prošnjami, ki niso bile odobrene  
5. omenite podporo ali odobravanje, ki ste ga poželi pri drugih  

Predstavljate si! 

Glede na to, da donatorji ničesar ne vedo o vaši organizaciji, ali menite, da jih je uvod prepričal o zanesljivosti, 
kompetentnosti in zmožnosti vaše organizacije, da lahko razpolaga s sredstvi za katere zaprošate? 
 
IV. Navedba problema: 

1. jasno in natančno razložite, za kakšno težavo gre  
2. opredelite vzroke, ki tičijo v ozadju  
3. utemeljite težavo, ki ste jo navedli z dokumentacijo (podatki)  
4. opozorite na to, da gre za resen in obširen problem, opozorite, kakšno število ljudi je prizadeto  
5. opozorite na morebitne posledice, če bo problem še vedno nerešljiv  

Navedba problema odseva, da vaša organizacija razume problem in ga obvlada. 
 
V. Ciljna skupina: 

To poglavje razloži, koliko in katerim ljudem bo vaša organizacija pomagala 
1. pove, kateri so ti ljudje  
2. prepričljivo razložite, zakaj je organizacija izbrala ravno njih  

 
VI. Namen: 

1. razložite, kaj želite doseči (kratkoročni in dolgoročni cilji)  
2. namen logično teče od vzrokov k problemu  
3. če bo namen dosežen, bo to zmanjšalo ali odpravilo težave  
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4. vredno je poskusiti, da se ta namen doseže  
 
VII. Cilji:  

1. so specifični  
2. določajo, kdo je odgovoren za njihovo uresničevanje  
3. so izmerljivi  
4. določajo datum, ko bodo uresničeni  
5. logično izhajajo iz težave in namena  
6. vodijo v zmanjšanje težave in v uresničevanje namena  
7. možno jih je uresničiti v navedenem času  

 
VIII. Metode: 

1. opisujejo, kako boste realizirali posamezne cilje  
2. opisujejo, koga boste zaposlili, s kakšno izobrazbo in kaj bodo delali  
3. opisujejo, tudi druge metode, ki ste jih preučili in potem zavrgli  
4. omenjajo tudi druge, ki bi želeli pomagati  
5. navajajo opremo in material, potreben za izvajanje programa  
6. razložite, kako bo program usklajen z drugimi dejavnostmi, s katerimi se organizacija ukvarja  
7. razložite, kako bodo ljudje, ki jim je program namenjen, lahko vplivali nanj  

 
IX. Vrednotenje: 

1. razložena je metoda, ki jo boste uporabili za ocenjevanje programa  
2. pove, kdo bo izvajalec in kdaj  
3. bralcu pove, kaj bi radi z vrednotenjem dosegli  
4. pove, kaj se bo naredilo in kakšen bo rezultat  

 
X. Proračun: 

1. daje natančno sliko nameravanih prihodkov in odhodkov, povezanih z izvajanjem programa  
2. vaš proračun je ugodnejši v primerjavi s proračuni drugih programov  
3. vse postavke odhodkov so utemeljene  
4. je enostaven za branje  
5. vsi seštevki se ujemajo  

 
XI. Bodoče financiranje: 

1. vsebuje navedbo, koliko finančne podpore bo potrebno, da bi se programi lahko nadaljevali  
2. pokaže na možne vire sredstev v prihodnje  
3. dokaže, da je možno, da ti viri postanejo način financiranja programa  

 
XI. Priloženo gradivo: 

1. podporna pisma (oseb in organizacij)  
2. drugi podporen material, reference, dokumentacija  
3. kopija najnovejšega finančnega poročila vaše organizacije  

Osebne prošnje  

Nekoga vprašati za denar je težko. Pri tem se morate vedno zavedati, da ne prosite denarja zase, ampak za vaše 
programe. Vprašajte vaše sodelavce, prostovoljce, sorodnike, podjetnike in druge, vendar zmeraj imejte v mislih 
argumente in pojasnila, zakaj boste potrebovali denar. 

Pisanje prošenj sponzorjem 

Podjetja in zasebniki dobijo mnogo prošenj za financno ali materialno pomoc. Pri pisanju svoje prošnje se 
potrudite biti čimbolj osebni, jasni in tudi atraktivni.  

Zahvale 

Zahvalite se vsem darovalcem in prostovoljcem za čas in sredstva, ki so vam jih namenili. Zahvalite se lahko 
osebno ali prek pošte, pošljite jim končna poročila, izdelke, ki so nastali v vaših projektih.  
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Proslavite dosežene uspehe. 

Nikar ne pozabite proslaviti uspehov. Pohvalite tim in vse odgovorne osebe, ki so pripomogle k večji finančni 
stabilnosti vaše organizacije. Skupaj evalvirajte celoten potek in realizacijo procesa zbiranja sredstev. 
Analiza celotnega procesa, vključno z akcijskim načrtov, vam lahko pomaga pri izboljšanju strategij zbiranja 
sredstev, tako v kvantitetnem kot tudi v kvalitetnem smislu. 

Zaključki 

Načrtovanje in iskanje ustreznih finančnih sredstev in vzpostavljanje finančno stabilne organizacije je vedno 
velik izziv za vse aktivne organizacije na področju neprofintnega sektorja. Včasih se nam zdi, da se gremo lov 
za skritim zakladom, ki ga nikakor ne moremo odkriti. Biti neodviseni od enega samega vira financiranja, in 
pridobiti najmanj tri različne vire finančnih sredstev v tako mali pogači donatorskih sredstev, je težko in 
prevečkrat naporno opravilo. 
 
Če poznamo poslanstvo organizacije, programe, ciljno skupino, okolje v katerem delujemo, imamo dober 
delovni tim, pozitivno organizacijsko klimo, dober strateški načrt lahko izdelamo dobre argumente za zbiranje 
sredstev. S pomočjo socialnega kapitala lahko raziščemo interese in strukturo vrednot potencialnih donatorjev. 
Potencialni donatorji so povsod, le vprašati jih je treba, če nam namenijo nekaj svojega časa, materialnih in 
finančnih sredstev ter moralne podpore.  
 
V Slovenijo vedno manj vlagajo tuji donatorji z obrazložitvijo, da smo bogata država z visokim standardom, ki 
lahko sama financira dejavnosti nevladnega in neprofitnega sektorja. Žal pa slovensko okolje, pravni okviri, 
davčne olajšave, socialni sistem, renome tretjega sektorja in drugo, niso preveč naklonjeni financni stabilnosti 
NVO. Še vedno bomo lahko posegali po donatorskih sredstvih, verjetno pa bomo morali vse bolj koristiti 
notranje poteciale organizacije in se začeli spopadati z različnimi aktivnostmi samofinanciranja. S tem bomo 
zmanjšali odvisnost organizacije in okrepili njeno identiteto in avtonomnost. 
 
 
 
 
1 DONACIJA - prispevek za neprofitno organizacijo kot odgovor na formalno vlogo za pridobitev sredstev; 

ponavadi gre za prispevek od vlade, fundacij ali korporacij, ki naj bi bil porabljen v nekem časovnem 
obdobju. (Cook, I-3, Fundraising Workbook,Third Sector project) 

2 GLAVNI DAROVALEC - oseba, ki za neprofitno organizacijo nameni največji prispevek (Cook, I-3, 
Fundraising Workbook, Third Sector project) 
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Dominique Cochard 
 

OPERATIVE SOLUTIONS AND MEASURES RELATED TO 
GRANT APPLICATIONS IN THE NON-PROFIT SECTOR –

applications, guidelines, etc, 
case study: EU 

 
 
The only way for NGOs to find proper operative solutions and measures related to EU grants is for them to 
globally understand the EU policy towards NGOs, its structures and procedures to implement it. On the second  
hand, there is a need for NGOs to understand the fundamental principles of EU funding, as EU programmes in 
their specificity are constantly evolving, while these basic rules remain. Finally, is there a need for Slovene 
NGOs to adapt in order to cope with the requirements of EU grants? 

A - The EU need for NGOs 

A.1 - Legitimisation of the decision-making process 

The relationship between NGOs and the European Commission has to be seen in the framework of the 
democratic decision-making process of the European institutions. Even though the decision-making process in 
the European Union is first and foremost legitimised by the elected representatives of the European people, 
NGOs make a valuable contribution to it in fostering a more participatory democracy both within the EU and 
beyond. 
 
The right of citizens to form associations to pursue a common purpose is a fundamental freedom in a democracy. 
Consequently, NGOs are increasingly recognised by the EU and its Member States as a significant component of  
civil society and as providing valuable support for a democratic system of government. 
 
This is of particular relevance in the context of enlargement. According to the so-called Copenhagen criteria, 
membership in the EU requires that the candidate country, like Slovenia, has achieved stability of institutions 
guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities. 

A.2 - NGOs' Contribution to European Institutions' tasks 

NGOs are representing the views to the European institutions of specific groups of citizens (such as people with 
disabilities, ethnic minorities) or on specific issues (such as the environment, world trade). In particular, many 
NGOs have an ability to reach the poorest and most disadvantaged and to provide a voice for those not 
sufficiently heard through other channels. Through their links at local, regional, national and European level, 
NGOs can provide expert input for EU policy-making. In particular they can provide feedback on the success or 
otherwise of specific policies thereby contributing to the Commission's task of defining and implementing 
policies by fully taking into account its overall public policy responsability. 
 
Besides, NGOs contribute specific expertise to managing, monitoring and evaluating projects financed by the 
EU. The contribution of NGOs is particularly important in tackling social exclusion and discrimination, 
protecting the natural environment and the provision of humanitarian and development aid. The expertise and 
dedication of NGO staff and their willingness to work under difficult operational conditions mean that NGOs are 
vital partners for the European Commission. In the European context, NGOs perform this role not only in 
relation to the Commission, but also the European Parliament, the Economic and Social Committee, the 
Committee of the Regions and the Council. 

A.3 - NGO Contribution to the public acceptance of the EU 

The involvement of NGOs in policy shaping and policy implementation helps to win public acceptance for the 
EU in general. This is particularly true in the case of the candidate countries. Furthermore, EU policies are the 
best communicated to specific and local target audiences by the NGOs as they are representing the interest of 
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these specific groups of citizens. A good example of this role of awareness building played by NGOs in 
candidate countries are the grants given under the Small Projects Programme run by Delegations (in Slovenia, 
150.000 euros were allocated for 7 projects running in 2001). 
 
By encouraging national NGOs to work together to achieve common goals, the European NGO networks are 
making an important contribution to the formation of a "European public opinion" usually seen as a pre-requisite 
to the establishment of a true political entity. At the same time, this also contributes to promoting European 
integration in a practical way and often at grassroots level. 

B - The EU implementation of its relationship with NGOs 

At present it is estimated that over 1.000 euros a year is allocated to NGO projects directly by the European 
Commission, the major part in the field of external relations for development co-operation, human rights, 
democracy programmes and humanitarian aid (on average 400 million of euros). Other important allocations are 
in the social (around 70 million), educational (around 50 million) and environment sectors within the EU. 
However, although the Commission's current practice clearly proves its willingness to maintain and strengthen 
its partnership with NGOs, the structures and procedures involved have not kept up with this. The complexity of 
EC policies as well as the growing number of regulations and funding sources (budget lines) coupled with recent 
financial security problems have created a great deal of uncertainty for NGOs about co-operation with the 
Commission. 

B.1 - Lack of co-ordination 

The European Commission: implementing the policies of the European Union and being one of its five 
institutions; divided in Directorate-General. Sort of ministries....In fact, the EU co-operation with NGOs is 
organised by policy areas (environment, social affairs, ...) and run by different Directorate-General of the 
Commission. This is implying considerable differences in the relationship between NGOs and the Commission 
from one sector to another regarding access to information, the way dialogue and consultation is organised and 
the availability and the conditions of  funding. The political will of co-operating with NGOs, presented in A, is  
not translated into structured access to information and funds for the NGOs: there is not such a body of the 
European Commission to co-ordinate, give coherence and ensure equal access to its programmes and funding for  
NGOs. Consequently, there is lack of sufficient information for NGOs in particular on funding and financial 
procedures.  
 
This model is reproducing at the level of Slovenia, where beside the 3 programmes designed for NGOs 
(Democracy, SPP and ACCESS) and managed by the Delegation of the European Commission, a number of 
Community programmes are opened to Slovene NGOs and managed by sector through the national competent  
ministries. 

B.2 - The administrative constraints 

There are a series of challenges facing the Commission in managing those grants that are awarded under its 
direct responsibility. One of the fundamental problems of the Commission is the low ratio of staff to financial 
resources managed compared with similar managerial structures in the Member States or in international 
organisations. In order to cope with this situation, the Commission has developed a range of different 
management schemes, the common features of which is the delegation of certain administrative or support 
activities to various bodies, including NGOs, outside the Commission. 
 
The three Commission-run programmes for NGOs in Slovenia are at the best illustrating these different 
management schemes: 
 
The Democracy programme is managed for the Commission (DG External Relations) by a Brussels-based 
NGO, which is responsible for managing the programme in all the beneficiary countries. The latter is presenting 
the advantage of giving coherence to the programme and ensuring equal conditions for application in the ifferent 
countries. At the same time, to ensure the local situation is taken into account and the local needs met, the 
Delegation of the Commission in each beneficiary country is responsible to manage the grants (amount of the 
grants, priority policy areas, timetable of selection process, implementation of the projects). Finally a local NGO 
is chosen by the Brussels-based NGO in order to serve the Delegation as technical assistant. 
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In the case of the Democracy programme, the consequences of complicated administrative structure and 
different levels of contracting were considerable delays in implementing the programme and handling 
applications, badly adapted length of projects and breakdown of confidence from the NGO side. 
 
SPP: the grant is managed by the Delegation with the technical assistance of another NGO, directly contracted 
by the Delegation. 
 
PHARE ACCESS: the grant is managed by the Delegation itself. 
 
In such a small country as Slovenia, for 3 EU programmes, there are 4 intermediary bodies, complicating 
dialogue on EU co-financing. 
 
Beside the use of intermediary agencies, the European Commission is also, in many cases, opting for 
concentrating the available resources on a smaller number of larger projects with a view to reducing the 
administrative burden of grant management. While the intermediary agencies run the tender and the selection 
process, the responsibility of contracting with the NGOs, of checking the reports and of the payments always lies 
with the Commission services. By giving priority to larger projects, the Commission is discouraging applications 
from small NGOs, often the source of innovative ideas or is excluding funding for small projects where these  
most answer the needs or the EU priorities. 

C - The Requirements of the Application 

C - 1 The Tax Payers' constraints 

The application-forms are the expression of the way in which the Commission applies its procedures that are 
aimed at ensuring the sound management of Community funds. As the taxpayers' money must be spent in a 
judicious, economic and transparent way, the award and management of EU grants are subject to specific 
conditions and requirements to be fulfilled by the applicant organisation, notably in terms of its capacity, both 
operational (technical and managerial) and financial. At the same time, some characteristics of the NGO sector 
such as the small size of the organisations, a sometimes tight cash flow situation, difficulties in providing 
financial guarantees, may well mean that their internal structure and capacities are not necessarily well adapted 
to meet the administrative requirements placed on them by the EU institutions. 
 

C - 2 Conditions and Requirements to be fulfilled by applicants 

The Commission's Vademecum on Grant Management (1) is providing the minimum procedures and standards 
that must always be observed in the EU grant management. This Chapter is intending to summarise the main 
requirements put on applicants by the Commission, as they stand in all the applications for EU grants. 
 
Basic Requirements for Application for grant 
 

- treatment of incomplete applications: 
    an application will be considered incomplete not just if it is not signed, for instance, or if not all the 

questions on the application form have been answered, but also if it is not accompanied by all the annexes 
listed on the application-form (balanced budget, adequate description of the project, statutes of the 
organisation, ...). Regarding the administrative constraints of the grant management (presented in B), the 
possibilities for the applicant to complete its application are seldom exceptions. 

 
- eligibility of applicants: proper legal status. 
    Given the wide variations in laws relating to NGOs in different countries, the term NGO usually refers to a 

range of organisations that share the following characteristics: 
- do not generate personnel profit, 
- are voluntary (formed voluntarily and have an element of voluntary participation),  
- are distinguished from informal or ad hoc groups by having some degree of formal or institutional 

existence (governing document setting out their mission, objectives and scope. They are 
accountable to their members and donors), 

- are independant, in particular of governement, political parties or commercial organisations, 
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- are not self-serving in aims and related values. Their aim is to act in the public arena at large, on 
concerns and issues related to the well-being of people or society as a whole. They are not pursuing 
the commercial or professional interests of their members. 

 
- Applicants' financial capacity: applicants should have stable sources of  finances and will be asked to include 

with their application form their annual accounts for the last financial year, and, in some cases, an explicit 
undertaking from each co-financing organisation. 

 
- Applicants' technical capacity: curriculum vitae of the staff. 
 
- Projects for which an application has been made must not, as a rule, have started yet. 

Basis on which grant will be awarded: 

Projects must match the objectives defined by the Commission. 
The expected results of the project must further the policy objective of  the programme: the results as described 
on the application form must be measurable so that the extent to which they have been achieved can be 
monitored, checked and subsequently evaluated. A further result that can be taken into account is wether or not 
the award of a grant will contribute towards sustaining an organisation whose existence is useful for achieving 
the policy objective of the programme.  
 
The project must be cost-effective: Do the probable results stand in a reasonable relationship to the amount of 
the grant? Have better ways of achieving these results been overlooked? Is there a way in which the same or 
equivalent results could be achieved with less cost to the EU budget (including costs of administration)? The 
breakdown of the budget, category by category, offers a way of ensuring that the amount of the grant awarded is 
the minimum necessary for the project to be completed. 
 
The budget expressed in euros, as a rule. 
 
eligible costs: the budget submitted with the application must be sufficiently detailed to allow "eligible costs" to 
be distinguished from any "ineligible costs"; 
contributions in kind: small organisations in particular often apply for part of their contribution to the costs of 
a project to be in kind. Such contributions in kind must appear on both sides of the forward budget, on the 
income side as the money equivalent to the services or materials contributed and as an equal amount on the 
expenditure side, but separately from the rest of the budget since they cannot count as eligible costs. In 
particular, contributions in kind include: 

- land, immovable property wether in its entirety or in part, 
- durable capital goods, 
- raw materials, 
- unpaid charity work by a private individual or corporate body. 

Where contributions in kind are taken into account, the Community contribution is limited to the level of actual 
expenditure incurred, in other words to total eligible costs excluding the value of contributions in kind. 
 
The budget presented in the application will then be incorporated in the grant agreement if the project is chosen: 
any change which the beneficiary wishes to have made to the terms of the agreement that would imply a change 
in the basic purpose or nature of the project must be submitted for prior approval by the Commission. Such 
changes must be set out in an addendum to the agreement. Where the change does not affect the basic purpose of 
the operation and the financial impact is limited to a transfer between headings of the budget involving an 
increase of less than 10%, the beneficiary may apply the change and inform the Commission without delay. 
 
Final amounts: 
The amount of a grant only becomes final after completion of the project and presentation of the final accounts. 
In no circumstances can the final Commission grant be higher than set out in the agreement. The grant is 
reduced if a comparison of the final accounts with the budget set out in the agreement shows: 

- that total income, including interest on advance payments, exceeded total expenditure; in this case 
the Commission grant is reduced by the excess amount; 

- that eligible costs are less than in the agreed budget, in which case the Commission grant is 
reduced proportionately; 

-  that the amount of eligible costs minus income generated by the project is less than the grant; in 
this case the Commission grant is reduced by the excess amount. 
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D - The EU programmes for NGOs in Slovenia 

D - 1 Profile 

Phare Small Projects Programme (SPP) 
 
The SPP supports projects that raise awareness on European integration and EU accession issues and increase 
the visibility of the European Union in Slovenia. 
 
Project proposals should address priority areas in the preparation of Slovenia's accession to the European Union. 
The projects should promote harmonisation of legislation, the effective implementation of the EU legislation and 
the awareness raising on EU policies. 
 
Priority sectors for SPP support include: 

- the internal market (including data protection, product safety, recognition of professional 
qualifications, quality standards/certificates;  

- intellectual property and co-ordination of social security systems); 
- justice and home affairs (In particular issues related to: reform of the judiciary and the legal 

system, court backlogs, legal co-operation in penal law, the fight against trafficking in drugs and 
human beings and the prevention of money laundering); 

- agriculture and rural development (information on the Common Agricultural Policy, animal 
welfare and the SAPARD programme); 

- regional policy; 
- European Monetary Union (EMU) and 
- social policy and employment. 

 
Grants can vary between $10,000 and $50,000. The level of co-financing by the applicant organisations should 
be 50% or more. Budget: 150.000 euros. 
 
Phare Access Programme 
 
The aim of the Access Programme,  is to strengthen the institutional capacity of non-governmental (NGO) and 
non-profit organisations (NPO) and to support the activities related to the adoption and the implementation of  
aquis communautaire in the following fields: 
 
Environment protection: nature protection, waste management, industrial risk management, chemical risk 
management, genetically modified organisms, air pollution. 
 
Socio-economic development: social dialogue to support social partner capacity building, consumer protection, 
NGO/NPO management and industrial development. 
 
It will also support activities in the social sector that will enable social reintegration and/or to promote 
sustainable health and social support for marginalised groups of the population, e.g. minority groups, disabled, 
elderly, homeless, homeless and abused children, illiterate, unemployed, victims of addiction, patients of AIDS, 
etc. 
 
Grants are available for two types of projects - Macro and Micro projects - as well as for the Networking 
Facility: 

Macro projects, Micro projects, Networking Facility  

Up to $100,000 
Two partners minimum from different countries, with the applicant being the Slovene organisation 90% co-
financing if all partners are from candidate countries, 80% if one partner from the EU, duration: 6-18 months 
 
Up to $50,000 
No partners necessary, 80% co-financing, duration: 6-12 months 
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Enable NGOs/NPOs in Slovenia to participate in multinational activities, meetings and conferences organised by 
NGOs/NPOs in the EU Member States and other candidate countries. Budget available for projects run in 2000: 
325.000 euros. 
 
The European Initiative for Democracy and Human Rights 
 
Aims at supporting projects which promote human rights, the rule of law and strengthen civil society. Budget  
available for projects running in 2001: 70.000 euros. 

D - 2 Answers to the most frequent questions from Slovene NGOs 

Payments upon Contracts? - 80% ADVANCE at the time of contract signature, and 20% (6 months later not 12 
as some projects are only 6 months long whereas others may be 12 or 18 months long)  
 
Could Croatia be a partner (Mladina - Tomaz Sevnik) 
 
Could Switzerland be a partner - NO 
 
Do all the activities have to take place in Slovenia - YES but could a seminar be organised in Trieste if a partner 
is Italian? - NO. 
 
Could a matching contribution be paid out of Ministries funds? - don't see why not? - but it is better when the 
ministry is contributing in financial resources that it is stated under the budget itemin EURO. 
 
how to calculate daily allowance -. Up to 12h and less than 200km - can it be less? 
 
Could we apply for two projects within Access - NO! You can only be once as applicant and once as partner! 
But may be able to apply once for Access and once for SPP - have to state it in the required Annexes! 
 
Is the VAT covered by the grant? NO - Phare grants cannot cover the VAT costs. It should be considered in the 
application as the financial contribution of the organisation. 
 
Can we apply for the Networking Facility for an activity within the UN? Yes, if the activity is connected with 
the aim of the programme and take place in the EU. 
 
Can Regional Development Agencies apply, as non-profit private firms? It is depending on its statute (decision-
making in the organisation). 

D - 3 Consequences of EU grants' principles on the Slovene NGO sector 

Consortia 
The small size of the Slovene NGOs is and will represent a disadvantage towards getting EU grants. The 
Slovene NGOs will have to form consortia, wether by areas of activities or complementary activities, in order to 
be able to implement wider project, including higher expected results. Any step towards cooperation, trust and 
transfer of know-how between sister-organisation will constitute a step towards EU grants. 
 
Furthermore and given the lack of sufficient information given to NGOs on complicated procedures (see B), 
form consortia to ameliorate administrative capacities of NGOs involved would be an asset. A consortium of 
NGOs is better able to hire the service of an expert to trace EU grants in a given area, find its way through 
procedures and write proper project proposals. 
 
Lobbying at the European level 
Lobby with similar organisations in the Member States of the EU will first give to Slovene NGOs an opportunity 
of transfer of know-how, possibilities to access community programmes not yet open to Slovenia as partners. 
Furthermore, once Slovenia a Member State, it will give access for such NGOs acting at the European level to 
major EU grant programmes specifically designed for NGOs. For example, in the case of the "Community 
action programme promoting NGOs primarily active in the field of environmental protection", the financial 
contributions to NGOs can as well cover the costs of their annual work programme. 
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Information channels 
If establishing consortia by sector, it would be best that a lead organisation in the consortium centralise 
information on EU grants in this sector and provide it to the other members. In any case, after the accession of 
Slovenia to EU, the best channel of information would be the Department of European Affairs of the 
government, as the government will be the one to decide in what Community programme Slovenia is 
participating. 

Complementary information: 

NEW CALL FOR PROPOSALS 
European Initiative for Democracy and Human Rights issued by the European Commission 
Eligibility: NGOS 
Deadline for applications: Monday 19 March 2001 at 16h 
Parts of the programme open for Slovenia: 
Support for education, training, awareness-raising in the area of human rights 
Support for measures to combat racism and xenophobia and to protect minorities and indigenous peoples. 
 
Information can be found on http://europa.eu.int/comm/scr/tender/index_en.htm 

Reference Documents: 

The Commission and the Non-Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership  
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/ong/en/communication.pdf) 
 
Vademecum on Grant Management (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/vm_gm.htm) 
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Miles Stevenson 
 

FUNDRAISING IN HIGHER EDUCATION – 
case study: the University of Bristol, UK. 

 
More and more universities are having to diversify their sources of funding in order to expand, develop and, in 
some cases, maintain standards against a background of falling government support for higher education in most 
countries.  The University of Bristol is no different from any other British university in its desire to remain a top 
class academic institution renowned for the quality of both its teaching and research.  Since 1990, when the 
University launched its fundraising campaign, the Campaign for Resource, it has attracted over £75 million of 
extra funding from companies, charitable trusts and individuals – both alumni and friends.  It is important to 
note that this figure of £75 million does not include research money – it is extra, “new” money which has 
enabled the University to attract top quality professors, to develop new academic projects, to provide new 
buildings and to fund additional fellowships, scholarships and bursaries.  Without this £75 million, the 
University of Bristol would have had to face some very difficult situations. 
 
In mainland Europe, universities are becoming increasingly concerned about how they will be funded in the 
future.  They are very aware that central government may no longer be able to fund them adequately and that 
they must look to other sources.  Funding will have to be sought from the private sector and from their alumni.  
Universities in Europe are already seeking advice from the U.S. and the U.K. to see if there are any fundraising 
models which might be appropriate for their own particular national circumstances.  The reputation of the 
Development & Alumni Relations Office at Bristol is such that it has been contacted or visited by numerous 
European universities on alumni relations and/or fundraising fact-finding missions.  These include ESCP-EAP, 
Paris; Gdansk; Hannover; Heidelberg; Helsinki; Krakow; Malta; and representatives from Hungary and 
Slovenia. 
 
The purpose of this lecture is to share an account of the reasons why one British university had to diversify its 
funding and, hopefully, to encourage other universities to realise that they too, can do the same.  The main rule 
of fundraising is this, “If you don’t ask, you don’t get!” but this very simple point is often put to one side as 
being too difficult or inappropriate, or even demeaning, for a university to try it.  Can you imagine it?  Actually 
going out and asking for money: it’s like begging!  All we can say from Bristol’s experiences is that you may be 
very pleasantly surprised if you actually do go out of your office and ask people for their support.  Besides, what 
have you got to lose? 
 
Before analysing what happened at Bristol, it is important to place the funding of British universities in context.  
In 1963, the Prime Minister proposed the appointment of the Robbins Committee to review higher education in 
Britain and advise on its development.  One of the recommendations in the Robbins Report was for an expansion 
in both the number and size of universities in the U.K. and increased funding from central government for higher 
education.  In effect, the government of the day decided to take on the responsibility of funding universities.  
Gone were the days when universities had to rely on private benefaction and a hand-to-mouth existence.  
Instead, universities received increasing funding and for many it was a Golden Age of support for higher 
education.  But it only lasted twenty years and in that period, a dramatic – perhaps even fundamental – change 
occurred in how people viewed the funding of universities.  It became the norm to think that the funding of 
higher education was the responsibility – the sole responsibility – of central government.  Why should people 
donate to a university?  They paid their taxes to central government and it was therefore for government to 
finance higher education adequately.  Universities began to neglect their alumni networks and failed to maintain 
and develop their links with local companies and the local communities.  Why should they bother?  Central 
government would always provide. 
 
In 1979, a radical Conservative government under Margaret Thatcher was elected.  One of its aims was to 
reduce public expenditure and to reduce taxation.  The universities provided a soft target and one which, 
perhaps, could be regarded as having become a little too “fat” and complacent.  In March 1981, the British 
Government decided to cut the income which came to universities from the University Grants Committee (the 
U.G.C.) and student fees.  In 1983-84, the U.G.C. issued detailed plans cutting Bristol’s income by 15%.  
Drastic adjustments were required to save £10 million immediately and £4.7 million a year thereafter. 
 
Suddenly the University of Bristol found itself in a new situation.  It was without friends in government.  It had 
neglected its own network of supporters, especially its alumni.  It was no longer receiving the financial support it 
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had become accustomed to.  In fact, it was on its own and it found itself very much alone.  It was a classic case 
of short-termism gone wrong.  Whilst the money came in, there were no difficulties, but once the funding source 
was drastically reduced, major problems arose.  An unhappy case of “putting all its eggs in one basket”. 
 
Most British universities suffered the same sort of cut although the University of Salford had to absorb a cut of 
29%.  Imagine what you would do in these circumstances.  In Bristol’s case staff had to take early retirement, 
research grants were cut and departments had to close.  It was a very difficult time. 
 
Committees were established to work out how to save money and how to generate new sources of income.  One 
of the results of the Income Generation Committee was to set up a University of Bristol Alumni Foundation in 
1982 to raise support from the alumni – the former students of the University – and from staff and other friends.  
This Foundation was the first permanent fundraising unit in the University’s history and was the part-time 
responsibility of one member of staff.  It was in time absorbed by the Development & Alumni Relations Office, 
which was created in 1990 to enhance further the fundraising potential of the University. 
 
The words “development” and “fundraising” are interchangeable in higher education parlance.  In the United 
States, the word “advancement” is also used to describe this sort of work.  People often assume that 
“development” activities in the U.K. are something new – a knee-jerk response to decreasing government 
support in the 1980s and subsequently.  But as I have already indicated, fundraising from private individuals 
existed before the 1963 Robbins Report.  Indeed, the University of Bristol only came into existence because of 
the generosity of both private citizens and the local council.  With regard to fundraising, universities are having 
to return to their roots and once again learn the importance of establishing and maintaining links with a whole 
variety of groups who can help them: their alumni, wealthy benefactors, companies, trusts, charities, the parents 
of students, even their own staff! 
 
This year, the University of Bristol celebrates its 125th anniversary.  In 1876, University College, Bristol was 
founded.  In its early years it struggled to stay afloat financially.  What it needed was more money in the form of 
an endowment which would protect the College from the vagaries of stop-start funding.  In 1908, Henry Overton 
Wills, a local businessman who had made a fortune in the tobacco business, pledged £100,000 towards the 
endowment of a University for Bristol and the West of England.  This lead gift led to further pledges which 
resulted in a Royal Charter being granted.  In 1909, the University of Bristol was established and all the bells in 
the city were rung to celebrate this achievement.  Today, the University has 12,000 students, an annual turnover 
of £180 million and is one of the top universities in the U.K.  Other British universities can tell similar stories of 
their foundation: at Durham, in 1832 Bishop Van Mildert provided the funding to found the University from the 
Church’s wealth before it was appropriated by the government of the day; at Nottingham, the high street chemist 
family Boots played an important part.  Many of the great civic “redbrick” universities of England received the 
philanthropic support of local citizens who wished to found their own local university to serve the needs and 
aspirations of the immediate community. 
 
At Bristol, the local Council levied an extra penny on the local rates (taxes) to help fund the University and this 
continued, although reduced to a nominal amount, until the 1970s.  Nevertheless, the University of Bristol 
wished to expand.  Appeals were launched to raise financial support from staff, alumni, the parents of students, 
friends of the University and local citizens on a regular basis.  Major appeals took place in 1909, 1927, 1946, 
1962 and then again in 1982.  The 1927 Appeal made an “urgent call for patriotic citizens to raise £1,000,000” 
with a full page advert in The Times which stated, “For youth – for the Nation – universities must expand”.  In 
1962, Sir Winston Churchill, the Chancellor of the University since 1929, led an appeal with a statement, 
“During more than thirty years, while I have had the honour to be Chancellor of the University of Bristol, I have 
closely observed its growth to its present stature and reputation.  Much more remains to be done.  The University 
must serve the educational progress of our country in an ever-increasing scale, and for this purpose further 
financial support is urgently necessary.”  What is interesting about these appeals is their frequency: they were 
occurring on a regular twenty year cycle.  The difference with modern fundraising is that these appeals had 
short-term objectives and, by their very nature, were occasional.  Appeals were only launched as a last resort.  
Fundraising today is a permanent operation – a fixed feature of university life and one which is increasingly 
being asked to find larger sums. 
 
It is a truism but “Real education costs what it costs”.  This is why universities need development offices to co-
ordinate fundraising, to move a rolling portfolio of projects forward and to help “develop” the institution with 
short-term, medium-term and long-term plans.  One of the strengths of a university is that it is one of the few 
organisations which can actually plan for the very long-term and I will return to this point at the end of this 
lecture. 
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The reason for the setting up of the University of Bristol Development Office in 1990 can be neatly summarised 
by a recent editorial in The Times (8th July 2000).  “Universities now compete in a global market place.  Yet, 
increasingly, Britain’s institutions lack the funds to do this.  A decade in expansion in student numbers has 
transformed a higher education sector that was once the preserve of an elite into one of mass participation.  This 
stepchange in access and aspiration, however, has not been matched with resources.  Funding per student stands 
at half its 1980 level, and no comparable Western Country spends a smaller proportion of national income on 
higher education.  With salaries worth half as much as those in the U.S., universities struggle to attract the best 
academics.  Higher education is underfunded as never before: this cannot continue if Britain is to keep pace with 
the global knowledge economy.  Simply to restore funding to 1990 levels, given government expansion targets, 
would add 3 pence to the standard rate of income tax.” 
 
In Bristol’s case, a projection was made in 1990 that £100 million of additional funds would be required over the 
next decade to finance the University’s plans.  If these funds were not raised, Bristol would become a very 
different university – ordinary rather than exceptional.  When Dr. Alisdaire Lockhart, the University’s 
Development Director, was appointed in 1990, this massive figure was presented to him as his target.  At that 
time, only a few British universities had set up development offices, notably Oxford and Cambridge.  Alisdaire 
Lockhart, who came from the Cranfield Insitute of Technology, now Cranfield University, set about building a 
fundraising team.  From an initial team of two, it has now become a large office with 16 staff comprising three 
inter-related sections: project fundraising; fundraising from individuals; and support services (database, finance 
and research).  The University has had to find the resources to fund this office, and its expansion in recent years, 
and this has cost £6 million in total over the last ten years. 
 
It is this equation that is the key to understanding fundraising - £6 million in, £75 million out.  Can any 
university afford to ignore this arithmetic? 
 
By comparison with American universities, the size of Bristol’s Development & Alumni Relations Office, and 
the sums it has raised, are modest.  By U.K. standards, however, it is a large office and one of the most 
successful offices in the country only exceeded by the campaigns of Oxford, Cambridge and the combined 
colleges of London University.  It is quite common to hear of vice-chancellors sending staff on fundraising fact-
finding missions to the United States.  I myself have visited the States and I can guarantee that any visit will 
leave you with two clear impressions, both uplifting and depressing at the same time: their fundraising 
operations are huge and the sums of money raised enormous.  There is clearly a long way to go before any 
British universities have offices the size of their American counterparts, but it must be recognised that American 
universities have been organising fundraising and alumni relations programmes for at least 50 years, and in 
many cases even longer. 
 
Without wishing to cause too much despondency, one must recognise that “globalisation” affects not only the 
economic but the intellectual life of countries.  Harvard, Yale, Princeton, Stanford and Chicago are overtaking 
the distinguished universities of Europe.  The American universities have developed means of persuading their 
alumni to donate sums to their endowments that no democratic government can equal through tax transfers.  
When the military historian John Keegan was a fellow at Princeton in 1983, he discovered that annual class 
reunions commonly raised $1 million each year, with the result that Princeton then enjoyed the income of an 
endowment of $7 billion.  Today it would be much more.  As a consequence, Princeton and other Ivy League 
universities can hire any teacher they want and provide facilities such teachers need.  Hence the rise in their 
academic predominance.  The wealth of these American universities also gives them the freedom to admit any 
deserving applicant, irrespective of his or her family’s ability to pay.  It is a freedom they exercise liberally. 
 
Michael Belloff, President of Trinity College, Oxford wrote to The Times (1st May 1999) “Why can American 
admissions policies simultaneously give weight to family connection so as to foster goodwill among alumni 
while applying affirmative action so as to ensure representations from minority ethnic groups in the student 
body?  Why do American students dare to risk incurring substantial debt to obtain degrees and then, when 
alumni, see themselves as having a further debt of honour to secure the prosperity of their alma mater?” 
 
The secret of university fundraising is that, over a period of decades, the Americans have developed a moral 
sense amongst many of their alumni, and other friends in commerce, that they should support universities 
financially with personal contributions.  It was this challenge, to change how people perceive the funding of 
universities, which Alisdaire Lockhart faced in 1990.  The successes that he and his team have achieved are 
primarily due to a steady process of cultivation using the keywords: INFORM; INVOLVE; INVEST. 
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When I visited the University of Wisconsin, Madison, in 1995 its Chancellor explained an important aspect of 
fundraising and alumni relations in the U.S.: students attending universities, especially the famous private 
universities, often have to pay huge sums in tuition fees.  It is an expensive business costing tens of thousands of 
dollars.  “Why then”, I asked, “do these alumni feel any compulsion to make additional voluntary donations 
once they have graduated?  Surely, they have paid enough already.”  The response I received was that without 
the endowments, funded by alumni, that these universities have, the tuition fees would be even higher.  It might 
cost you $20,000 a year to study but without the support of generations of alumni you would have been paying 
$40,000 a year.  That was why you would be encouraged to make voluntary donations throughout your life and 
in the form of a bequest when you died.  The process of cultivation started whilst you were still a student.  
University is not regarded as a three or four year interlude between school and a career – but rather the start of a 
life-long relationship with an institution you cherish. 
 
It is the case in America that there is a belief in the dynamism of the private sector and a mistrust of the public 
sector, especially central government.  If you want to get something done, you do not wait for government to do 
it – you do it yourself!  This explains the vast range of fundraising initiatives for universities, arts organisations, 
cultural bodies, environmental charities and pressure groups.  Coupled with this is the wealth of the United 
States, a tax system which encourages charitable giving, and a belief in putting something back into society.  
Research by the London School of Economics shows that the number of people participating in charitable giving 
in the U.S. and the U.K. is roughly the same, approximately 75%.  The difference is in the amount given: on 
average, Americans give 1.7% of household income to charity, whereas the figure in the U.K. is 0.63%.  Animal 
charities and international aid are very popular in the U.K., whereas in the States, religion and education are 
priorities. 
 
There is also a very acute sense of “wanting to belong” and, at the higher levels, to be recognised publicly for 
major benefactions.  One only has to think of the American steel and railway magnates of the late nineteenth and 
early twentieth century who bequeathed their great art collections to museums named after themselves!  
 
This desire for public recognition is a key factor in successful fundraising.  Whether we like it or not, we are 
mortal and we cannot take our worldly possessions with us.  Some people, often rich people, do worry about 
how they will be remembered and this concern is common to people of every nation.  People like to have 
buildings named after them.  This factor is one of the keystones of fundraising. 
 
Coming back to the fundraising efforts at Bristol, the first stages of the Bristol Development Office were as 
follows:  

• Ensure that the senior management of the University were fully supportative of the fundraising 
campaign 

• Identify a series of investment projects that could form the first group in what would become a 
rolling portfolio of projects 

• Identify organisations and individuals who could help the campaign with advice, introductions and 
support 

• Start educating different constituencies in fundraising, especially staff and alumni 
 
Any successful university fundraising campaign has to have the whole-hearted backing, support and time of the 
Vice-Chancellor or President, together with their senior colleagues.  If the person at the top does not include it as 
a priority, it will fail.  Equally, any division or lack of agreement among the senior members of the University 
will hamper fundraising efforts.  It is essential that universities use their marketing and public relations offices to 
promote fundraising to five consituencies: the staff, the alumni, the students, the parents of students, and to 
friends of the university both locally and nationally.  Fundraising is about changing how people perceive and 
value universities. 
 
The following requirements for successful development operations are essential: strong leadership, clear 
direction, efficient “policing” of who is permitted to approach external organisations for funds, and a willingness 
to provide the correct level of initial funding to enable a development office to establish itself.  Too often, 
academics want quick results.  Having neglected to nurture friends and supporters, they expect fundraisers to 
produce the equivalent of a white rabbit out of the magician’s hat, just like that! 
 
The other common mistake is to starve the development office of the resources it needs to run itself successfully.  
Much of development work with potential donors is done over a meal.  Academics love to point the finger at 
what they regard as lavish hospitality but this is actually an essential aspect of fundraising.  You would not 
expect a guest to bring his own sandwiches when coming to stay at your home.  Nor should you expect a donor 
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who may be giving you £10,000 to pick up a restaurant bill.  It is often said that fundraising is all about friend-
raising.  It may take months to get to know someone well enough to ask for a major donation.  It is human nature 
to choose the best time to ask – after all, people do not often accept a proposal of marriage on their first date! 
 
In the early 1990s, there were still many academics who had developed their careers during the period when 
central government was providing generous funding for universities.  These individuals viewed fundraising as 
anathema.  Rather than being positive agents of self-help, fundraisers were perceived as being the agents of a 
wicked government policy bent on reducing central funding.  The more success the fundraisers achieved, the 
easier it would be for government to reduce funding even further.  With each election, many academics hoped 
for a change of government and a reversal of policy.  But their strategy was based on hope, and hope is not a 
strategy.  Over a period of four elections, a Conservative government was re-elected and remained in power 
from 1979 to 1997.  However, even when a Labour government was elected, it did not change the broad policy 
with regard to higher education.  Indeed, to the surprise of many academics, it promptly abolished student grants 
and introduced tuition fees and student loans.  To be blunt, universities are rather expensive to run and there are 
not many votes to be had in higher education.  It is now clear to all but the most naïve that there is not going to 
be a return to a major financing of universities from central government.  The Development & Alumni Relations 
Office  has always regarded “self help” as a virtue.  If the academics who were so against fundraising, as a 
matter of principle, had been listened to in 1990, the University of Bristol would have had a very different, 
difficult future. 
 
Bristol was fortunate in having the full backing of its Vice-Chancellor, Sir John Kingman, together with a 
Development Committee which comprised the most senior individuals in the University.  A decision was taken 
very early on that any fundraising approach to external groups had to be co-ordinated through the Development 
Office.  At the very least, the Development Director had to be kept informed.  Co-ordination was the keyword.  
This procedure was necessary to avoid the embarrassment of a charitable trust or a business receiving three 
different proposals from University staff on the same day.  On one occasion, the University of Oxford had been 
cultivating a Japanese company for a major gift, only to discover that their application was rejected because an 
Oxford College had succeeded in getting a modest project funded.  The Japanese company strictly adhered to a 
rule: only one gift per university.  As you can imagine, the Oxford University Development Office was not 
pleased! 
 
It was necessary for the faculties to come up with an initial list of projects for which they were seeking funding – 
in effect, a shopping list.  The Dean of each Faculty then had to approve which projects were actually central to 
the needs of both the Faculty and the University.  For example, there was no point in raising funds to establish a 
special research centre if this was the brainchild of an academic who would shortly be leaving to go to another 
university.  It was important to control the development of the University so that it could expand in a rational 
manner and not in an erratic way.  A plan with vision was required.  People also like to invest in success.  
Donors like to support exciting and imaginative projects or to help young people fulfil their potential.  They will 
not give to an organisation which is failing or which cannot manage its finances properly. 
 
The next stage was for the Development Director to review the list of projects and to give an informed opinion 
about the likelihood of raising funds.  It might be the case that the Dean of Medicine wanted to raise funds for a 
Professor of Cancer Studies but that 38 other British universities already had a similar post.  Potential funders 
might be interested in funding the first professor of a new and exciting discipline but not - no matter how worthy 
the subject - the U.K.’s 39th Professor of Cancer Studies!  Much of the fundraising process is about matching up 
projects with suitable funding sources.  Sometimes projects could be matched in a period of months – others 
might take years to achieve success. 
 
Within the University of Bristol, it was essential for the Campaign for Resource to have some early success.  
Funds were quickly secured to benefit the Faculty of Medicine which had provided an excellent “shopping list” 
of projects.  This success enabled the Development Director to demonstrate the benefit of the fundraising 
campaign to the institution and to secure the interest and support of the Deans of the five other faculties.  The 
success for Medicine also silenced some of the critics who had expressed doubts that a fundraising office could 
achieve anything at all.  However, it was equally important to learn from our mistakes.  There was no point 
spending years trying to raise funds for a project that was a non-starter.  Development offices have to work out 
what they are good at and which projects are fundable.  We have found that it can be very difficult to raise funds 
for buildings, but that it is easier to raise money for the provision of equipment in new buildings.  Alumni like to 
support students suffering financial hardship, but are less interested in funding postdoctoral fellowships. 
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A question that many of you may be wanting to ask is “So who did Bristol approach to ask for support?”  In the 
U.K., there has been a tradition going back hundreds of years for individuals or families to set up charities to 
support specific areas of life.  The earliest foundations in the Middle Ages had a religious or medical purpose, 
but after the dissolution of the monasteries in the sixteenth century, education was increasingly chosen as an area 
for support with schools and colleges receiving endowments.  In the eighteenth, nineteenth and twentieth 
century, increasing wealth in the U.K. meant that more charities were set up especially to support different 
geographical locations, professions, social welfare, or special interest groups, for example animal welfare and 
the arts.  Literally tens of thousands of charities now exist ranging from the very small to the very large.  Some 
have endowments, whilst others raise funds through national appeals.  Many of the medical charities raise funds 
for research – and where does the research often take place … in universities. 
 
It is important to note that universities have charitable status in the U.K.  Any gift left to a university in a will is 
not taxed by the government.  If a donor wants to leave the sum of £1 million to the University of Bristol as a 
legacy, that is the amount that the University will receive upon the person’s death.  Whilst preparing this lecture, 
I met with a local man who wishes to leave the University £250,000 to support the provision of scholarships for 
students from poor backgrounds.  In part he is making this gift because when he dies his estate will be large 
enough to incur death duties (taxation).  He would prefer that a proportion of his wealth goes to Bristol, rather 
than to the government, in order to reduce the level of taxation he is paying on the rest of his estate, which he is 
leaving to family members. 
 
Charitable status also enables the University to increase the value of donations made to it from individuals who 
are paying income tax.  The current basic rate of tax in the U.K. is 22% with a higher tax rate at 40%.  The 
University can reclaim the basic rate of tax back from the government, thereby increasing the value of gifts at no 
extra cost to donors.  The same applies to donors paying higher rate tax but, in this instance, the 18% difference 
in the tax rates can actually be reclaimed by the donors themselves.  So, if you are earn more and pay more tax, 
it actually pays to give to charity!  A similar system exists for companies wishing to give.  These tax breaks play 
a very important part in encouraging people to think about giving.  European universities will need to lobby their 
governments to introduce similar measures to encourage charitable giving.  Governments are usually keen to 
reduce public expenditure and may be willing to assist universities with legislation to encourage support from 
businesses and individuals. The Committee of vice-chancellors in the U.K., together with other leading charities, 
have successfully persuaded the current government to support increased tax efficient giving. 
 
The sums awarded by the largest charities are enormous.  The Wellcome Trust, which was endowed by the 
Wellcome pharmaceutical company, has a diversified portfolio of investment assets worth £10 billion in October 
1997.  It supports biomedical research, the history of medicine and the public understanding of science, and in 
1996/97 made grants worth £227 million.  In the same year, the Sainsbury Family Trust – who made their 
money in supermarkets – made grants worth £58 million; the Leverhulme Trust, which supports research and 
education, awarded over £15 million; and the Wolfson Foundation, which assists university medical 
departments, awarded over £18 million.  Many local charities exist in Britain, some of which are very small but 
which can, if approached in the correct way, provide modest, regular support. 
 
One significant recent development in the U.K. is the emergence of a twice weekly National Lottery.  In the 
past, the only major form of national gambling was the football pools, when individuals attempted to forecast the 
results of league football games which take place every Saturday.  The profits from the football pools were huge, 
and a special charity, the Foundation for Sport and the Arts, was set up to put some of these profits back into the 
community.  The Foundation still exists and in 1997 awarded grants of nearly £40 million.  The popularity of the 
National Lottery has rather eclipsed the football pools.  In 1997, the National Lottery Charities Board made 
awards of £285 million.  It is interesting to note that lotteries were used in the past to raise funds for national 
projects.  The British Museum was built with the proceeds from a lottery! 
 
In addition to funds available from charities, from tax payers, and from the proceeds of betting, companies and 
businesses have also played a part in using a proportion of their pre-tax profits to support worthy causes.  In 
1999/2000, over 35 companies made charitable donations exceeding £1 million with the bank Lloyds TSB, 
through its Lloyds TSB Foundation, heading the list with donations of £26.5 million. 
 
As I have shown, there are many non-governmental sources for British universities to approach for funding.  
However, it is important to note that it is not the organisation or charity which makes a donation, but rather an 
individual, or group of individuals, within the organisation or charity who make the decision.  This is where the 
importance of patrons and an alumni network can make all the difference.  Key people can, and do, influence 
decisions. 
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One of the reasons the Campaign for Resource has been successful was the development of a list of Patrons of 
the Campaign.  Approximately 50 distinguished individuals were recruited over a number of years to lend their 
support to the campaign.  They are all leading members of their particular field – whether in education, politics, 
business or the arts.  Many of them are graduates of the University or have a family connection – often through 
their children.  Others have strong links to the city of Bristol or to the south west region in general.  What they 
share is a desire to see the University succeed and they are willing to advise or engineer introductions for the 
Development Director.  The Patrons have provided countless examples of help to secure major donations.  Their 
contributions “behind the scenes”, have played a vital role in raising funds, and the Patrons are one of the main 
pillars of support for the continued success of the Campaign. 
 
I have left the University’s alumni, its former students, to last.  "Alumni Relations?  What exactly is that all 
about?"  I often get asked this when meeting people.  In essence, the purpose of Alumni Relations is to promote 
the University's work to the thousands of alumni spread throughout the world, and to mobilise their goodwill, 
support and interest in order to help the University develop and flourish.  Henry Ford, the American car 
manufacturer, once described the alumni of a university as being like the shareholders of a company.  They have 
a direct vested interest in seeing the company do well as the "value" of their degree rises and falls with the 
success of the enterprise!  Many alumni care very deeply about the University of Bristol's future and generously 
support fundraising initiatives to help current students and University projects. 
 
Every day the Development & Alumni Relations Office receives letters emails, faxes and telephone enquiries 
from alumni asking for help.  It might be that they want to contact a contemporary with whom they have lost 
touch, organise a reunion, or find out about reasonably priced hotel accommodation in Bristol.  It could be that 
they want to help the University by giving careers advice to current students, by making a modest gift to provide 
support for a student with financial difficulties, or to discuss ways in which they can leave a legacy to Bristol in 
their will.  These enquiries are very varied in their nature because we are in touch with over 65,000 graduates 
worldwide, ranging in age from 21 to over 100, who have studied a multitude of subjects.  The one thing these 
alumni have in common is that they know Bristol well and the majority have fond memories of both the city and 
the University. 
 
In 1991, the University introduced Nonesuch, a special twice yearly magazine for its alumni.  With every 
mailing of this magazine, an alumni record form is included which graduates are encouraged to complete and 
return.  Over a decade, a very sophisticated database has been built up which now contains information on 
65,000 alumni.  In 1982, when the University started to collect information on former students, they only had 
addresses for 2,000.  A huge amount of work was required to discover where the alumni were now living and 
what careers they had followed.  This information is used to help alumni keep in touch, to organise reunions and 
to provide careers advice to current students. 
 
Since 1994, the University of Bristol has organised regular fundraising campaigns by both post and via the 
telephone.  Areas of student life are highlighted – the Library, the provision of computing facilities, the halls of 
residence, scholarships for gifted students and bursaries to alleviate financial hardship.  Specialist campaigns 
have been launched for specific departments such as chemistry and veterinary science.  In these appeals, 
veterinary science students call veterinary science alumni about the Veterinary School.  Not surprisingly, they 
find they have a lot in common and the participation rate rises.  Over £1.5 million has been raised by contacting 
alumni and inviting them to contribute.  Of course, not everyone gives but many alumni make small regular gifts 
and there are occasionally major donations.  On the first night of calling in 1994, one graduate pledged 
£100,000, payable in instalments over 10 years.  He had met his wife at Bristol, had thoroughly enjoyed his time 
at the University and had had a successful career.  He now felt that it was time to help the next generation. 
 
One of the most important aspects of alumni fundraising is thanking people.  If someone makes a gift, the very 
least they expect in a nice thank you letter.  We were once visited by a graduate who was rather angry.  He came 
to the Development & Alumni Relations Office to say that he had made a gift – a large gift – but that he had yet 
to receive any form of thanks.  We were embarrassed but after a short conversation, it transpired that he had 
made the gift in 1946!  He had been waiting for the thank you letter for 50 years and it was still something that 
upset him. 
 
In addition to thank you letters, donors now receive an annual newsletter which explains exactly how their 
donations have been used.  Every Christmas, donors receive the University’s Annual Report together with a 
special Campaign for Resource calendar that includes photographs of projects supported through their 
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generosity.  On the back of the Calendar are listed the names of all the donors.  Donors who receive regular 
updates often make further gifts both in terms of size and frequency. 
 
People who give larger sums receive invitations to the University Charter Day, which celebrates the foundation 
of the University.  A select group of supporters are invited each year to have lunch with the Vice-Chancellor and 
to hear lectures on Campaign for Resource successes.  Staff from the Development & Alumni Relations Office 
take donors on tours of University departments to involve them further in the work of the University.  The day 
ends with a special tea where donors can meet the recipients of scholarships and bursaries.  The students who 
attend are some of our best advocates!  Major benefactions to the University - gifts of over £250,000 – are 
recognised by a formal ceremony during graduation week when donors are invited to sign “The Roll of 
Benefactors” in the University’s Great Hall.  Smaller gifts are recognised by admission to “The Chancellor’s 
List” (£50,000) or “The Vice-Chancellor’s List” (£10,000). 
 
In addition to individual donations, many alumni wish to remember the University in their wills, particularly 
those alumni who have no immediate family and who are in the position of having to decide which organisation 
should benefit from their estate when they die.  Many remember their time at University with great affection and 
leave substantial amounts to benefit different faculties, departments or facilities.  Bristol has received major gifts 
to benefit the medical sciences, the departments of French, Physics, Historical Studies and the School of 
Biological Sciences.  These gifts are used to provide publicity and to promote the concept of giving both to the 
students who benefit, and who will in time become alumni themselves, and to all our graduates through the 
pages of our alumni magazine. 
 
Now, perhaps more than ever before, the University is becoming more reliant upon the support and interest of 
our alumni.  There is increasing competition between universities for the best students.  Maintenance grants 
have been abolished and loans and tuition fees introduced.  This means that there is an even greater need to 
provide scholarships and bursaries so that able students, whatever their financial circumstances, can study at 
Bristol.  We are tremendously grateful to alumni who provide the means to finance these scholarships. 
 
Dr. Henry Drucker led the Campaign for Oxford.  In 1994, he delivered a keynote speech on “Why people give” 
to the Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.  He noted the strengths of 
universities: 

• They have a respected place in society 
• They have a broad base of subjects – unlike a performing arts organisation 
• They can generate wealth – through inventions and patents 
• They have thousands of alumni, the majority of whom had a positive university experience 
• They have a history and a future 

 
Giving is all about inspiring people.  If they believe in the cause, and the people presenting the cause, they will 
donate.  Fundraising is about finding people with the imagination and foresight to invest in education.  These 
people do exist.  Since the foundation of the oldest university in the world, the University of Bologna in 1088, 
the university system has spread throughout the world.  Universities have a long and distinguished tradition.  
Apart from universities and the Church, there are very few institutions that can trace their history back to the 
Middle Ages.  Universities exist today which have lasted longer than royal dynasties.  Universities may merge 
but you very rarely hear of universities closing down.  This longevity gives universities the luxury of long-term 
planning, a luxury that few companies and corporations can indulge in. 
 
The Chancellor of our own University, Sir Jeremy Morse, supports fundraising.  He has said that endowments 
give universities security.  More importantly they give universities independence.  This independence from 
external control is what fundraising can provide, and it is a very attractive goal for universities.  In 1728, Daniel 
Defoe said “Knowledge will never hurt us, and whoever lives to see a University here, will find it gives quite 
another turn to the Genius and Spirit of our Youth in general.” 
 
We owe it to future generations of students and scholars to provide them with universities that will enable them 
to fulfil their potential for the benefit of humanity. 
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ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O DRUŠTVIH 
 

(Uradni list RS št. 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99 ) 

Uvod  

Zakon o društvih, ki ga je parlament sprejel v letu 1995, na področje pravnega statusa in delovanja društev ni 
prinesel bistvenih sprememb, je pa na sodobnejši način uredil nekatera vprašanja ter zagotovil izvajanje 
Evropske konvencije o priznanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij, h kateri je Slovenija 
pristopila leta 1993. Z drugo zakonodajo s tega področja (politične stranke, ustanove, sindikati, zasebni zavodi) 
je zaokrožil pravno ureditev različnih oblik delovanja civilne družbe, ki je do tedaj iskala možnosti pridobitve 
pravne subjektivitete v institutih starega zakona o društvih ali pa delovala neformalno. Menimo, da za celovito 
ureditev tega vprašanja manjka še sodoben zakon o verskih skupnostih.  
 
Ob dejstvu, da Slovenija nima civilnega zakonika, veljavna zakonodaja s področja društev opredeljuje predvsem 
vprašanja, ki so javnopravnega značaja, le v manjšem obsegu pa tudi vprašanja civilne narave. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da bi bilo ob sedanjem razumevanju ustavne določbe o pravici do svobodnega združevanja, 
zakonsko urejanje notranjih razmerij v društvih (npr. na način, kot jih ureja nemški civilni zakonik), kaj lahko 
ocenjeno kot nedopusten poseg v avtonomijo delovanja društva. To trditev utemeljujemo z odločbo Ustavnega 
sodišča št.U-I-391796 z dne 11. 6. 1998, v kateri je v obrazložitvi razveljavitve 10. člena  Zakona o društvih 
navedeno, da je "določba v neskladju s pravico do svobodnega združevanja po drugem odstavku 42. člena 
ustave, ker ta ne obsega samo pravice do ustanovitve društva, ampak tudi pravico, da člani društva njegovo 
notranjo ureditev in njegovo dejavnost povsem samostojno in svobodno urejajo".  

Uveljavljanje zakona v društvih  

Kljub temu da zakon ni vseboval bistvenih sprememb pri ureditvi vprašanj ustanavljanja društev, njihove 
notranje organiziranosti in delovanja, pa so bile spremembe takšne narave, da so zahtevale usklajevanje 
temeljnih aktov ter vlaganje zahtev za registracijo teh sprememb in pravnih zastopnikov vseh društev in njihovih 
zvez, kar je dejansko predstavljalo več kot 9000 takšnih zahtev. Ker so društva vloge podajala praviloma tik 
pred potekom dvoletnega roka, lahko kot prvo ugotovitev izpostavimo dejstvo, da je v upravnih enotah prihajalo 
do kopičenja zadev in takšnih zamud pri izvedbi postopkov, da so bile tako upravne enote kakor tudi društva 
zaradi tega ovirana v svojem normalnem delovanju.  
 
Kljub temu pa so bili koncem leta 1998 postopki (razen nekaterih spornih primerov) zaključeni.  
 
Ugotavljamo pa, da so društva pri usklajevanju aktov z novim zakonom naletela na določene težave, zaradi 
katerih so morda zakon ocenila kot birokratski in neživljenjski.  
 
Predvsem je na negodovanje naletela zahteva po usklajevanju imen društev z določbo 4. člena zakona, ki 
zahteva razvidnost oblike združevanja iz samega imena društva. Po mnenju društev je ta zahteva povzročila 
nepotrebne stroške z zamenjavo žigov ter drugih označb društva, nekatera pa so tudi menila, da društvo po 
spremembi imena ne bo več javno prepoznavno. Skladno z našimi navodili so upravne enote te težave reševale 
na način, da so društvom svetovale dopolnitev imena označbo organizacijske oblike (društvo, združenje, klub), 
kot to določa za gospodarske družbe Zakon o gospodarskih družbah. Dovolj široko pa je bilo tudi dopustno 
razlaganje določbe, da mora iz imena biti razvidna dejavnost društva ter da ime društva ne sme biti zavajajoče. 
Seveda pa je bilo potrebno ugotoviti neskladnost imena z zakonom, kadar so društva želela ohraniti v imenu 
besedo ‘družina’, pa pri tem ni šlo za lovsko ali ribiško združenje, katerim to dopušča poseben zakon, ali pa je 
zveza društev želela obdržati ime društvo in obratno. S to določbo zakona je na področju društev že 
vzpostavljena večja preglednost, predvsem pa pravna varnost tretjih, ki stopajo v pravna razmerja z društvi.  
 
Prav tako so nekatera društva kot omejevanje svoje samostojnosti razumela določbo 10. člena zakona, ki je 
določala, da društva, katerih članstvo ne presega 15 članov, upravljajo z društvom neposredno, izvolijo le 
zastopnika društva. Zakonodajalec je s to določbo zgolj želel omiliti zahtevo 9. člena, ki je društvom nalagal, da 
v društvih opredelijo organe društva, njihove pristojnosti, medsebojna razmerja in odgovornosti, kar majhnim 
društvom nedvomno predstavlja določene težave. Določba je bila tudi napadena pred ustavnim sodiščem in, kot 
je bilo že navedeno, tudi razveljavljena. Prav zaradi te razveljavitve pa je bila iz 9. člena zakona tudi opuščena 
zahteva po oblikovanju organov društva in je sedaj društvom prepuščeno, da upravljanje društva določijo v 
statutu povsem samostojno.  
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Društva so naletela na težave pri opredeljevanju pridobitnih dejavnosti, zlasti tista, ki so pri tem neposredno 
uporabljala določbe Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št. 34/1994). 
Za razliko od gospodarske družbe društvo svoje dejavnosti ne registrira (v register društev se dejavnost društva 
ne vpisuje), zato opredeljevanje dejavnosti na podlagi standardne klasifikacije ni primerno. Poleg tega pa so 
društva menila, da je potrebno ali pa vsaj koristno v statutih opredeliti čim več gospodarskih dejavnosti, ne glede 
na to, ali jih društvo dejansko opravlja oziroma jih bo v prihodnosti dejansko opravljalo. To pa seveda ni 
dopustno, saj mora biti po določbah 22. člena pridobitna dejavnost društva v neposredni povezanosti s temeljno, 
nepridobitno dejavnostjo društva, opravlja pa se lahko le v obsegu, ki zagotavlja opravljanje te dejavnosti in tako 
jo je potrebno tudi opredeliti v temeljnem aktu. Seveda pa lahko društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti 
ustanovi podjetje, kar so nekatera društva tudi storila ( npr. Avto moto zveza ), kadar je njihova pridobitna 
dejavnost presegala omejitve 22. člena.  
 
Po našem mnenju neupravičeno pa so zlasti gasilska društva napadala zakon s trditvijo, da novi zakon društvom 
ne omogoča občasnega opravljanja gostinske dejavnosti, kar je zlasti za gasilska društva tradicionalna dejavnost 
in vir sredstev za nabavo potrebne opreme in druge aktivnosti. Zakon glede gostinske dejavnosti nima posebnih 
določb, temveč določa, da se lahko, tako kot druge pridobitne dejavnosti, opravlja v skladu s predpisi, ki jo 
urejajo. Za področje gostinstva je to Zakon o gostinstvu ter na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, ki 
določajo tako minimalne tehnične ter osebne pogoje za opravljanje te dejavnosti. V kolikor društvo te pogoje 
izpolnjuje, lahko takšno dejavnost opravlja, seveda, če jo ima opredeljeno v temeljnem aktu v skladu z 
določbami 22. člena Zakona o društvih.  
 
Težave so nastopale tudi pri opredeljevanju pravnega naslednika premoženja društva, zlasti pri društvih s 
specifičnimi dejavnostmi oziroma društvi, ki razpolagajo z določenim nepremičnim premoženjem, ustvarjenim s 
prispevki članov ali lokalnih skupnosti in namenjenim rabi v določeni lokalni skupnosti (športni objekti, objekti 
namenjeni kulturi ipd.). V teh primerih se je sorodnost dejavnosti presojala širše, tudi po namembnosti 
premoženja tako, da to lahko preide v last združenja, ki deluje na istem območju, po spremembi zakona pa tudi 
na lokalno skupnost.  

Uresničitev ciljev zakona  

Z izvedbo vseh postopkov registracije upravne enote vzpostavljajo tudi kvalitetno evidenco (register) dejansko 
delujočih društev. Istočasno pa se vzpostavlja tudi računalniško voden register društev, kot centralna 
informatizirana baza podatkov. V register se vpisujejo tudi podatki o zastopniku društva ter naslov sedeža 
društva, po uveljavitvi sprememb zakona pa tudi statusna preoblikovanja društev, kar povečuje kvaliteto in 
uporabnost registra. Register društev je s tem postal primerljiv z drugimi javnim knjigami, za katere velja načelo 
zaupanja v registrske podatke (sodni register, zemljiška knjiga).  
 
Do meseca oktobra leta 2000 je 33 upravnih enot za vsa društva, ki svojih aktov niso uskladila z novim zakonom 
in niso podala zahteve za registracijo sprememb oziroma niso podala zahteve za registracijo zastopnika, tudi 
uvedlo in zaključilo postopke za izbris iz registra na podlagi 29. člena zakona (zaradi prenehanja delovanja 
društva). Navedene upravne enote se že pripravljajo na opustitev ročno vodene registrske knjige.  
 
Kljub pričakovanjem, da se bo zaradi izbrisa nedelujočih društev iz registra društev število le-teh zmanjšalo, je z 
uveljavitvijo novega zakona trend ustanavljanja novih društev v porastu (v obdobju od leta 1996 do 2000 je bilo 
na novo ustanovljenih 5361 društev), iz česar sklepamo, da zakon ni zavrl dejavnosti na tem področju, temveč jo 
je še vzpodbudil.  
 
Tako je bilo konec leta 2000 registriranih 15.864 društev, kar kaže na veliko aktivnost na tem področju, saj 
imamo eno registrirano društvo na približno 130 prebivalcev. Prekašajo nas npr. Finska z enim društvom na 50 
prebivalcev ter Avstrija in švica, z društvom na 89 oziroma na 97 prebivalcev. Za nami pa so države, v katerih 
sicer delujejo številna društva, vendar pa je njihova pogostnost glede na število prebivalcev manjša. (Nemčija s 
362.000 društvi in z enim društvom na 227 prebivalcev, Anglija s 182.000 društvi ter z enim društvom na 322 
prebivalcev). Pri tem je potrebno upoštevati, da v vseh evropskih državah ni uveden sistem registracije društev, 
zato so podatki o delujočih društvih težko dostopni oziroma tudi netočni.  
 
Eden od ciljev zakona je bila tudi zapolnitev pravne praznine, ki je nastala po prenehanju veljavnosti Ustave 
SRS, ki je opredeljevala možnost povezovanja delovnih ljudi in občanov za opravljanje določenih družbenih 
zadev v družbene organizacije ter opravljanje teh zadev tudi z družbenimi sredstvi. Ker so tudi posebni zakoni, 
sprejeti pred uveljavitvijo novega zakona o društvih, nekaterim društvom priznavali poseben položaj (Rdeči križ 
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Slovenije, prostovoljna gasilska društva, društva na področju kulture), je zakon predvidel možnost, da bi lahko 
poseben status pridobila tudi društva, ki delujejo na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese 
članov (status društva, ki deluje v javnem interesu). Ker ureditev tega statusa v posebnih predpisih, kot je to 
predvidel zakon o društvih, ni ustrezno opredeljena in uresničena, smo o problematiki pravne ureditve in 
uveljavljanja statusa društev v javnem interesu v lanskem letu pripravili posebno analizo, zaradi česar 
uveljavljanja zakona v tem delu, v predloženi analizi ne obravnavamo. Dodajamo le, da bi ob planirani 
spremembi Zakona o društvih splošne pogoje in postopek za pridobitev statusa morda vendarle opredelili v tem 
zakonu, kar pa bo zahtevalo razveljavitev določb številnih predpisov. Prav tako s tem ne bo rešeno vprašanje 
tega statusa na tistih področjih, kjer ga področni zakoni ne urejajo (šport, mednarodno sodelovanje, preventiva v 
cestnem prometu itd.).  
 
Po naši oceni je zakon, kljub ugotovljeni neustavnosti določenih določb in izpostavljenim pripombam, dosegel 
večino postavljenih ciljev, zlasti težnje po vzpostavitvi večje preglednosti in pravnega reda na področju 
delovanja društev.  
 
Spremembe zakona iz leta 1999, ki jih je vlada predlagala predvsem zaradi ugotovljene neustavnosti določenih 
določb, naj bi društvom po eni strani omogočale lažje udejanjanje ustavne pravice do svobodnega združevanja, 
po drugi strani pa dale več pravne varnosti tretjim, ki z društvi vstopajo v pravna razmerja.  
 
Spremembe zakona društvom omogočajo statusno preoblikovanje s pripojitvijo oziroma spojitvijo društev, 
vendar je do takšnega preoblikovanja do sedaj prišlo le v 3 primerih. Ocene, ali se te možnosti društva ne 
poslužijo zaradi nepoznavanja zakona, pa trenutno še ni mogoče podati.  
 
Na osnovi sprememb zakona je za leto 1999 letno poročilo pooblaščeni organizaciji (Agenciji za plačilni 
promet) v letu 2000 oddalo 10.598 društev, kar predstavlja 66,8 % vseh registriranih društev. Agencija RS za 
plačilni promet je o obveznosti predložitve letnega poročila obvestila 6.160 društev, ki žiro računa nimajo pri 
njihovih organizacijskih enotah. Pri tem se je pošta za 1199 društev vrnila z oznako, da je naslovnik neznan, 93 
društev pa je Agencijo obvestilo, da so prenehala delovati. V vseh slednjih primerih so upravne enote na podlagi 
obvestila ministrstva uvedle postopke na podlagi 29. člena Zakona o društvih. Z Agencijo smo za takšen način 
sodelovanja dogovorjeni tudi v naslednjih letih, pri čemer je bila sprejeta odločitev, da se zoper društva, ki te 
obveznosti v letu 2000 niso izpolnila in s tem storila prekršek, podajo predlogi sodniku za prekrške šele za 
kršitve v letu 2001, medtem ko je bilo leto 2000 namenjeno seznanjanju društev z navedeno dolžnostjo (posveti 
v organizaciji Izobraževalnega središča Miklošič, obvestila Agencije). Na ta način se bo postopno vzpostavil 
tudi večji red na področju materialno-finančnega poslovanja društev, saj se je na podlagi odgovorov društev 
Agenciji izkazalo, da vrsta društev ne posluje prek računov oziroma da ne vodijo predpisanih evidenc.  
 
Kljub usklajevanju podatkov o podeljenih statusih društev, ki delujejo v javnem interesu, pa v računalniški 
evidenci registra društev konec leta 2000 ti podatki še vedno niso povsem ažurni (v evidenci je 1093 
zaznamkov, dejansko pa je bil status podeljen 1110 društvom). Ker so bile upravnim enotam posredovane vse 
manjkajoče odločbe, bomo vsa ažuriranja spremljali, do zaključitve naloge. 
  
Možnost, ki jo zakon v določbah 28.a in 29. člena daje upnikom za uveljavitev svojih terjatev do društva, ki je 
prenehalo delovati, je bila v lanskem letu uveljavljena v dveh primerih.  

Pogoji finančnega poslovanja društev  

Zakon o društvih, s tem ko določa, da mora društvo zagotavljati podatke o finančno-materialnem poslovanju na 
način, kot ga določijo v svojem aktu in v skladu z računovodskim standardom za društva, postavlja zgolj 
temeljne pogoje finančno-materialnega poslovanja društev. Ker Zakon o računovodstvu izrecno določa, da ne 
velja za društva, je bila s spremembo zakona dodana še obveznost, da društvo, enako kot vse ostale pravne osebe 
zasebnega prava, predlagajo letna poročila organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. S 
tem je bila dana možnost, da se tretje osebe, ki stopajo z društvi v pravna razmerja, seznanijo s finančnim 
stanjem društva.  
 
Računovodske rešitve za društva določa slovenski računovodski standard 33, ki predstavlja poenostavitev pravil 
v primerjavi s pravili, ki veljajo za gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava.  
 
Društva so tudi davčni zavezanci po določbah Zakona o davčni službi in so dolžna v 8 dneh od vpisa v register 
društev predložiti prijavo za vpis v davčni register davčnega urada, na katerega območju imajo sedež. Društva so 
zavezanci za obračun davka od dobička, ki ga ustvarijo s pridobitno dejavnostjo na podlagi Zakona o davku od 
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dobička pravnih oseb, vendar le od pridobitne dejavnosti. Društva so na podlagi navedenega zakona dolžna 
izdelati davčni obračun, vendar brez prihodkov in odhodkov, ki so jih imela pri opravljanju nepridobitne 
dejavnosti, pri tem se tudi prejete donacije v obračun ne vključujejo. Donatorjem, tako pravnim kakor tudi 
fizičnim osebam, predpisi priznavajo izplačila za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstveno-
raziskovalne, športne in religiozne namene, če so izplačane osebam, ki so skladno s predpisi organizirane za 
opravljanje takšnih dejavnosti, torej tudi društvom, kot odhodek ( zmanjšanje davčne osnove ).  
 
Prav tako so društva oproščena plačila DDV-ja za določen promet storitev in blaga s področja športa in kulture 
ali za promet blaga in storitev svojim članom kot povračilo za članarino ter v primeru, če promet blaga ali 
storitev opravljajo društva, katerih dejavnost je oproščena plačila DDV-ja, ta promet pa opravljajo v povezavi z 
zbiranjem sredstev, ki ga te organizacije zbirajo izključno za svojo lasno korist.  
 
Vendar pa se po določbah Zakona o davku od dobička pravnih oseb donacije društvom kot odhodki priznavajo 
le do višine 0,3 % ustvarjenih prihodkov, po določbah Zakona o dohodnini pa do 3 % dohodka, kar po mnenju 
društev ni stimulativno.  
 
Zaradi navedenega je v letu 1999 Državni svet Državnemu zboru posredoval v sprejem predloga sprememb obeh 
zakonov, ki se nanašajo prav na to vprašanje. Državni svet predlaga, da se med odhodke po Zakonu o davku od 
dobička pravnih oseb priznavajo izplačila društvom, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu, 
do višine 0,6 %, prispevki fizičnih oseb pa bi se kot zmanjšanje osnove za odmero dohodnine upoštevali v celoti, 
enako, kot to velja za samoprispevek. 
  
Predlog zakona Državni svet utemeljuje z dejstvom, da finančno stanje neprofitnih, volonterskih organizacij ni v 
zavidljivem stanju, da se prek teh organizacij opravljajo dejavnosti, ki bi jih v večji meri drugače morala 
organizirati država prek javnih služb. Stimulativna davčna politika bi tako pravne osebe kot posameznike 
stimulirala k podpiranju nepridobitnih organizacij. V primerjavi z državami EU pa so subvencije države, kakor 
tudi privatne donacije, precej pod povprečjem teh držav. Pri tem se Državni svet sklicuje tudi na sklepe 
Državnega zbora z dne 27. 10. 1994, sprejete ob sprejemanju Zakona o društvih in Zakona o ustanovah, ki Vladi 
RS nalagajo, da preuči možnost spremembe davčne zakonodaje, ki bo vzpodbujala naložbe premoženja v 
splošnokoristne in dobrodelne ustanove, k čemur se je vlada tudi zavezala, ob prvih spremembah te zakonodaje.  
 
Oba zakona sta zadržana zaradi prej vloženih predlogov.  
 
Pri tem še pripominjamo, da smo tudi mi v prvotnem besedilu Analize pravne ureditve statusa društev, ki 
delujejo v javnem interesu, med ocene stanja in predloge sklepov ponovno predlagali vladi zadolžitev 
Ministrstva za finance, da preuči možnosti, da se društvom s pridobljenim statusom predpišejo določene dodatne 
davčne olajšave oziroma za donacije takšnim društvom, vendar pa vlada analize v takšnem besedilu in takšnega 
sklepa ni sprejela, in to na dodatno pojasnilo Ministrstva za finance, ki ocenjuje, da sprememba davčne 
zakonodaje ni potrebna.  

Lastnina društev  

Društvo je po svojem značaju nepridobitno združenje, kar je skupna značilnost tudi tujih pravnih ureditev. 
Načelo nepridobitnosti delovanja v društvu se mora zaradi tega nanašati tudi na člane društva. Zakon o društvih 
društvom dopušča opravljanje pridobitne dejavnosti pod pogoji 22. člena, vendar pa društvo lahko dobiček iz te 
dejavnosti porabi le za doseganje osnovnih nepridobitnih ciljev in nalog (23. člen). To mora veljati v vseh 
primerih, tudi v primeru prenehanja obstoja društva. V primeru delitve premoženja med člane, bi se med člane 
delil tudi dobiček od pridobitne dejavnosti, pa tudi ostalo premoženje, kar bi pomenilo, da za člana delovanje v 
društvu vendarle ni nepridobitno. Cilj zakona je zato zagotoviti, da se premoženje tudi po prenehanju obstoja 
društva uporablja v iste ali podobne namene, ter izključiti vse možne zlorabe društev v pridobitne namene, kar bi 
bilo mogoče z delitvijo premoženja ob prenehanju obstoja društva. Zaradi navedenega zakon določa, da društvo 
ob prenehanju premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, lahko prenese na drugo sorodno društvo ali na 
lokalno skupnost. Določene omejitve razpolaganja poznajo tudi drugi predpisi, kot npr.: Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Podobno ureditev, kot je naša, imajo 
še npr. Grčija, Norveška, Španija, Švica.  
 
Takšno zakonsko rešitev smo predlagali iz razloga, ker Državni zbor ob sprejemu zakona leta 1995 ni podprl 
rešitve, da se premoženje lahko prenese na katerokoli nepridobitno organizacijo (zavod, ustanovo, versko 
skupnost, politično stranko, drugo društvo).  
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Ne glede na to pa menimo, da bi bila povsem umestna sprememba zakona, na podlagi katere bi bilo mogoče 
premoženje društva ob prenehanju prenesti na katerokoli nepridobitno organizacijo, razen na politično stranko.  
 
Ob sprejemanju zakona o društvih v letu 1995 smo se sicer zavedali dejstva, da tudi v društvih ni rešeno 
vprašanje lastninjenja družbenega premoženja, vendar pa v zakon ni bilo smiselno vključevati določb, ki bi 
omogočale lastninsko preoblikovanje družbene lastnine, s katero so razpolagala društva ob njegovi uveljavitvi. 
Ker so društva razpolagala in upravljala s tem premoženjem na različnih pravnih podlagah in ga uporabljala v 
različne namene, je bilo v zakonu smotrno le določiti, da se preoblikovanje izvede s tistimi zakoni, ki bodo 
opredeljevali posamezno vrsto dejavnosti, ob upoštevanju potreb te dejavnosti in njihovih nosilcev.  
 
Na tak način je bilo že pred uveljavitvijo Zakona o društvih izvedeno lastninjenje premoženja Rdečega križa 
Jugoslavije in Rdečega križa Slovenije z Zakonom o Rdečem križu, ter z Zakonom o gasilstvu premično in 
nepremično premoženje, namenjeno gasilstvu, s katerim so upravljala prostovoljna gasilska društva. Družbena 
lastnina je na podoben način dobila svoje lastnike tudi po določbah Zakona o športu, Zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja in Zakonu o pospeševanju turizma. Pri tem primernosti ureditve tega vprašanja v posameznih zakonih ne 
moremo ocenjevati, saj nam niso poznani načini pridobivanja tega premoženja v upravljanje ter način 
gospodarjenja s temi sredstvi (event. dodatna vlaganja), niti javni interes, ki so ga predlagatelji zakonskih rešitev 
zasledovali pri ureditvi teh vprašanj.  
 
Preoblikovanje družbene lastnine, ki so jo imela v upravljanju društva na drugih področjih, pa je omogočil 
Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije iz leta 1993, s katerim so bila določena 
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini podržavljeni, in Zakon o lastninjenju nepremičnin v 
družbeni lastnini iz leta 1997, ki ureja lastninjenje zemljišč in stavb v družbeni lastnini. Po določbah slednjega 
zakona so z dnem njegove uveljavitve, to je 25. 7. 1997, postala društva lastniki stavb in zemljišč v družbeni 
lastnini, če so imela na njih pravico uporabe (v kolikor drugi predpisi tega vprašanja niso uredili drugače). Za 
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je moralo društvo podati predlog.  
 
S posebnim zakonom pa naj bi se po tem zakonu uredilo še lastninjenje vodnih zemljišč, saj njihovega 
lastninjenja ta zakon ne ureja.  
 
Glede na takšno pravno ureditev se zastavlja vprašanje, ali so poleg navedenega ostala še kakšna področja, na 
katerih preoblikovanje družbene lastnine ni izvedeno. Ker je na področju lova in ribolova zakonodaja stara, 
obstaja možnost, da bi prav na teh področjih lahko obstajalo določeno premoženje, ki še ne bi imelo ustreznega 
lastnika. Po določbah Zakona o sladkovodnem ribištvu in Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o 
upravljanju lovišč imajo ribiške in lovske družine lovišča in ribiške okoliše le v upravljanju, zaradi česar seveda 
na njih ne morejo pridobiti lastninske pravice. Zemljišča, ki so v te okoliše vključena, praviloma že imajo 
lastnika. Voda, mineralne surovine, prosto živeče divje živali, ribe in druge prosto živeče oziroma prosto rastoče 
vodne živali in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju pa so po določbah 17. člena Zakona o varstvu 
okolja last države. Lahko pa seveda obstaja premično premoženje (npr. divjad oziroma ribe v gojiščih, lovske 
naprave ipd.), za katero bi bila potrebna zakonska ureditev.  
 
Za navedene specifične primere bo potrebno, na podlagi ugotovljene potrebe po zakonski ureditvi, še sprejeti 
oziroma spremeniti ustrezne zakone.  
 
Za takšne primere pa je bila spremenjena tudi določba 36. člena Zakona o društvih, ki določa, da Agencija za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij preverja pravilnost in zakonitost finančno-materialnega 
poslovanja društev, ki še razpolagajo z družbeno lastnino. Po spremembi Zakona o agenciji za plačilni promet 
le-ta namreč nima več nadzorne funkcije, ker je prenesena na prej navedeno agencijo.  
 
Nekatera društva vidijo pomanjkljivost zakona tudi v tem, da zakon ne ureja lastninskih razmerij med društvi in 
njihovimi zvezami. Vprašanja lastninskih razmerij med društvi in njihovimi zvezami po našem mnenju ni 
mogoče zakonsko urejati, saj so se ta razmerja vzpostavljala na podlagi notranjih aktov samih društev in 
njihovih zvez. 
 
Posebne preučitve lastninskih vprašanj bi morda zahtevala lastnina telesnovzgojnih društev, ki so delovala pred 
letom 1945, katerih lastnina je bila prenesena v last Fizkulturne zveze Slovenije na podlagi posebnega zakona iz 
leta 1945. Pri tem zakon ni določal nacionalizacije premoženja, temveč je lastnino predvojnih telesnovzgojnih in 
športnih društev, ki so nadaljevala z delovanjem in se povezala v Zvezo fizkulturnih društev Slovenije, prenesel 
na navedeno zvezo. Torej je bila tudi po uveljavitvi tega zakona na prenesenem premoženju vzpostavljena 
lastninska pravica, zato ni mogoče govoriti o denacionalizaciji oziroma o lastninjenju družbenega premoženja.  
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Prav tako bi bilo morda potrebno s posebnim zakonom urediti lastnino na tistem premoženju, na katerem so na 
območju Republike Slovenije imele pravico uporabe jugoslovanske zveze društev, v katere so se povezovala 
tudi slovenska društva in njihove zveze (Avto-moto zveza Jugoslavije, Počitniška zveza Jugoslavije). Obstoj 
takšnega premoženja pa bi bilo zato potrebno posebej ugotoviti.  
 
Posebno vprašanje predstavlja tudi lastnina Zveze borcev NOV, saj so se združenja borcev NOV po prenehanju 
statusa družbenopolitične organizacije, ki jim ga je zagotavljala Ustava SRS, na novo ustanavljala kot društva, 
po določbah starega Zakona o društvih.  

Pridobitna dejavnost v društvih  

Kot je bilo v tej analizi že navedeno, društva lahko opravljajo pridobitno dejavnost, če izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje te dejavnosti, kot jih opredeljujejo posebni predpisi, in je ta dejavnost povezana z osnovnimi cilji in 
nalogami društva. Takšno dejavnost mora društvo opredeliti v temeljnem aktu in ne sme (v dejanskem 
opravljanju) presegati obsega drugih, nepridobitnih dejavnosti.  
 
Ugotavljanje medsebojne povezanosti teh dejavnosti je lahko tudi problematično in obstaja dejanska možnost, 
da se v posameznih upravnih enotah vzpostavljajo različni kriteriji. Skozi nekajletno prakso na tem področju 
smo jih z navodili (glede posameznih vprašanj) že večkrat poenotili, kar bomo v prihodnosti še nadaljevali. Pri 
tem pa opozarjamo, da zaradi stalnih nalog na pripravi nove zakonodaje in njenem uvajanju, ob sedanji 
kadrovski zasedbi, ne moremo izvajati upravnega nadzora dela upravnih enot.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da društva zaradi pogojev, ki jih postavljajo posebni predpisi, ne morejo opravljati 
vseh pridobitnih dejavnosti. Tako društva ne morejo opravljati trgovinske dejavnosti ali dejavnosti tržnih 
komunikacijskih storitev (npr. kabelskih distribucijskih sistemov). Prav na področju trgovinske dejavnosti takšna 
pravna ureditev ni povsem življenjska, saj bi jim vendarle morala omogočati prodajo določenega blaga ali 
storitev.  
 
Tudi o tem vprašanju smo že iskali stališče Ministrstva za gospodarstvo.  
 
Opažamo pa tudi, da imajo društva težave pri pridobitvi dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti po 
določbi 4. člena Zakona o gospodarskih družbah, tudi za tiste dejavnosti, ki bi jih glede na veljavno zakonodajo 
lahko opravljala, kar je povsem nepotrebno in je zgolj posledica nerazumevanja pravnega statusa društev pri 
oddelkih za gospodarstvo v upravnih enotah. Seveda pa je to tudi posledica dejstva, da so društva, ki si 
opravljanje pridobitne dejavnosti zagotavljajo skladno s predpisi, redka.  
 
Na navedene težave smo prav tako že opozorili predstavnike Ministrstva za gospodarstvo.  
 
Velik problem pri opravljanju pridobitne dejavnosti društev predstavlja tudi nadzor. Inšpekcijski organi se 
pogosto izrekajo za nepristojne za izvajanje nadzora nad izvrševanjem predpisov, ki urejajo opravljanje 
določene pridobitne dejavnosti, kadar bi bilo potrebno nadzor opraviti v društvih. To velja za tržne inšpektorje, 
ki zagovarjajo stališče, da niso pristojni za ugotavljanje, ali je neka dejavnost, ki jo opravlja društvo, pridobitna 
ali ne. Pri tem je problem še večji, kadar si društvo v temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti sploh ne 
opredeli ali pa si jo opredeli kot nepridobitno in jo torej opravlja v nasprotju tako z zakonom o društvih, kakor 
tudi v nasprotju s posebnimi predpisi. Ker nadzor nad delovanjem društev glede opravljanja njihove 
nepridobitne dejavnosti ni predpisan (in je po našem mnenju tudi nedopusten), se nadzor nad opravljanjem 
pridobitne dejavnosti v društvih, kadar društvo za opravljanje takšne dejavnosti nima dovoljenja po določbi 4. 
člena Zakona o gospodarskih družbah, v glavnem ne opravlja.  
 
Poseben problem predstavlja gostinska dejavnost društev. Ker zakon o gostinstvu v 3. členu določa, da se 
priprava in strežba jedi in pijač ter nastanitev, ki jih pravne in fizične osebe in društva organizirajo na 
nepridobitni podlagi za lastne potrebe v svojih prostorih, ne šteje za gostinsko dejavnost, številna društva 
opravljajo gostinsko dejavnost navidezno na način, kot to določa navedena določba zakona, dejansko pa kot 
pridobitno dejavnost. Pogosto pa na opisani način in le pod krinko društva gostinsko dejavnost opravlja 
posameznik. Pri tem je potrebno pripomniti, da si zato društva dejavnost v smislu 3. člena Zakona o gostinstvu v 
temeljnem aktu pogosto opredelijo kot nepridobitno nalogo oziroma dejavnost v temeljnem aktu ter na ta način 
registrskemu organu onemogočijo, da bi jo presojal z vidika določbe 22. člena Zakona o društvih (z vidika 
povezanosti z nameni in cilji društva in dopustnega obsega). Zaradi navedenega se čedalje pogosteje registrirajo 
društva, katerih osnovni namen je druženje, zabava in dejavnost iz 3. člena Zakona o gostinstvu. Nekatera 
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društva to dejavnost opravljajo na način, da vzbujajo upravičen odpor sosedov in širše javnosti ter seveda tistih, 
ki gostinsko dejavnost opravljajo skladno s predpisi. Poznani so tudi primeri, da je tržni inšpektor društvu, ob 
ugotovitvi, da opravlja gostinsko dejavnost, v dilemi, ali ne gre za dejavnost iz 3. člena Zakona o gostinstvu, z 
odločbo naložil, da si to dejavnost opredeli v temeljnem aktu kot nudenje hrane in pijače članom na nepridobini 
osnovi, ter se na ta način izognil ukrepanju zoper društvo ter nadaljnjemu nadzoru.  
 
Zaradi navedene problematike je tudi že dana pobuda za spremembo Zakona o društvih (krajani Zvirč, Mestna 
občina Celje).  
 
V zvezi z navedeno problematiko menimo, da dani situaciji ni vzrok Zakon o društvih, temveč nedosleden 
nadzor nad izvajanjem drugih predpisov. Zakon o gospodarskih družbah v 1. členu jasno določa, da je pridobitna 
dejavnost vsaka dejavnost, ki se na trgu opravlja zaradi pridobivanja dobička (pri čemer niti ni nujno, da je 
dobiček dejansko tudi ustvarjen). Zaradi navedenega je po našem mnenju tudi pri društvih mogoče ugotavljati, 
ali se določena dejavnost, ki se praviloma opravlja kot pridobitna, opravlja na naveden način. Ker je društvo tudi 
zavezanec za plačilo davka od dobička, ki ga ustvari s pridobitno dejavnostjo, je tudi subjekt inšpekcijskega 
nadzora davčnega organa po določbah Zakona o davčni službi. Društva, ki pridobitne dejavnosti ne opravljajo 
skladno s predpisi, nimajo ustreznih dovoljenj in soglasij, ki jih zahtevajo drugi predpisi, kar je mogoče 
ugotoviti. Društva svojo društveno (pridobitno in nepridobitno) dejavnost pogosto opravljajo v stanovanjskih 
prostorih, ki niso v njihovi lasti ali najemu. Pri tem pripominjamo, da se po Zakonu o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih za poslovno dejavnost štejejo tudi dejavnosti društev in da se po tem zakonu kot poslovni 
prostor šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost.  
 
Zaradi navedenega menimo, da bi bilo ob nadzoru dejavnosti društev, ki se praviloma opravljajo kot pridobitne, 
potrebno ugotavljati, ali se dejavnost opravlja na trgu (lahko tudi omejenem le na člane), na način, da naj bi bil 
dosežen dobiček. V kolikor je temu tako, mora društvo izpolnjevati vse pogoje, kot jih za opravljanje določene 
dejavnost določajo posebni predpisi. Dodajamo, da mora društvo tako po Zakonu o društvi kakor tudi po 
določbah Zakona o davku od dobička pravnih oseb izkazovati podatke o svojem finančno-materialnem 
poslovanju, v kolikor ne, je v prekršku.  
 
Pri nadzoru opravljanja gostinske dejavnosti, bi bilo zato po našem mnenju potrebno ne le ugotavljati, ali je ob 
kontroli inšpektorja društvo streglo hrano ali pijačo le članom, temveč tudi, ali društvo to dejavnost opravlja v 
svojih (lastniških ali najemnih) poslovnih (in ne stanovanjskih ) prostorih in ali se dejavnost, tudi če jo opravlja 
le za člane, ne opravlja na način, da bi se dosegel dobiček. V kolikor ni izpolnjen le eden od pogojev, ni mogoče 
šteti, da gre za dejavnost po določbi 3. člena Zakona o gostinstvu. V tem smislu je bilo inšpektorjem tudi dano 
navodilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije iz leta 1996, vendar se v praksi tako ne izvaja, iz že 
navedenega stališča, da tržna inšpekcija ni pristojna za ugotavljanje, ali je določena dejavnost pridobitna.  
 
Prav tako Republiški tržni inšpektorat stoji na stališču, da ni v pristojnosti tržne inšpekcije ugotavljanje, ali 
društvo z opravljanjem gospodarske dejavnosti prekoračuje tisti obseg, ki je potreben za ustvarjanje pogojev za 
opravljanje temeljne, nepridobitne dejavnosti, torej dejstva, da društvo deluje kot pridobitno združenje. Zaradi 
navedenega ni jasno, kdo naj bi opravljal tovrsten nadzor in kakšni bi bili lahko ukrepi.  
 
Društva, ki pridobitno dejavnost opravljajo mimo določb posebnih predpisov in nad katerimi se nadzor dejansko 
ne izvaja, pa predstavljajo nelojalno konkurenco tistim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ki dejavnost opravljajo zakonito ter pod stalnim nadzorom. Zaradi navedenega pa letijo kritike 
na račun Zakona o društvih in Zakona o gostinstvu.  
 
Na to temo je bil dne 16. 2. 2001 organiziran sestanek na Ministrstvu za gospodarstvo, ki smo se ga poleg 
predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije in Republiškega tržnega inšpektorata udeležili tudi mi. Na 
sestanku je bila problematika izpostavljena, sklepi o načinu reševanja problema pa niso bili sprejeti. Predlogi so 
bili podani le v smeri, da se črta 3. člen Zakona o gostinstvu ter v Zakonu o društvih društvom še bolj omeji 
možnost opravljanja pridobitne dejavnosti. Dogovorjen je bil še sestanek z Glavnim davčnim uradom, kjer bi 
ponovno poskusili dogovoriti večjo učinkovitost nadzora in sodelovanje davčnih in tržnih inšpektorjev.  
 
Zgolj zaradi navedene situacije na tem področju ob spreminjanju Zakona o društvih, nismo v spremembe 
vključili tudi možnosti, da bi društva lahko ustanavljale tudi pravne osebe (torej tudi gospodarske družbe), saj bi 
lahko s tem samo še povečali možnost zlorab. Drugih ovir za to možnost sicer ne vidimo.  
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Omejevanje društev pri opravljanju nepridobitnih dejavnosti  

Prav tako društva ne morejo opravljati vseh dejavnosti, ki sicer niso pridobitnega značaja.  
Največ pripomb društev se nanaša na zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja, ki društvom ne omogoča, 
da bi organizirala osnovno izobraževanje. Društva prav tako ne morajo opravljati dejavnosti visokošolskega 
izobraževanja oziroma dejavnosti gimnazij. Takšno dejavnost društvom onemogoča tako Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, kakor tudi Zakon o visokem šolstvu.  
 
Navedena zakonodaja daje pri izvajanju vzgoje in izobraževanja prednost zavodom, tudi zasebnim, ki jih lahko, 
na podlagi Zakona o zavodih, ustanavljajo tudi tuje ali domače fizične osebe.  
 

Zaključek  

Glede na dejstvo, da tako društva, kakor tudi nekateri drugi subjekti, zahtevajo spremembo zakona o društvih, je 
ministrstvo predlagalo uvrstitev sprememb in dopolnitev zakona v program zakonodaje, ki jo bo Vlada RS 
posredovala v sprejem Državnemu zboru v letu 2001.  
 
Pri tem menimo, da bi bilo mogoče v zakonu opredelitev statusa društev, ki delujejo v javnem interesu, dopolniti 
s splošnimi pogoji in kriteriji ter načinom pridobitve oziroma prenehanja statusa, ob istočasni razveljavitvi 
določb vseh predpisov (zakonov in podzakonskih aktov), ki jih sedaj določajo, področni zakonodaji pa prepustiti 
le opredeljevanje posebnih pogojev, specifičnih za posamezno področje. V zakonu bi bilo mogoče jasneje 
opredeliti razmejitev med statusom društva v javnem interesu ter drugimi statusi, ki jih za društva opredeljujejo 
drugi predpisi.  
 
Prav tako bi bilo v zakonu mogoče dopolniti določbo, ki se nanaša na razpolaganje s premoženjem ob 
prenehanju obstoja društva z možnostjo, da se premoženje društva prenese na drugo nepridobitno organizacijo 
(društvo, zavod, ustanovo, versko skupnost, sindikat) oziroma lokalno skupnost, ter izključiti možnost prenosa 
premoženja na politično stranko. 
  
Pri opredelitvi do vprašanja, ali v zakonu predvideti možnost, da društvo oziroma zvezo društev ustanavljajo (in 
se v njih povezujejo) tudi pravne osebe, je potrebno predhodno preučiti možne posledice z vidika ohranjanja 
temeljnih načel delovanja društev (neodvisnost, nepridobitnost, prostovoljnost, enakopravnost članstva), zlasti 
pa z vidika opravljanja pridobitnih dejavnosti v društvih. Prav tako je potrebno pri tem preučiti tudi primernost 
statusne oblike zveze društev, kadar bi se v zvezo povezovale tudi druge pravne osebe zasebnega prava.  
 
Možnost vključitve civilopravnih določb v zakon, kot jih določa npr. nemški civilni zakonik, je po našem 
mnenju vprašljiva, glede na dejstvo, da je do takšnega zakonskega urejanja notranjih razmerij v društvih 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, ob presoji ustavnosti določenih določb zakona, zavzelo stališče, da niso v 
skladu z ustavo.  
 
Ustrezne rešitve ureditve lastninjenja družbenega premoženja društev, v kolikor to še ni urejeno, je potrebno 
zagotoviti v posebnih predpisih. Posebej je potrebno preučiti in po potrebi urediti vprašanje lastnine Zveze 
borcev NOV. Prav tako je potrebno preučiti možnost in dopustnost zakonske preureditve lastninsko-pravnih 
razmerij, ki so bila vzpostavljena na podlagi Zakona o prenosu imovine telesnokulturnih društev na Zvezo 
fizkulturnih društev Slovenije.  
 
V zvezi z davčnimi predpisi pa menimo, da bi bilo potrebno podpreti in pospešiti sprejem sprememb Zakona o 
dohodnini in Zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki jih je v sprejem Državnemu zboru posredoval Državni 
svet.  
 
Zakon o gostinstvu je potrebno spremeniti tako, da je lahko subjekt prekrška tudi društvo.  
 
V zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti v društvih menimo, da sprememba zakona ni potrebna, na 
navedenem področju je potrebno zgolj zagotoviti učinkovit nadzor. Zlasti je potrebno preučiti vprašanje nadzora 
nad dopustnim obsegom pridobitne dejavnosti v društvih in možnih ukrepih, kadar pridobitna dejavnost presega 
potrebe temeljne, nepridobitne dejavnosti društva (prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem statusa društva, ki 
deluje v javnem interesu).  
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Primož Šporar 
 

ORIS AKTUALNEGA DOGAJANJA NA PODROČJU 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI IN TRENDI ZA 

PRIHODNOST 

Uvod 

Neprofitnost 

Pojem NVO se v večini držav enači z določenim sektorjem, ki ima v različnih državah različno ime in vsebino: 
• Neprofitni sektor (nonprofit sector) se najpogosteje uporablja v ZDA, za to poimenovanje je 

značilno poudarjanje, da te organizacije niso ustanovljene zaradi dobička. Če ga ustvarijo, ga 
morajo porabiti v zvezi z dejavnostjo organizacije oz. ga ne smejo deliti.  

• Neodvisni sektor (independent sector) poudarja upravljalsko neodvisnost od državnega in profitno 
usmerjenega sektorja. Kljub temu se te organizacije lahko v določeni meri financirajo iz javnih 
financ ali s podjetniškimi dotacijami.  

• Dobrodelni sektor (charitable sector), značilen za Veliko Britanijo; poudarek je na finančnih 
prispevkih v dobrodelne, humanitarne namene. Te organizacije ponavadi nimajo lastnih finančnih 
virov.  

• Prostovoljni sektor (voluntary sector) poudarja prostovoljno, brezplačno delo v teh organizacijah, 
kar pa ne pomeni, da večine dela ne opravijo stalno zaposleni, torej plačani profesionalci.  

• Neobdavčeni sektor (tax-exempt sector) poudarja davčno ugodnejši status – zagotavljanje davčnih 
oprostitev ali olajšav – v nasprotju s profitnim sektorjem.  

• Nevladni sektor (non-governmental sector) poudarja prosto delovanje, delovanje brez vladnega 
vpliva.  

• Socialna ekonomija (associational sector) poudarja vlogo inštitucij, kot so hranilnice, zadruge, 
razne zavarovalne inštitucije.  

• Tretji sektor (third sector) poudarja, da poleg države in zasebnega profitnega sektorja obstaja še en 
sektor, ki je prvima enakovreden. Opozarja tudi, da je za skladen razvoj nujno tesno sodelovanje in 
povezovanje med vsemi sektorji. [1] 

 
Poimenovanje “neprofitni” v Sloveniji temelji na definiciji neprofitnosti: “Z neprofitnostjo ne razumemo tistega 
delovanja, med katerim se ne ustvarja dobička, ampak tisto, kjer se razlika med prihodki in odhodki ustvarja, 
vendar se ne deli niti med lastnike niti med člane (če obstajajo) niti si ga ne sme deliti uprava ali drug organ 
pravne osebe, ampak se dobiček oziroma presežek prihodkov nad odhodki lahko uporabi le za financiranje 
dejavnosti oziroma namena, za katerega je ustanovljena pravna oseba. [2] Neprofitna dejavnost je omenjena v 
Zakonu o zavodih, Zakonu o gospodarskih javnih službah, Zakonu o ustanovah, Zakonu o društvih, omenja pa 
jo tudi Zakon o davku od dobička pravnih oseb. 
 
Tabela z vsemi organizacijskimi oblikami, ki jih v Sloveniji najdemo na podlagi delitve na pridobitne in 
nepridobitne oblike, je naslednja: 
 
VRSTA ORGANIZACIJ NEPROFITNE PROFITNE 

 
JAVNE 

organizacije, ki izvajajo državne funkcije in
funkcije lokalne samouprave,  
javni zavodi (šole, bolnišnice, zavod za

zaposlovanje …), javni gospodarski zavodi 

  javna podjetja 

 
NAPOL JAVNE  

 zbornice (gospodarske, obrtne ...) javna podjetja z udeležbo zasebnega 
kapitala, zasebna podjetja s koncesijo 

 
ZASEBNE 

društva, zasebni zavodi, ustanove,  zadruge,
gospodarska interesna združenja, 
gospodarske družbe za opravljanje

neprofitnih dejavnosti,  politične stranke,
verske skupnosti,  sindikati, poklicna
združenja 

 podjetja: 
 
 samostojni podjetniki, gospodarske 
družbe, povezane družbe, banke,  
zavarovalnice 
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Neprofitne organizacije v najširšem smislu tako predstavljajo organizacije v zasebnem pravu, ki jih osebe 
zasebnega prava ustanavljajo za različne cilje, vendar pa nobena med njimi ni ustanovljena za ustvarjanje 
dobička.  

Nevladna organizacija 

V teoriji neprofitnega sektorja obstaja več definicij NVO: 
• pravna: zapisana je v zakonih in drugih predpisih posamezne države ali mednarodnih dokumentih, 

ki so pravni vir;  
• ekonomska: opredeljuje NVO glede na vir prihodkov in uvršča mednje tiste, pri katerih več kot 

polovico prihodkov pokrivajo donacije podpornikov in članov;  
• funkcionalna: med NVO uvršča le zasebne organizacije, ki imajo splošno koristne in javne 

namene;  
• strukturalno-operacionalna: aditivna definicija, ki med NVO uvršča tiste, ki so ustanovljene 

formalno in imajo določeno stopnjo organizacijske nepretrganosti; so zasebne, ustanovijo jih 
nevladni akterji; so neprofitno-distributivne, morebitne presežke prihodkov uporabljajo le za 
uresničevanje svojega poslanstva in programa; so vodene in upravljane samostojno in vključujejo 
določeno količino prostovoljnega dela. Ti kriteriji morajo biti v vsaki od teh organizacij izpolnjeni 
vsaj v določeni meri. [3] 

 
V slovenski pravni teoriji veljajo za glavne značilnosti NVO njihov status, upravljalska neodvisnost od države, 
neprofitnost, predvsem pa njihov namen, ki naj bi bil splošno, širše družbeno koristen ali dobrodelen. V zvezi z 
njimi se pogosto uporabljajo besede, kot so uresničevanje poslanstva, državljanska iniciativa, prevzemanje lastne 
iniciative in odgovornosti za javne naloge in osebna aktivnost na splošno koristnem in dobrodelnem področju.  
[4]  
 
Slovenska pravna ureditev se ravna po načelu enotnega zakona za vsako organizacijsko obliko, pri čemer pa 
zakoni združujejo različne statusne značilnosti organizacij (npr. profitne in neprofitne, osebe javnega in 
zasebnega prava). Slabost takšne ureditve je, da ni sistemskega zakona, ki bi natančno razlikoval med osebami 
javnega in zasebnega prava in posledično določal pravne učinke takšnega statusa. [5]  

Problematika 

V Sloveniji med NVO prevladujejo društva, drugih oblik je samo približno za 3%. Tako je bilo konec leta 1997 
registriranih približno 15.000 društev, 350 verskih skupnosti, 60 ustanov, 120 zadrug ter 160 zasebnih zavodov.  
[6]  
 
Glede na to, da po nekaterih ocenah približno tretjina društev obstaja samo formalno in je polovica vseh društev 
namenjenih samo članstvu, je moč NVO razmeroma šibka. Zlasti ob upoątevanju, da je delež zaposlenih v 
društvih (glede na vse zaposlene v Sloveniji) konec leta 1990 znašal približno 0.3%, kar je bistveno manj kot v 
razvitih državah,(7) neobetavna pa je tudi rast zaposlenih v NVO sektorju, saj se letno (v zadnjih petih letih) 
veča le za skromnih 2,5% letno. 
 
Položaj NVO v Sloveniji je zaskrbljujoč. Podatek, da 85% NVO nima niti enega zaposlenega, da ima več kot 
80% NVO v povprečju letni prihodek do 3,0 mio SIT, 12% organizacij od 3,0 do 10,0 mio SIT in le 8% nad 10,0 
mio SIT kažejo na nizka sredstva, s katerimi NVO opravljajo svoje dejavnosti.  
 
Težave, povezane z neurejeno zakonodajo ter posledično s pravno in finančno ureditvijo statusa NVO v 
Sloveniji, nedoločenost in nekonsistentnost terminov NVO, neprofitnosti, javnega interesa, težave s 
financiranjem NVO ter številne druge okoliščine močno vplivajo na šibkost NVO.  
 
Poleg reševanja naštetih sistemskih težav pa je nujno potrebno krepiti oblikovanje servisnih NVO za podporo 
NVO, ki lahko zagotovijo profesionalno pomoč na področjih informiranja, svetovanja, izobraževanja, 
povezovanja, pridobivanja sredstev itd.  
 
Številne NVO sicer imajo določena znanja, vendar se to znanje zaradi neorganiziranosti NVO največkrat ne širi 
med NVO na istem področju, ne s področja na področje. NVO pa so največkrat kadrovsko prešibke, da bi bile 
sposobne take naloge izvajati vsaka posamično.  
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Če poleg tega upoštevamo pomanjkanje znanj in sposobnosti slovenskih NVO za poznavanje položaja Slovenije 
v času vstopa in po njem v ES, pridobitev specifičnih znanj ter sposobnosti za pridobivanje sredstev iz 
programov ES ter skupno izvajanje projektov, sodelovanje pri izvajanju večjih regionalnih projektov, izvajanje 
določenih nalog, ki jih nalaga evropska zakonodaja, lobiranje, komunikacijo z državnimi organi, mediji in 
drugimi subjekti, potem ni težko zaključiti, da NVO potrebujejo pomoč pri svojem delovanju.  

Opis aktualnega dogajanja 

Izdaja poročila o položaju nevladnih organizacij v letu 2000 

PIC je v septembru 2000 izdal publikacijo “Nevladne organizacije v Sloveniji – poročilo 2000”. Poročilo 
vsebuje kratek zgodovinski pregled, osnovne pojme o NVO ter zelo podroben pregled davčne in statusne 
zakonodaje NVO. Obenem vsebuje številna priporočila za izboljšanje položaja NVO v Sloveniji. Kot dodatek 
sta priložena prevod Komunikacije Evropske komisije “Komisija in nevladne organizacije – oblikovanje 
tesnejšega partnerstva” ter Deklaracija NVO, sprejeta na Milenijskem srečanju v New Yorku, spomladi 2000. 
Publikacija je na voljo na PIC-u, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.  

Sklepi vlade Republike Slovenije o nevladnih organizacijah v javnem interesu 

Številka: 029-10/2000-1 
Ljubljana, 27. 7. 2000 
 
Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27. julija 2000 pod točko 12 obravnavala Analizo pravne ureditve 
statusa društev v javnem interesu in sprejela naslednje 
 

SKLEPE 
 
I. 
 
Ministrstva so pri pripravi predlogov zakonov in drugih splošnih aktov, ki urejajo posamezna odročja iz njihove 
pristojnosti, dolžna upoštevati naslednje usmeritve Vlade Republike Slovenije: 
 
1. Za izvajanje določbe 38. člena Zakona o društvih je potrebno na vseh področjih, na katerih se lahko v 
izvajanje posamezne dejavnosti učinkovito vključujejo tudi društva, zagotoviti njihov čim enakopravnejši 
položaj ter s tem omogočiti potreben vpliv civilne družbe na vsa pomembna družbena dogajanja in odločitve. 
Takšen položaj je društvom treba zagotoviti z opredelitvijo možnosti pridobitve statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu, na podlagi 3. in 38. člena Zakona o društvih, v vseh zakonih, ki urejajo področje posamezne 
dejavnosti kot tudi organizacijo in zlasti financiranje te dejavnosti. Če posamezne dejavnosti ne ureja poseben 
zakon, je potrebno pogoje, kriterije in način pridobitve statusa opredeliti v posebnem zakonu. V podzakonskih 
aktih je dopustno ta vprašanja urejati le, če je to v skladu z določbami Zakona o upravi in Zakona o splošnem 
upravnem postopku. 
 
2. Pri določanju pogojev in kriterijev za pridobitev statusa je potrebno v zakonih kot splošne pogoje in kriterije 
določiti: 

• pogoj, da mora društvo pred podelitvijo statusa delovati 2 leti ali več, vendar pogoj ne sme 
presegati 5 let delovanja pred podelitvijo statusa;  

• pogoj, da ima društvo dejavnosti, ki so v javnem interesu, opredeljene v temeljnem aktu;  
• pogoj, da je društvo v določenem obdobju sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje teh 

dejavnosti;  
• omejitev veljavnosti statusa na dobo 5 let z možnostjo podaljšanja za enako dobo;  
• možnost odvzema statusa, če društvo več ne izpolnjuje pogojev, določenih za pridobitev statusa.  

 
Posebne pogoje in kriterije za pridobitev statusa na posameznem področju je potrebno določati zgolj na podlagi 
dejanskih potreb in zahtev pri izvajanju posamezne dejavnosti 
 
3. Zakoni, ki urejajo pridobitev statusa, zlasti pa zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje posameznih 
dejavnosti, morajo vsaj v osnovi opredeliti tudi, na kakšen način se lahko društva, ki ta status imajo, vključujejo 
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v izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, ter na kakšen način je mogoče za izvajanje teh dejavnosti 
pridobiti tudi javna sredstva. 
 
4. Predpisi, ki urejajo posamezne pravice in obveznosti pravnih oseb, morajo, kjer je to glede na naravo stvari 
mogoče, dopustno ter za zagotavljanje določene dejavnosti potrebno, predvideti za društva, ki imajo pridobljen 
status, dodatne ugodnosti oziroma olajšave za izvajanje določene dejavnosti, ki so v javnem interesu. 
 
5. Pri opredeljevanju statusa društva v javnem interesu je potrebno izhajati iz dejanske potrebe po opredelitvi 
tega statusa. Društvom, ki imajo poseben položaj, določen s posebnim zakonom (in na podlagi samega zakona), 
ki določa tudi način opravljanja določene dejavnosti v javnem interesu in financiranje te dejavnosti, status 
društva, ki deluje v javnem interesu, ni potreben. 
 
6. Pri opredeljevanju drugih statusov, ki jih lahko poleg društev pridobijo tudi drugi subjekti, je v predpisih 
potrebno med kriteriji za pridobitev tega statusa upoštevati tudi pridobljen status društva, ki deluje v javnem 
interesu, če je na določenem področju ta status mogoče pridobiti. 
 
 
II. 
 
Ministrstva in drugi nosilci javnih pooblastil so pri izvajanju zakonov in drugih splošnih predpisov dolžni 
upoštevati naslednja stališča Vlade Republike Slovenije: 
 
1. Pri podeljevanju statusa v javnem interesu društvom, katerih dejavnost se razteza na področje dela več 
ministrstev, je potrebno dosledno upoštevati, da je mogoče soglasje iz drugega odstavka 38. člena Zakona o 
društvih dati le v primeru, če društvo izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev statusa tudi na področju, za 
katerega se soglasje daje. Pridobljeni status lahko društvo uveljavlja na vseh področjih, na katerih izpolnjuje 
pogoje in mu je bila izdana odločba. 
 
2. Društvom, ki imajo status društva v javnem interesu, pri uveljavljanju pravic in ugodnosti, kjer se za 
uveljavljanje teh pravic in ugodnosti ugotavlja javni interes, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno posebej 
izkazovati. 
 
 
III. 
 
Vlada nalaga vsem ministrom, da do konca meseca oktobra 2000 pripravijo poročila o podeljenih statusih na 
svojih področjih, in sicer: število društev, ki jim je bil podeljen status, področje delovanja društev, ki opravičuje 
podelitev statusa, višino in utemeljitev proračunskih sredstev, ki jih je posamezno ministrstvo v letih 1999 in 
2000 namenilo društvom, ki delujejo v javnem interesu, ter morebitne druge prednosti in ugodnosti teh društev. 
Zbirno poročilo pripravi Ministrstvo za notranje zadeve do 31. 12. 2000. 
 
Sklep je dostopen na spletni strani  www.pic.si (info). 
 

Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Republike Slovenijeza nevladne organizacije 

1. člen 
 
Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije (v nadaljevanju: Svet). 
 
2. člen 
 
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije in skrbi za trajni dialog med nevladnimi organizacijami in 
Vlado Republike Slovenije.  
 
3. člen 
 
Naloge Sveta so: 

• zagotavljati dobro sodelovanje nevladnih organizacij in Vlade Republike Slovenije 



 162 

• uskladiti pravni status nevladnih organizacij s smernicami Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o 
priznanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 13/93 – 
Mednarodne pogodbe, št. 3/93) 

• skupno predlagati rešitve glede najpomembnejših odprtih zadev nevladnih organizacij, predvsem 
pravne in finančne zadeve 

• prizadevanje za krepitev civilne družbe 
• sodelovati pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih strategij, ki odpirajo Republiki Sloveniji 

nove perspektive razvoja, tako gospodarskega kakor tudi duhovnega  
 
4. člen 
 
Svet sestavljajo: 
predsednik:  

• predsednik Vlade Republike Slovenije  
člani: 

• minister za delo, družino in socialne zadeve  
• minister za okolje in prostor 
• minister za zdravstvo 
• minister za kulturo 
• minister za notranje zadeve 
• minister za finance 
• minister za šolstvo in šport 
• minister za znanost in tehnologijo 
• generalni sekretar Vlade Republike Slovenije 
• pet predstavnikov nevladnih organizacij, organiziranih na državni ravni  
• predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
• predstavniki univerz 

 
Svet ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani na prvi seji sveta. Mandat podpredsednika sveta je štiri leta. 
 
5. člen 
 
Člane Sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Ministri in generalni sekretar Vlade Republike 
Slovenije so člani sveta po funkciji. Ostale člane Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih 
organizacij, katerih predstavniki so člani v Svetu. 
 
6. člen 
 
Člani sveta delujejo nepoklicno. Članom iz državne uprave pripada mandat po funkciji, mandat članov, ki niso iz 
državne uprave pa traja štiri leta. 
 
7. člen 
 
Administrativne in tehnične naloge za svet opravlja Urad predsednika Vlade Republike Slovenije. 
 
8. člen 
 
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. 
Enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki nevladnih organizacij, registriranih za območje cele 
Slovenije. 
 
9. člen 
 
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Urada predsednika Vlade Republike 
Slovenije. 
 
10. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Sklep je dostopen na spletni strani www.pic.si (info). 
 

Projekti United Nations Development Programme 

Ustanova Slovenska znastvena fundacija je pri UNDP prijavila projekt “Building up the Capacities and 
Capabilities of Foundations in Slovenia”. Gre za projekt povezovanja slovenskih ustanov, katerega cilj bo (med 
drugimi) v ustanovitvi Slovenskega združenja fundacij ter Centra za preučevanje vloge ustanov. Projekt bo trajal 
do julija 2002. 
 
Urad za žensko politiko je prijavil projekt “Enhancement of Civil Society through Support to Local Initiatives”. 
Projekt je namenjen izpeljavi številnih delavnic na lokalnem nivoju, kjer naj bi zlasti mestne svetnice 
izobraževali o pomembnosti delovanja NVO na področju sociale in enakih možnosti spolov. Delavnicam bo 
sledil še drugi sklop z možnostjo kandidiranja lokalnih NVO za izpeljavo različnih projektov z omenjenih 
področij. 
 

Ustanovitev neformalnega združenja zasebnih zavodov 

Na podlagi dopisa Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC-a, z dne 29. 3. 2000 o 
povezovanju zasebnih zavodov ter na podlagi prejetih izjav o nameri za sodelovanje v delovni skupini zasebnih 
zavodov je bil dne 29. 6. 2000 opravljen prvi informativni sestanek skupine zainteresiranih zasebnih zavodov. 
Na sestanek je bilo vabljenih 31 zasebnih zavodov, ki so poslali izjavo o nameri, sestanka pa se jih je udeležilo 
15.  
 
Sestanek je bil namenjen predstavitvi posameznih organizacij ter pogovoru o možnosti sodelovanja med 
zasebnimi zavodi, predvsem na področjih, za katera so udeleženci menili, da so najbolj problematična. 
Omenjena so bila vprašanja financiranja zasebnih zavodov, davčne in statusne zakonodaje, odnosa države do 
zasebnih zavodov, participacije zasebnih zavodov v procesih odločanja, profesionalizacije, kadrovskih in 
prostorskih težav, sodelovanja z drugimi statusnimi oblikami nevladnih organizacij in številna druga. 
  
Kljub neformalni naravi sestanka (in posledično nesprejetju formalnih sklepov) je bila izražena želja po bodoči 
kontinuirani obliki sodelovanja. Sodelujoči smo se strinjali, da trenutno ni primerno oblikovati formalno 
združenje z ustanovitvijo npr. skupnosti zavodov, ampak želimo oblikovati neformalno delovno skupino 
zainteresiranih zavodov, ki so pripravljeni sodelovati pri odpravi ovir, ki omejujejo delo zasebnih zavodov. 
Splošno sprejet predlog je bil kreiranje skupne spletne strani, ki naj služi kot predstavitvena stran in stična točka 
izmenjave informacij. 
 
Na podlagi pridobljenih informacij in želja posameznih zasebnih zavodov so bila predlagana: 

• redna (2-krat letno) srečanja vseh zainteresiranih zasebnih zavodov  
• oblikovanje delovnih skupin (glej priloženi vprašalnik) po posameznih področjih in redne sestanke 

le-teh (po dogovoru)  
• ustvaritev skupne spletne strani  

 
 
V jeseni 2000 so prizadevanja zastala in bo PIC skušal pospešiti oblikovanje delovnega področja zasebnih 
zavodov v okviru SCNVO. 
 

 

MOP-NVO program sodelovanja “Partnerstvo za okolje ” 

V okviru REC-a in ob sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor je bila organizirana konferenca v 
Martuljku v mesecu oktobru 2000 in še enodnevna delavnica v mesecu novembru. Rezultat je pripravljen 
Program sodelovanja med MOP in NVO.  
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Program sodelovanja vsebuje tri vsebinske sklope, pri katerih bosta partnerja sodelovala, in sicer  
• dostopnost informacij  
• oblikovanje politik ter sodelovanje v postopkih odločanja  
• zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij 

  
Program vsebuje natančno razdelitev nalog za obdobje od leta 2000 do 2003 in pomeni konkretizacijo nalog, 
določenih z Agendo 21, Nacionalnim programom varstva okolja in Aarhuško konvencijo (ki je predstavljena na 
koncu tega prispevka). 
 

Ustanovitev slovenskega centra NVO – SCNVO 

Namen 

Na pobudo SVEZ-a je meseca marca 2000 štirinajst NVO podpisalo izjavo o nameri za ustanovitev centra NVO, 
poleti je bil sprejet sklep vlade, da podpre ustanovitev centra, septembra pa podpisana izjava med SVEZ in NVO 
o sodelovanju. Pripravljeni so bili predlog programskega načrta, osnutek pogodbe, v mesecu novembru pa je bil 
objavljen javni poziv za soustanoviteljstvo. SCNVO bo ustanovljen decembra 2000, z delom pa bo pričel 
januarja 2001. 
 
Center bo s svojim delovanjem prispeval, da bodo nevladne organizacije kot pomemben del civilne družbe v 
Sloveniji uspešneje izvajale svoje vloge in uresničevale svoje poslanstvo. 
 
Poslanstvo Centra je krepitev nevladnih organizacij, povezovanje in sodelovanje med njimi, posredovanje stališč 
nevladnih organizacij državnim in drugim inštitucijam, sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik in prispevanje 
pri povezovanju nevladnih organizacij v mednarodne integracije.  
 
Namen je tudi doseganje partnerstva in sodelovanja nevladnih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni, 
zagotovitev pomembnejšega položaja nevladnih organizacij v družbi, dvig osveščenosti javnosti o pomenu 
nevladnih organizacij in podpora razvojnim projektom na področju nevladnih organizacij. 

Dejavnosti  

Dejavnost SCNVO je namenjena trem bistevnim sklopom, pri čemer sta prva dva namenjena zlasti podpori 
članom kluba, tretji pa skupnemu sodelovanju. Sklopi: 
 
- Informacijska dejavnost  

• pridobivanje in posredovanje informacij  
• podatkovne baze in registri članov 
• spletna stran 
• knjižnica 
• založništvo 

  
- Spodbujanje mreženja in sodelovanja  

• spodbujanje mreženja in sodelovanja; 
• posredovanje informacij o svetovalni dejavnosti delovnih člano  
• posredovanje informacij o izobraževalni dejavnosti delovnih članov 

  
- Sodelovanje pri oblikovanju politik in lobiranje 

• sodelovanje pri oblikovanju politik in lobiranje 
 

Izvajalci in uporabniki dejavnosti 

Delovanje Centra je primarno namenjeno omogočanju pogojev za delovanje članov kluba ter za njihove 
aktivnosti na posameznih delovnih področjih. 
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Na področjih, kjer bo Center pospeševal razvoj nekaterih dejavnosti za dosego svojih ciljev, namen delovanja ni 
podvajanje dela z drugimi NVO, ampak, ob vzpostavitvi strokovnih kriterijev, izbira primernih ponudnikov 
storitev med delovnimi člani, ki opravljajo določene dejavnosti za SCNVO oz. v sodelovanju z njim. Posredno 
se s tem dosega krepitev obstoječih NVO, obenem pa tudi vzpostavljajo kriteriji kvalitetnega dela v NVO. 
 
Dve skupini uporabnikov dejavnosti SCNVO: 
 
1. Dejavnost SCNVO je primarno namenjena NVO (v skladu z definicijo NVO, ki jo navaja EU). NVO se lahko 

včlanijo v klub (člani kluba). Članom kluba se nudi storitve pod ugodnejšimi pogoji kot drugim uporabnikom. 
Če je v posameznih primerih obseg sodelovanja za člana kluba bistveno večji, se to lahko uredi s posebno 
pogodbo.  

 
2. Drugi uporabniki (nevladne organizacije, ki niso članice kluba, državni organi, organi lokalnih skupnosti, EU, 

posamezniki, mediji, drugi subjekti), ki se jim pod odplačnimi pogoji nudi informacijska dejavnost. Zanje se 
vodi register drugih uporabnikov. Uporabnikom, s katerimi se sklene posebna pogodba, se nudi storitve pod 
pogoji, določenimi s pogodbo. Center nudi storitve tem subjektom, če to ne ovira njegove osnovne dejavnosti.  

 

Posredovanje informacij o svetovalni dejavnosti delovnih članov 

SCNVO člane kluba in druge uporabnike obvešča o možnostih pridobitve svetovalne pomoči pri delovnih 
članih, in sicer za naslednje storitve:  

• svetovanje pri ustanovitvi NVO ter pripravi pravnih aktov  
• svetovanje pri pripravi programskih in poslovnih načrtov  
• svetovanje pri zagotavljanju informacijske podpore  
• svetovanje pri iskanju in pridobivanju sredstev  
• svetovanje pri finančnem poslovanju  
• svetovanje pri razvijanje prostovoljnega dela  
• svetovanje pri sodelovanju v mrežah  
• pravno svetovanje in mirno reševanje sporov  

 

Posredovanje informacij o izobraževalni dejavnosti delovnih članov 

Dejavnost obsega informiranje članov o izobraževanjih, ki jih nudijo delovni člani na naslednjih področjih: 
• osnovna znanja o NVO  
• pravna ureditev, ki ureja delovanje NVO  
• strateško načrtovanje za NVO  
• upravljanje s človeškimi viri v NVO (kadrovski menedžment)  
• pridobivanje finančnih sredstev v NVO  
• samofinanciranje NVO  
• marketing za NVO  
• networking in zagovorništvo za NVO  
• finančno poslovanje NVO  
• informacijska podpora za NVO  

 

Sodelovanje pri oblikovanju politik in lobiranje 

Dejavnost bo Center opravljal zlasti z vzpostavitvijo delovnih področij in vključitvijo delovnih članov na ta 
področja. Naloga Centra je kreiranje okolja, v katerem bodo lahko delovni člani na posameznem področju 
delovali v skladu s cilji Centra. 
 
Namen je zlasti posredovanje mnenj in stališč delovnih članov o zadevah, ki jih ti želijo sporočiti vladnim 
službam, drugim inštitucijam, EU ter drugim organizacijam. 
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SCNVO sproži postopek za pridobitev mnenj in pripomb delovnih članov kluba v primerih, ko uporabniki, s 
katerimi ima SCNVO pogodbo, to zahtevajo. SCNVO zbira mnenja delovnih članov in članov kluba in jih 
posreduje drugim uporabnikom storitev.  
 
SCNVO pa lahko omogoča delovnim članom in članom kluba prek delovnih področij in komisij oblikovanje 
enotnih mnenj o zadevah, pri čemer vsak član kluba prosto presoja, ali želi sodelovati pri takšnem skupnem 
mnenju. SCNVO nima pristojnosti za predstavljanje članov kluba v razmerjih nasproti državnim organom ali 
drugim subjektom, razen za zadeve, za katere ga člani kluba pooblastijo. 
 

Ustanovitelji 

Opredelitev definicije NVO je za SCNVO izredno pomembna, tako v postopku ustanovitve kot tudi za 
opravljanje same dejavnosti. 
 
Ustanovitelji so NVO, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• Je prostovoljno ustanovljena. 
• Je formalizirana. 
• Ni ustanovljena zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička.  
• Je neodvisna od vlade, drugih organov oblasti, političnih strank ali gospodarskih organizacij.  
• Cilji in vrednote organizacije niso v službi lastnih koristi organizacije; cilj je delovanje v javnem 

življenju nasploh v zvezi z vprašanji povezanimi s koristmi ljudi, posameznih skupin ali družbe kot 
celote.  

• Ne ukvarja se z uresničevanjem gospodarskih ali stanovskih interesov svojih članov. 
 
Organizacija ob vložitvi prošnje za članstvo v klubu predloži dokazilo o registraciji, ustanovni akt, pogodbo, 
statut ali drug akt, iz katerega so vidni cilji in poslanstvo organizacije ter vsebinsko in finančno poročilo o 
poslovanju organizacije za zadnji dve leti. 
 
K ustanoviteljstvu je potrebno pozvati širšo delovno skupino, ustanovljeno za pripravo SCNVO, poleg njih pa 
tudi širšo zainteresirano skupino NVO, ki jo je potrebno obvestiti o nameri za ustanovitev SCNVO ter ji 
ponuditi soustanoviteljstvo. Pomembna je tako regijska zastopanost kot tudi pokritje različnih področij, na 
katerih NVO delujejo. Veliko število ustanoviteljev ne bo ovira za delovanje Centra, kar bo urejeno z določbami 
o organizaciji SCNVO. 
 
SCNVO bo ustanovljen kot zasebni zavod. 
 

Organi in organizacija  

Svet centra 

Center upravlja svet zavoda, ki je sestavljen iz 9 članov, in sicer: 5 predstavnikov ustanoviteljev zavoda, 1 
predstavnik delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, ter 3 predstavniki uporabnikov 
storitev oz. zainteresirane javnosti.  
 
Vsak ustanovitelj lahko predlaga enega kandidata za predstavnika ustanoviteljev v svetu zavoda. Predstavnike 
ustanoviteljev izvolijo ustanovitelji z navadno večino izmed predlaganih kandidatov s tajnim in neposrednim 
glasovanjem. Za predstavnike je izvoljenih pet kandidatov, ki dobijo največ glasov. V primeru enakega števila 
glasov za kandidata, ki bi bila izvoljena kot peta po številu glasov, se opravijo ponovne volitve med njima.  
 
Člani kluba predstavljajo zainteresirano javnost oz. uporabnike storitev po zakonu o zavodih. Vsak član kluba, 
razen ustanoviteljev, lahko predlaga enega kandidata za predstavnika v svetu zavoda. Predstavnika članov kluba 
izvolijo člani kluba z navadno večino izmed predlaganih kandidatov s tajnim in neposrednim glasovanjem. Za 
predstavnika so izvoljeni trije kandidati, ki dobijo največ glasov. V primeru enakega števila glasov za kandidata, 
ki bi bila izvoljena kot tretja po številu glasov, se opravijo ponovne volitve med njima.  
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Vsak delavec lahko predlaga enega kandidata za predstavnika delavcev v svetu zavoda. Predstavnika delavcev 
izvolijo delavci z navadno večino izmed predlaganih kandidatov s tajnim in neposrednim glasovanjem. Za 
predstavnika je izvoljen kandidat, ki dobi največ glasov. V primeru enakega števila glasov za kandidata, ki bi 
bila izvoljena, se opravijo ponovne volitve med njima.  
 
Prvi mandat članov sveta, ki so predstavniki članov kluba, traja 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve. Vsi 
mandati drugih članov sveta zavoda ter nadaljnji mandati članov sveta, ki so predstavniki članov kluba, trajajo 3 
leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Odpoklic 
člana sveta zavoda se uredi s statutom. 
 
Svet zavoda sprejema statut zavoda in njegove spremembe, druge splošne akte, programe dela in razvoja zavoda 
ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, daje ustanovitelju in 
direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge z zakonom, to pogodbo ali statutom 
določene zadeve. 

Strokovni svet 

Zavod ima strokovni svet kot strokovni organ. Strokovni svet ima največ 10 članov. Predsedniki komisij izvolijo 
izmed sebe 7 članov strokovnega sveta.  
 
Vsak član kluba lahko predlaga enega zunanjega strokovnjaka za člana strokovnega sveta. 3 člane strokovnega 
sveta izvolijo člani kluba z navadno večino izmed predlaganih kandidatov s tajnim in neposrednim glasovanjem. 
Za predstavnika so izvoljeni trije kandidati, ki dobijo največ glasov. V primeru enakega števila glasov za 
kandidata, ki bi bila izvoljena kot tretja po številu glasov, se opravijo ponovne volitve med njima. Člani 
strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. 
 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v 
okviru pooblastil, določenih v statutu, ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, pogodbo o ustanovitvi in 
statutom. 

Klub zavoda 

Zavod ima klub zavoda. Organizacije, ki se včlanijo v klub zavoda so člani kluba zavoda. Ustanovitelji zavoda 
postanejo člani kluba zavoda ob ustanovitvi zavoda. 
 
V klub zavoda se lahko včlanijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za ustanovitelje. O včlanitvi 
nevladne organizacije v klub in prenehanju članstva odloči z obrazloženim sklepom svet zavoda na podlagi 
priporočila tričlanske komisije, ki jo imenuje svet zavoda. 
 
Center za člane kluba izvaja dejavnosti in opravlja storitve pod pogoji, ki jih določi svet zavoda. Pogoji so za 
člane kluba ugodnejši kot za druge uporabnike storitev. 
 
Člani kluba, razen ustanoviteljev, so dolžni prispevati letni prispevek, ki ga določi svet zavoda in ni manjši kot 
polovica letnega prispevka, ki ga prispeva posamezni ustanovitelj. Iz utemeljenih razlogov se članu kluba lahko 
plačilo prispevka zniža. S članom kluba lahko zavod sklene posebno pogodbo o sodelovanju, če je obseg 
poslovanja z njim večji. Zavod pod odplačnimi pogoji nudi storitve tudi drugim uporabnikom, če to ne ovira 
osnovne dejavnosti zavoda. Pogoji za nudenje storitev se določijo s statutom zavoda, drugimi akti zavoda ali s 
pogodbo med zavodom in drugim uporabnikom.  

Delovna področja kluba 

Svet zavoda s sklepom ustanovi delovna področja kluba. Član kluba lahko sodeluje na delovnem področju 
(delovni član) pod naslednjimi pogoji: 

• že deluje vsaj 2 leti; 
• v temeljnem aktu ima opredeljeno dejavnost, ki spada na delovno področje, na katerega se želi 

včlaniti; 
• opravlja dejavnost, ki spada na delovno področje, kot svojo pretežno dejavnost; 
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• lahko izkaže sposobnost opravljati dejavnost, ki spada na delovno področje, katerega delovni član 
želi postati. 

 
Svet zavoda ali drug, s strani sveta zavoda, pooblaščen organ, lahko predpiše posebne, dodatne pogoje za 
sodelovanje člana kluba na določenem delovnem področju. O sodelovanju člana kluba na delovnem področju in 
prenehanju sodelovanja odloči z obrazloženim sklepom svet zavoda na podlagi priporočila tričlanske komisije, 
ki jo imenuje svet zavoda. Delovni član ima pravico sodelovati pri delu zavoda na delovnem področju, katerega 
član je. Iz utemeljenih razlogov lahko pri delu na delovnem področju sodeluje tudi član kluba, ki ni delovni član, 
zunanji strokovnjak ali drug uporabnik. 
 
Delovni član je za sodelovanje na posameznem delovnem področju dolžan prispevati letni prispevek, ki ga na 
predlog komisije delovnega področja določi svet zavoda in ni manjši kot polovica letnega prispevka, ki ga 
prispeva posamezni ustanovitelj. Iz utemeljenih razlogov se lahko delovnemu članu plačilo prispevka zniža. 

Komisija delovnega področja 

Delovni člani delovnega področja sestavljajo komisijo delovnega področja. Člani komisije izmed sebe izvolijo 
predsednika in podpredsednika. Mandat traja do prve izvolitve članov komisije. Na vsakem delovnem področju, 
kjer je več kot 10 delovnih članov, se v 3 mesecih po izpolnitvi tega pogoja na podlagi sklepa sveta zavoda 
izvedejo volitve za člane komisije. S sklepom se določi tudi število članov komisije, ki ne sme biti večje od 10. 
Vsak delovni član delovnega področja lahko predlaga enega predstavnika za člana komisije na tistem delovnem 
področju. Delovni člani delovnega področja z navadno večino izvolijo člane komisije. Za člane so izvoljeni 
kandidati, ki dobijo največ glasov. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. 
 
Mandat članov komisije je 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve. Ustanavljanje, delovanje, volitve v komisijo 
delovnega področja, odpoklic članov ter pristojnosti komisije se podrobneje določijo s statutom zavoda in 
drugimi akti zavoda. 

Komisija za mirno reševanje sporov 

Svet zavoda ustanovi komisijo za mirno reševanje sporov. Komisija pomaga ustanoviteljem, članom kluba ter 
drugim uporabnikom mirno rešiti spor, ki nastane v zadevi, povezani z dejavnostjo zavoda. Postopek 
imenovanja članov ter delovanje komisije se podrobneje uredi s statutom. 
 

Evropske skupnosti (ES) in NVO 

Sodelovanje med ES in NVO se je močneje razvilo po letu 1980, saj so se takrat pristojnosti ES širile na 
področja, ki jih pokrivajo tudi NVO. Razvoj NVO je tako ena od pomembnih nalog tudi v procesih vključevanja 
Slovenije k ES, določena še zlasti s Partnerstvom za pristop, ki kot glavne prednostne naloge določa 
izpolnjevanje kopenhagenskih meril. Država kandidatka mora skrbeti predvsem za stabilnost inštitucij, ki 
zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin. [8] NVO 
zagotovo spadajo med subjekte, ki zagotavljajo razvoj navedenih področij.  
 
Program PHARE predvideva finančna sredstva in podporo državam kandidatkam za oblikovanje in 
demokratično delovanje civilne družbe. Podpora je namenjena spodbujanju demokratičnih procesov, med 
drugim tudi institucionalni krepitvi NVO. [9] V okviru ES je bil tudi zato ustanovljen Ekonomsko-socialni svet 
ES [10] kot predstavnik NVO v ES, ki ima predvsem svetovalno vlogo. [11] Svet omogoča in pospešuje 
sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja, s čimer povečuje legitimnost in demokratičnost sprejetih 
odločitev. V prihodnosti bo predvsem pospeševal vključevanje tistih NVO, ki v svetu še niso zastopane.  
 
Za razvoj NVO se zavzemajo tudi evropske NVO. [12] Sprejem številnih dokumentov s strani NVO kaže na 
večanje vpliva in željo po vključitvi NVO v procese odločanja. Podobno kot evropske NVO v svojih državah 
želijo tudi slovenske v procesu vključevanja Slovenije v ES pomembnejšo vlogo. [13] Takšen namen je 
pokazala tudi Evropska komisija, ki priporoča, da je potrebno nevladni sektor kot enakovrednega partnerja [14] 
aktivno vključiti v vse postopke in diskusije, ki se nanašajo nanj, ter državam priporoča predvsem naslednje: 
[15] 

• boljše poznavanje in razumevanje nevladnega sektorja na splošno 
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• vzpostavitev razmerja (partnerstva) med državo in nevladnim sektorjem – NVO mora biti dana 
možnost sodelovanja z državo, [16] kar vključuje tudi pogodbe med državo in njimi 

• sprejetje ustrezne zakonodaje  
• finančne osnove in konkurenčna pravila  
• zagotavljanje pozitivne vloge v družbi ter pospeševanje donacij 
• zagotavljanje izobraževanja 
• informacijski razvoj 
• dostop do programov, sofinanciranih s strani strukturnih skladov v okviru ES 

 

Komunikacija “Komisija in nevladne organizacije: oblikovanje tesnejšega partnerstva ” 

Še pomembnejši dokument je januarja 2000 izdala Evropska komisija, in sicer “The Commission and Non-
Governmental Organisations: Building a stronger partnership”. [17] 
 
Stališča EU do podpore delovanju NVO so, ob upoštevanju znatnih sredstev, ki jih za njihovo delovanje 
zagotavlja, jasna. 
 
1. Financiranje osnovnega delovanja 
 
Komisija zagotavlja znatna sredstva za financiranje tekočih stroškov delovanja vrste NVO. Vendar pa v praksi 
obstaja vrsta praktičnih preprek. Del problemov je odpravil Vademekum o upravljanju dotacij iz leta 1998 ter 
vzpostavitev mreže za upravljanje dotacij. Zaradi preglednosti delovanja NVO pa je tudi nujno, da se pomoč le-
tem zagotavlja po proračunskih postavkah za financiranje osnovnega delovanja. Pri tem bi morala obstajati zlasti 
naslednja merila: 

• resnična evropska naravnanost NVO 
• reprezentativnost NVO 
• dolgoročna sposobnost finančnega preživetja NVO oz. dejavnosti 

 
2. Financiranje projektov 
 
Komisija meni, da je nujno preučiti pravno podlago za financiranje projektov ter proračunska pojasnila. Nujno 
potrebno je zagotoviti koherentnost pravil. 
 
3. Proračunska struktura 
 
Nujno potrebna je vzpostavitev proračunske strukture, ki je ugodna za pregledno upravljanje in učinkovito 
nadzorovanje porabe sredstev. Opustiti je potrebno razlikovanje med izdatki za upravljanje in delovanje. Predlog 
proračuna za leto 2001 izraža nov koncept, ki vključuje tudi elemente oblikovanja proračuna po dejavnostih 
(activity-based budgeting). 
 
4. Problematika upravljanja 
 
Raznovrstne dotacije so pomemben delež izdatkov Komisije oz. EU nasploh. Večino izplačajo nacionalni in 
regionalni odbori držav članic. Vendar (tako tudi za večino sredstev za NVO) Komisija izplačuje dotacije tudi 
neposredno. Glavni problemi:  
 

- neugodno razmerje med finančnimi viri in številom zaposlenih, ki jih upravljajo – zlasti v 
primerjavi z drugimi mednarodnimi organizacijami 

- izvajanje postopkov za nadzor nad porabljanjem sredstev ter sposobnost ocenitve preudarne porabe 
sredstev 

- učinkovito upravljanje dotacij (ukrepa sta sprejetje Vademekuma in vzpostavitev Mreže za 
upravljanje dotacij) 

- vprašanje inštitucij in posredniških teles (različne izkušnje Komisije pri prenosu in decentralizaciji 
nalog na druge organe) 

- zmanjšanje števila projektov, zlasti z naslednjimi ukrepi: 
• povečanje minimalnega obsega projektov, tako da se navede maksimum sredstev, namenjenih 

majhnim projektom 
• spodbujanje NVO za oblikovanje konzorcijev za izvedbo projektov  
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• spodbujanje NVO za oblikovanje mrež, ki bodo v imenu svojih članov prevzemale pogodbene 
obveznosti 

• uvedba dolgoročnih programskh pogodb z NVO, s katerimi Komisija sodeluje stalno 
• uvedba dotacij v bloku na podlagi ocene referenc NVO in podelitev pristojnosti mrežam za 

dodeljevanje sredstev za majhne projekte 
- izboljšanje postopkov izbora in kakovosti izbranih projektov (uvedba sistematičnih razpisov na 

podlagi dialoga z NVO o opredelitvi ključnih področij ter prednostnih nalog) 
- ocena finančnih in operativnih zmožnosti in zmogljivosti NVO (za zmanjšanje tveganja za 

neustrezno porabo sredstev) 
- finančne garancije (dajanje garancij za izvedbo projekta, in sicer za vsako dotacijo nad 100.000 

EUR bo potrebno poročilo o finančni reviziji ter finančno jamstvo). [18] 
- obdelava informacij o obstoječih projektih in partnerskih projektih 
- poenostavitev postopkov (uvedba tipske pogodbe za vse dotacije) 
- postopki informiranja (splošne informacije, specifične informacije, ponudniki informacij) 

 
Osnovna načela pri reševanju navedenih težav morajo zagotovo ostati: 

- spoštovanje raznovrstnosti NVO 
- upoštevanje njihove avtonomnosti in neodvisnosti 
- upoštevanje njihovih posebnih potreb (odvisnih od področja, velikosti, izkušenj NVO) 
- potreba po odprtosti in preglednosti informacij 

 
5. Informiranje 
 
Potrebno je nenehno izboljševanje in posodabljanje podatkov, ki so na voljo javnosti. Splošne informacije (opis 
politik programov financiranja) ter specifične informacije (merila, roki ipd.) morajo biti dostopni na različne 
načine, in sicer: 

- kontaktne točke oz. mreže informacijskih središč Komisije za NVO 
- preučitev smiselnosti ustanovitve horizontalne službe za usklajevanje odnosov med Komisijo in 

NVO 
 

Konvencija o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem 
odločanju in dostopu pravice pri okoljskih zadevah (aarhuška konvencija) 

A. Ena od podlag dogovora o sprejetju konvencije je priznavanje dejstva, da dostop do informacij in udeležba 
javnosti pri okoljskem odločanju povečujeta kakovost in izvajanje odločitev, prispevata k ozaveščanju 
javnosti o okoljskih vprašanjih, dajeta javnosti možnosti, da izraža svoje interese, in državni upravi, da jih 
ustrezno upošteva. Preglednost je zaželena v vseh vejah oblasti, posamezniki, NVO in zasebni sektor pa imajo 
pomembno vlogo pri varstvu okolja. 

 
Pogodbenica konvencije usmerja javnost pri dostopu do okoljskih informacij ter spodbuja izobraževanje ter 
ozaveščanje javnosti. 
 
Če so zahtevane okoljske informacije, jih državni organi v okviru notranje zakonodaje dajo čim prej (najkasneje 
pa v enem mesecu, oz. če obseg zahteva podaljšanje roka, do dveh mesecev) na razpolago javnosti, in sicer brez 
navedbe namena uporabe s strani prosilca. Javnosti se lahko dajo (če je za to utemeljen razlog ali je informacija 
že javno dostopna) tudi samo kopije dokumentacije. 
 
 
B. Konvencija deli sodelovanje pri oblikovanju politik na dva sklopa, in sicer: 
 
1. Udeležba javnosti pri načrtih, programih in politikah v zvezi z okoljem  
 

Ko pogodbenica javnosti zagotovi potrebne informacije, sprejme ustrezne praktične in/ali druge ukrepe, da 
zagotovi pregledno in pravično udeležbo javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem. Pri tem 
je potrebno zagotoviti ustrezno časovno obdobje za udeležbo javnosti, njeno udeležbo že na začetku odločanja 
ter končno tudi ustrezno upoštevati rezultate udeležbe javnosti. Ustrezni državni organ opredeli javnost, ki 
lahko sodeluje. Pogodbenica si prizadeva zagotoviti ustrezne možnosti za udeležbo javnosti pri pripravi 
okoljskih politik. 
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2. Udeležba javnosti pri pripravi izvedbenih predpisov in/ali splošnih pravno obvezujočih normativnih listin  
 

V ustrezni fazi, in ko so možnosti še dane, si pogodbenica prizadeva spodbuditi učinkovito udeležbo javnosti 
pri pripravi izvedbenih predpisov in drugih splošnih pravno obvezujočih pravil državnih organov, ki lahko 
bistveno vplivajo na okolje. V ta namen je treba: 

• določiti časovno obdobje, ki bo omogočalo učinkovito udeležbo  
• objaviti osnutek pravil ali ga drugače dati na razpolago javnosti 
• dati javnosti možnost, da da svoje pripombe neposredno ali po predstavniških svetovalnih telesih 

 
Rezultate udeležbe javnosti je treba čim bolj upoštevati.  

 
Aarhuška konvencija v knjižni obliki z (neuradnim) slovenskim prevodom in angleškim izvirnikom je izšla 
novembra 2000 pri PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, kjer jo lahko tudi naročite. 
 

Opomba 

Prispevek vsebuje le opis nekaterih dogajanj, pri čemer je potrebno opozoriti, da bo obširnejši opis dogajanja na 
področju NVO na voljo v letnem poročilu PIC za leto 2001.  
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Andrej Horvat 
 

NEKATERE MOŽNOSTI RAZVOJA NEPROFITNEGA IN 
NEVLADNEGA SEKTORJA NA PRIMERU UVAJANJA 

EVROPSKE REGIONALNE STRUKTURNE POLITIKE V 
SLOVENIJO 

Uvod 

Ko se v slovenskem merilu prepirata "sodobni" ekonomist in "tradicionalni" regionalec, gre za razpravo, kaj je 
bolje za (regionalni) razvoj – centralizacija ali decentralizacija? Kot politično razmišljajoči ekonomist vem, da 
periferne regije v Sloveniji nikoli niso izkoristile možnosti za gospodarski razvoj – tudi ko in če so jih imele. 
Zato tako imenovano "selitev" regionalnega kapitala na lastnike izven regije jemljem kot logičen proces razvoja, 
ki so ga začrtali tudi ozki politični interesi domači regionalnih politikov. Za globalno ekonomijo večje 
učinkovitosti je tako vsekakor bolje. 
 
Kot regionalcu pa mi to ni vseeno, saj je kapital moč, in če so lastniki te moči naseljeni znotraj regije, potem je 
dosti večja možnost, da bo regija s tem ne samo gospodarsko, marveč tudi intelektualno in kulturno močnejša. In 
v tem je eden glavnih razlogov, zakaj regionalni ekonomisti, ki črpamo kapital iz regionalne kulture, tradicije in 
etnologije, v današnjem slovenskem prostoru predstavljamo zgolj nekakšno folklorno posebnost, ki je 
ekonomska stroka zaenkrat (!) še ne jemlje preveč resno. Vendar sem prepričan, da predstavljajo ravno 
regionalne ekonomije tudi v slovenskem merilu tisto podstat, na kateri stoji vsako majhno odprto gospodarstvo. 
 
Vprašanje, ki si ga velja čim prej zastaviti, je, kaj bo od Slovenije ostalo, ko bo postala članica Evropske zveze? 
Sodobna ekonomija je danes globalna in špekulacije, da bo Slovenija lahko tukaj izjema, so jalove. V "Evropi" 
se bomo morali zelo hitro navaditi, da na "svoji zemlji" več ne bomo mogli biti "svoj gospodar" ter prepustiti 
gospodarstvo zakonitostim trga in – tudi – tujcem. Edino, kar bo v pogojih globalizacije ostalo majhni Sloveniji, 
je tisto, zaradi česar Slovenci kot majhen narod po čudežu zgodovinskih okoliščin še sploh obstajamo in se 
razlikujemo od drugih narodov; to je naša (regionalna) kultura. 
 
In ravno v tej vlogi, namreč kot vezni člen med nepovratnostjo globalizacijskih procesov na eni ter "človeškim" 
občutkom tudi za malo, lepo in mogoče celo dobro na drugi strani vidim pomen nevladnega in neprofitnega 
sektorja (dalje NNS) tudi v Sloveniji. Za izpolnjevanje te vloge pa si mora neprofitna dejavnost zagotoviti 
pogoje za preživetje in razvoj, ki naj temeljijo tudi na realnih predpostavkah o svetu. Kakorkoli naj to zveni 
paradoksalno, pa je res, da si pogoje za razvoj lahko zagotovi predvsem s čim večjim sodelovanjem tako z 
vladnim kot tudi s profitnim sektorjem, torej z javno in z zasebno sfero gospodarstva ter celotne družbe, katere 
del je tudi sama. 
 
V nadaljevanju tega prispevka bom najprej poskušal predstaviti nakatere razsežnosti regionalne politike, kot se 
jo gre Evropska unija.  
 
Potem bom na kratko opisal slovensko razsežnost regionalne strukturne politike, ki je ravnokar v obdobju lastne 
prenove, ter pri tem orisal možnosti za sfero nevladnih in neprofitnih organizacij pri soustvarjanju in izvajanju te 
regionalne strukturne politike.  
 

I. Evropa, regionalne razlike in zagotavljanje pravičnosti 

Stara družbena dilema, ko se mora vsaka družba sama odločiti, ali bo uporabljala načine uveljavljanja večje 
družbene učinkovitosti ali večje družbene pravičnosti, se odraža tudi na pristopu Evropske zveze do regionalne 
politike. 
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Specializacija in tekmovanje med regijami 

Regije so primerjalno v mednarodni trgovini bolj specializirane, kot velja to za države. Posamezna država lahko 
namreč izvaja protekcionistične aktivnosti in se tako zaščiti navzven, regija tega običajno ne more početi. 
Povečana gospodarska integracija vodi do večje specializacije posameznih regij ter posledično tudi do večje 
regionalne polarizacije, ki predstavlja kumulativno izboljšanje oz. poslabšanje razvojnih možnosti regije 
(Fassmann/Rohn, 1993; Gassler/Rammer, 1994; Rammer, 1997). Ob ekonomski integraciji posameznih 
evropskih regij prihaja tako tudi do delitve dela v prostorskem smislu. Gre torej za konkurenčni boj med tistimi 
regijami, ki imajo enak ali vsaj podoben vzorec specializiranosti gospodarstva. 
 
Nekateri avtorji vidijo razloge za večanje gospodarskega razkoraka med posameznimi regijami Evropske zveze 
v liberalizaciji evropskega notranjega trga, ki naravnost sili gospodarsko razvite dele k hitrejšemu razvoju in 
pušča slabše razvite na gospodarskem in socialnem obrobju (Rammer, 1997), pa tudi v drugih trendih, kot sta 
globalizacija in kulturna homogenizacija (Michie/Fitzgerald, 1997). Z nastopom Evropske gospodarske in 
denarne zveze se je koncentracija gospodarskega razvoja samo še bolj osredotočila v nekaterih evropskih 
centrih; recimo avtomobilska industrija na osi München – Stuttgart, oblačilna v Milanu in delih severne Italije, 
London in Frankfurt sta uspešno na poti še večje krepitve vloge finančnih prestolnic, proizvodnja letal se bo še 
bolj koncentrirala v Franciji. [1]  
 
Kohezijsko poročilo (Cohesion Report, 2001), ki ga je v začetku februarja 2001 – torej ravno v času priprave 
tega prispevka – objavila Evropska komisija, navaja sicer zmanjšanje razvojnih razlik med državami. Toda 
zgodba prvega Kohezijskega poročila se ponavlja tudi v drugem; zaradi povečanja regionalnih razlik znotraj 
posameznih držav so se razlike med regijami EU tudi povečale. Komisija zato priznava, da je potrebno temeljito 
preučiti razloge za preveliko nesorazmerje med vloženimi sredstvi in rastjo gospodarstev gospodarsko manj 
razvitih.  
 
V Evropski uniji lahko v prihodnosti pričakujemo predvsem dvoje: ali popolno izpraznjenje določenih 
geografskih področij ali povečanje finančnih transferjev tem področjem ter programe njihove neprestane 
"revitalizacije". Katera teoretična opcija, ki je v Evropski zvezi tudi predvsem politična, bo prevladala, bo 
pokazal čas.  

Strukturna pomoč kot poskus finančne izravnave v EU 

V členu 130a Rimske pogodbe iz leta 1957 je Evropska skupnost sprejela obvezo, ki jo je pozneje nadgradila 
predvsem v sporazumu iz Maastrichta (členi 130a–130e): "In order to promote its overall harmonious 
development, the Community shall develop and pursue its actions leading to the strenghtening of its economic 
and social cohesion. In particular, the Community shall aim at reducing disparities between the levels of 
development of the various regions and the backwardness of the least-favoured regions, including rural areas" 
(povzeto po Begg/Mayes, 1993, 428). 
 
Gre torej za zavezo nekakšni finančni izravnavi na ravni Skupnosti. [2] Evropska skupnost se je torej že ob svoji 
ustanovitvi zavedala, da ima vsako združevanje gospodarstev tudi regionalne posledice, čeprav ekonomska 
teorija dovoljuje tako možnosti učinkov v smeri večje regionalne konvergence kot tudi večje divergence. [3]  
Vsekakor pa gre pri členih 130a–130e za pomembno ugotovitev, da zmanjševanja razlik med regijami ne 
moremo prepustiti na milost in nemilost zakonitostim trga. Trg sam po sebi ne vodi do večje regionalne 
konvergence, marveč razlike med regijami celo poveča. [4]  
 
Finančno orodje za politična prizadevanja po zmanjševanju razlik med gospodarsko bolj in gospodarsko manj 
razvitimi predstavlja strukturna politika Evropske unije. V svojih pripravah na polnopravno članstvo se tudi 
Slovenija pripravlja na izvajanje regionalne strukturne politike EU. Na načela evropske strukturne politike nas v 
največji meri pripravlja julija 1999 sprejeti Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U. l. št. 
60/99). Tako si je Slovenija zadala nalogo, da bo na upravljanje s strukturnimi skladi čim bolje pripravljena, 
usposobljena ter imela pri tem najbolje usposobljeno strukturo tako na vladni kot na nevladnih ravneh. 
 
Razlike med regijami se večajo; v Evropski zvezi in v Sloveniji. V Evropski uniji poskušajo te razlike zmanjšati 
s pomočjo finančnih transferjev gospodarsko in demografsko zapostavljenim regijam. V Sloveniji je politične 
volje za zmanjševanje teh razlik s sprejetjem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sicer vedno 
več, po sprejetju letošnjega proračuna pa bodo jasnejše tudi finančne posledice te politične volje.  
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Širitev Evropske unije 

Slovenska politika si je zaradi odločitve o članstvu v EU na ramena zavestno naložila "križ", pod katerim se že 
nekaj let upogibajo javne in zasebne inštitucije in tako tudi celotna družba. Vendar je zaradi neučinkovitega 
gospodarstva in javnih ustanov in zaradi pomanjkanja boljših alternativ, ki bi bile hkrati tudi dovolj realne, ta 
"križev pot" potreben in vodi do očiščenja – vsaj na gospodarskem področju. 
 
Predvsem zaradi politične in ne toliko zaradi ekonomske nuje po širitvi pa se je zaradi širitve tudi Evropska 
unija znašla v paradoksalnem stanju tranzicije svojih lastnih inštitucij. To stanje lahko poimenujemo kot stanje 
"tranzicijske šok terapije za inštitucije"; po eni strani Evropska komisija namreč pritiska na države kandidatke k 
sprejemanju ustreznih evropskih zakonodaj, po drugi strani pa s tem sili v ravno tako pospešeno spreminjanje 
svojih lastnih inštitucij.  
 
Glede na sklepe berlinskega vrha ter zadnjega vrha v Nici pa Evropa s širitvijo misli zelo resno. To je tudi 
razvidno iz dejstva, da je bil proračun za obdobje 2000–2006 praktično sprejet tak, kot ga je Evropska komisija 
predlagala.  

Predpristopna pomoč 

Regionalna strukturna politika Evropske unije je v Sloveniji že od začetka devetdesetih. Njena prisotnost se 
odraža predvsem z aktivnostmi programa PHARE. V obdobju do polnopravnega članstva daje Evropa Sloveniji 
tako imenovano "predpristopno pomoč".  
 
Evropska komisija je pristop kandidatk za članstvo v EZ razdelila na tri obdobja: (1) obdobje do leta 2000, (2) 
obdobje od leta 2000 do priključitve posamezne članice in (3) obdobje polnopravnega članstva. V teh obdobjih 
se bodo izvajale tudi proračunsko različno "zajetne" aktivnosti.  
 
Prvo obdobje se zaključuje in je izključno navezano na sredstva programa PHARE. In če je bila (in je še 
zmerom) pomoč s strani programa PHARE bolj nekakšna predpriprava na strukturno pomoč, predstavljajo tri 
orodja predpristopne strukturne pomoči, in sicer: (1) "Novi PHARE", (2) ISPA (Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession) in (3) SAPARD (Special Action Programme for Pre-accession Aid for Agriculture 
and Rural Development) že tudi dejansko pripravo na strukturne sklade Evropske zveze. 
V okvir predstrukturne pomoči Evropske zveze prištevamo še program infrastrukturnih projektov velikega 
obsega (LSIF; Large Scale Infrastructure Facility) in program TINA, ki je nekakšno nadaljevanje programa za 
izgradnjo transportnih povezav v Evropi. 
 

Slovenija; obdobje "pozitivne manipulacije " v regionalni politiki 

Zaenkrat smo v Sloveniji v obdobju vrste "vmesnih obdobij", pri čemer se bom tukaj osredotočil na dve:  
a. uvajanje ustanov in privzemanje formalnih pogojev za izvajanje nove regionalne strukturne 

politike v Sloveniji na ravni statističnih regij in  
b. Priprava Slovenije na pogoje regionalne strukturne politike v EU ter pripravljalne aktivnosti, 

ki se v zvezi s članstvom v EU izvajajo v regijah.  
 
Gre skratka za vzporedni proces uvajanja nove nacionalne regionalne strukturne politike in priprave na evropske 
strukturne sklade ter priprave na nacionalno in evropsko regionalno strukturno politiko v Sloveniji. Za 
enakopravno in uspešno sodelovanje v obeh procesih – tako nacionalnem kot evropskem – so regionalne 
razvojne ustanove v Sloveniji zaenkrat še nezadostno pripravljene, neustrezno organizirane ali pa jih za 
pokrivanje posameznih področij sploh ni.  
 
S sprejetjem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja julija 1999 (U. l. RS, 60/99) in potrditvijo 
snopiča podzakonskih aktov je bil v Sloveniji formalno nastavljen sistem načrtovanja, programiranja, izvajanja, 
spremljanja, nadzorovanja in ocenjevanja regionalne strukturne politike.  
 
Ureditev regionalne strukturne politike v Sloveniji je tako sistemsko nastavljena z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. Agencija RS za regionalni razvoj (dalje ARR), kot najpomembnejša ustanova, 
zadolžena za vzpostavitev ustanov, postopkov in strateških dokumentov za izvajanje te politike, računa, da bo 
izvajanje Zakona mogoče zagotoviti še do konca tega leta. To pa pomeni, da bo do konca letošnjega leta ARR 
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pregledala in pomagala uskladiti vseh 12 regionalnih razvojnih programov, ki jih danes pripravljajo regionalne 
razvojne agencije v slovenskih statističnih regijah.  
 
Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov omogoča Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Seveda pa bo prej potreben ustrezen regionalni konsenz občin o prednostnih nalogah, saj je le-ta conditio sine 
qua non za pripravo regionalnega razvojnega programa. Za nadaljnji razvoj regij tako torej ne bo več vseeno, ali 
bo sprejeta odločitev o usmerjanju nacionalnega razvojnega denarja v asfaltiranje cest in pločnikov ali v 
zagotavljanje pogojev "učeče se družbe", torej v človeške vire, kulturo in izobraževanje. 
 
Ob koncu februarja letos bo predstavljena strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS), katere osnovna 
paradigma je naravnana v smeri "trajnostnega družbenega razvoja". V pripravi je tudi državni razvojni program 
(DRP), nekakšen izvedbeni dokument SGRS, ki bo predstavil slovensko regionalno strukturno politiko, njene 
prednostne sklope, programe in tudi projekte v obdobju 2001–2006.  
 
V kolikšni meri so in bodo v teh strateških dokumentih poleg "tradicionalnih" razvojnih dejavnikov upoštevane 
tako imenovane "marginalne" razvojne vsebine s področij, kot so kultura, manjšine in etnične skupnosti? 
Preprosto: v tolikšni meri, kolikor bodo predstavniki teh vsebin želeli sodelovati pri pripravi vseh razvojnih 
strateških dokumentov.  
 
Nevladne in neprofitne organizacije se na ravni posamezne statistične regije vključujejo v sodelovanje v 
projektnem svetu priprave regionalnega razvojnega programa. To je tudi forum za uveljavljanje svojih interesov 
na regionalni ravni. Slovenska zakonodaja na ta način tudi v praksi izvaja načelo partnerstva, ki ga je potrebno 
upoštevati pri pripravi tovrstnih strateških dokumentov. Poleg predstavnikov države, občin in socialnih 
partnerjev so k sodelovanju vabljeni tudi predstavniki nevladnih in neprofitnih dejavnosti ter širše civilne družbe 
kot take. Zagotovitev zastopnikov interesnih sfer v družbi je ena od poglavitnih nalog regionalne razvojne 
agencije kot pripravljalke regionalnega razvojnega programa.  

"Pozitivna manipulacija" na primeru programa PHARE in Sklada za male projekte 

V Sloveniji imajo danes največ izkušenj z "evropskim" načinom dela tiste nevladne in neprofitne organizacije, 
ki se nahajajo v gospodarsko manj razvitih, obmejnih območjih ob italijanski, avstrijski in madžarski meji. 
Program PHARE za čezmejno sodelovanje je v okviru tako imenovanega Sklada za male projekte (dalje SMP) 
razvil finančno orodje, ki spodbuja aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij na lokalni ravni. Gre za 
zagotavljanje tako imenovanega načela "povezovanja med ljudmi" (people-to-people approach) ter načela 
delovanja "od spodaj navzgor" (bottom-up approach), pri čemer se sofinancirajo projekti vrednosti med 5.000 in 
50.000 evri.  
 
Lahko povemo, da je bil s tem programom v slovensko nevladno in neprofitno sceno uveden nov vir 
sofinanciranja njihovih aktivnosti, ki ni bil neposredno odvisen od proračunskih odločitev centralne države. 
Zaradi svojih institucionalnih novosti za slovenski prostor je SMP neprofitnim organizacijam v obmejnem 
območju dal možnost za boljšo pripravljenost na evropska načela spodbujanja regionalnega razvoja, ki v veliki 
meri temeljijo predvsem na načelih partnerstva ter transparentnosti sredstev in postopkov odločanja. Mirno 
lahko povemo, da so večno "ne-privilegirani" v primeru tega programa postali "privilegirani".  
 
Program PHARE za čezmejno sodelovanje pa ne zajema zgolj ozemlja občin, ki so neposredno ob državni meji, 
marveč tudi druge občine v okviru obmejne statistične regije. Tako lahko na razpise SMP kandidirajo tudi druge 
neprofitne organizacije obmejne regije, če njihovi projektni predlogi uživajo podporo širše lokalne skupnosti 
tako na slovenski, kot tudi na drugi strani meje. 
 
S sestavo upravnega odbora Sklada, ki mora biti lokalno zastopana (predstavniki Evropske komisije in slovenske 
države so samo opazovalci) ter z lokalnim Tajništvom, predstavlja Sklad za male projekte resnično v največji 
možni meri decentralizirano strukturo upravljanja in nadzora priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja. 

Nastavki za razvoj "razvojništva" kot storitve gospodarske dejavnosti 

Z uveljavljanjem načela "od spodaj navzgor" in prilagajanjem domače regionalne politike zahtevam regionalne 
strukturne politike, ki velja v EU, se v naše kraje torej ponovno vrača tudi "razvojništvo". Vsekakor moramo na 
zadevo gledati s pozitivne plati in lahko trdimo, da je že sedaj opazen razvoj na področju regionalno razvojnega 
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svetovanja ne samo za profitni sektor, marveč tudi za neprofitni sektor. Kot taka lahko ta znanja v bližnji 
prihodnosti postanejo tudi eden pomembnejših "izvoznih artiklov" posamezne regije. 
 
Naj prispevam nekaj misli ter odprem nekaj vprašanj na temo "evropskega svetovanja", pri čemer se mi zdi 
pomembno razmišljati o tem, (1) kakšne so možnosti Slovenije in slovenske (neprofitne) pameti, da tekmuje na 
področju regionalno razvojnega svetovanja v evropskem merilu in (2) kakšne možnosti imajo pri tem naše 
statistične regije, in sicer, prvič, v okviru konkurence med regijami znotraj Slovenije in, drugič, v okviru 
ponujanja tovrstnih storitev regijam držav, ki stojijo v tako imenovanem "širšem krogu" kandidatk za članstvo v 
EU.  
 
Seveda poglobljena strokovna analiza tukaj ni mogoča, saj bi bil to že zopet "projekt", ki bi ga z veseljem lahko 
predlagali za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Gre torej zgolj za razmišljanja in predloge na poti do večje 
jasnosti pri načrtovanju bodočih aktivnosti na tem sicer ozkem, vendar za majhno državo, kot je Slovenija, 
nedvomno intelektualno zelo obetajočem področju. 
 
Za kolikor toliko resni razmislek o možnostih, bi bilo potrebno najprej pogledati, kakšna so bila dosedanja 
vlaganja v spodbujanje tovrstne svetovalne dejavnosti v Sloveniji in v posameznih regijah, nato povzeti 
aktivnosti, ki so potekale in potekajo, ter na koncu narediti primerjalno analizo rezultatov svetovalne dejavnosti 
po regijah v Sloveniji ter hkrati oceniti slovenske možnosti na tem področju v primerjavi s potencialno 
konkurenco predvsem iz Poljske, Madžarske, Češke in Estonije. Na osnovi primerjalne analize bi lahko 
pripravili nekakšno nacionalno strategijo za to področje, najprej za obdobje do vstopa v EU in nato še za 
obdobje, ko bo Slovenija polnopravna članica EU. Naj še enkrat opozorim, da imam tukaj v mislih samo 
razmeroma široko področje podpiranja regionalnega razvoja s strani evropskih programov. 
 
Če bi analizirali programa PHARE CBC (Cross Border Cooperation), bi tudi zelo hitro ugotovili, da so bili 
projekti tega programa tisti, ki so bili predvsem regionalno naravnani in na osnovi katerih se je nabralo tudi 
največ znanja in izkušenj za pripravo na strukturne sklade EU. V pripravo in izvajanje teh projektov so bili 
običajno vključeni lokalna/regionalna raven, eno od resornih ministrstev, delegacija Evropske komisije ter – in 
to je za namen tega prispevka najpomembnejše – posamezna regionalna in/ali nacionalna razvojna podjetja in 
organizacije. Priprava in izvajanje projektov se je od leta 1994 iz resornih ministrstev postopoma prenašalo na 
regionalno raven in v tem času se je večalo število projektov, število vključenih v posamezne dele projektnega 
cikla in večala se je sposobnost črpanja evropskih sredstev. Iz tako imenovanega delegiranja projektov "od 
zgoraj navzdol", smo se v tem obdobju počasi naučili in navadili na evropski način zbiranja projektnih idej "od 
spodaj navzgor". Kombinacija obeh pristopov predstavlja tudi rdečo nit prenovljene regionalne politike v 
Sloveniji, katere osnove so začrtane tudi v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 
Da pa bi prišli do realne slike o relativnem potencialu slovenske pameti na tem področju – ki pa bi bil ugotovljiv 
samo v primerjavi z drugimi državami kandidatkami – pa ne bi bilo dovolj, če bi zbrali zgolj imena slovenskih 
podjetij, organizacij in/ali lokalnih skupnosti, ki so posamezne projekte pripravljale in/ali izvajale, ter bi iz tega 
izpeljali sklepe, temveč bi bilo potrebno analizirati celotno zgradbo vključenih inštitucij. Kompleksnost slike 
priprave, izvajanja, nadzora in poročanja v vsakem od projektov tega programa ima namreč že kar biblične 
razsežnosti, in da bi bila slika razumljiva tudi preprostemu smrtniku, je potrebno organizirati posebne 
nekajdnevne seminarje, pa še takrat ostane veliko tega nejasno. Stvar je lahko nekoliko jasnejša šele takrat, ko se 
občine, podjetja in organizacije tudi same vključijo v katerega od projektov, in še takrat je zadeva lahko 
popolnoma razumljiva le tistim, ki so neposredno vključeni.  
 
Te kompleksnosti, ki je glavni razlog netransparentnosti celotnega procesa za širšo javnost, se zaveda tudi 
najpomembnejša udeleženka v tej igri, to je Evropska komisija. Po poročilu časopisa "European Voice" z 
datumom 20.–26. aprila 2000 sta dva komisarja, zadolžena za zunanje zadeve, namreč Patten in Nielson, v 
svojem pismu Evropskemu parlamentu dne 30. marca ugotovila, da programi EU za pomoč v tujini niso najbolj 
učinkoviti in da "so slabosti sedanje ureditve znane in lahko imajo obupne posledice za mednarodno 
uveljavljanje EU". 
 
Vseeno pa ni nobena skrivnost, da predstavljajo storitve najhitreje rastoči gospodarski sektor v sodobnih 
gospodarstvih in da pri tem še posebej izstopa hitra rast svetovalnih storitev. V zadnjih nekaj letih lahko v 
Sloveniji sledimo razmahu svetovanja na področju tako imenovanih "evropskih programov", kot je predvsem 
program PHARE, pa tudi nekaterih nacionalnih programov za spodbujanje regionalnih razvojnih pobud, kot je 
recimo program za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi. Tako evropski kot tudi nacionalni razvojni 
programi so v zadnjih nekaj letih v naši deželi udomačili pojem "projekt" ter praktično v vsaki slovenski vasi s 
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tem prepričljivo popularizirali tudi "projektni" način dela. Vsi ti projekti so v prvi vrsti namenjeni podpiranju 
neprofitnega sektorja. 
 
Tako imenovano "prodajanje megle", kot ga nevoščljivo radi imenujemo ravno tisti, ki drago svetovanje 
domačih ali tujih strokovnjakov naročamo (in ga v le redkih primerih tudi sami izvajamo), prinaša največjo 
dodano vrednost med storitvami vsepovsod po svetu. Irci so v Evropski uniji najbolj znani ravno po svojem 
svetovanju, kako evropske birokrate prepričati, da odvežejo mošnjičke za sofinanciranje regionalnih razvojnih 
projektov. Tudi Angleži in Portugalci sodijo v skupino tistih narodov EU, ki slovijo po tem, da vedo, kako 
zapakirati neko "regionalno željo" kakega ambicioznega župana ali društva, da postane želja projekt, užiten za 
predstavnike Evropske komisije. Evropska komisija predloge zelo natančno pregleda, preden se odloči za podpis 
pogodbe in nakazilo denarja. Pisanje strateških programov, priprava in izvajanje projektov pa so dejavnosti, ki 
predstavljajo birokratsko naporen in tehnično zahteven, vendar lahko tudi izdatno (po)plačan posel.  
 
Pri pridobivanju svetovalniških poslov v prihodnosti bo prisotna konkurenca med regijami v sami Sloveniji in 
konkurenca med državami kandidatkami. Prednost bodo imele – in že imajo – regije, ki so že od leta 1994 
sodelovale v programih PHARE nacionalnega in prekomejnega sodelovanja. Ali bodo torej predvsem obmejne 
regije znale to prednost, ki jo sedaj imajo, tudi obdržati ali celo povečati, pa je seveda odvisno predvsem od njih 
samih. Tako bo uspešnost na tem trgu po vstopu v EU seveda odvisna od uspešnosti vzpostavljanja in 
zagotavljanja konkurenčnosti na regionalni in nacionalni ravni v obdobju pred vstopom. Torej od spodbujanja 
razvijanja človeških virov na tem področju tako z nacionalne kot tudi regionalne ravni. 
 
Vlaganje v pamet in prodajanje pameti pa sta dva ločena procesa in ni nujno, da sta povezana, saj zgolj vlaganje 
še nikakor ni samo po sebi tudi zagotovilo, da se bo vložek nekoč tudi povrnil. Podpiranje svetovalne dejavnosti 
na področju regionalnega razvoja ni nič novega. Ustanavljanje najrazličnejših regionalnih pisarn, agencij in 
lokalnih pobud je v drugi polovici devetdesetih država najprej intenzivno spodbujala, potem pa se je dokaj 
sramežljivo držala ob strani. 
 
Zato lahko tudi trdimo, da imajo danes regije, kjer so se izvajali evropski programi, ogromno primerjalno 
prednost pred drugimi slovenskimi regijami na področju priprave, vodenja, izvajanja in nadzora projektov, 
sofinanciranih z evropskim denarjem. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da je recimo Pomurje na tem področju 
zaenkrat najmanj "nerazvita" regija v Sloveniji. Hkrati pa moramo nekoliko samokritično dodati, da je Pomurje 
v Sloveniji "med slabo organiziranimi, pač najmanj slabo organizirano". 
 
Da bi o tej relativno najmanjši nerazvitosti v Sloveniji dobili čim realnejšo sliko, se moramo čim prej začeti 
uveljavljati tudi v sosednjih državah. Predvsem v državah jugovzhodne Evrope, kot so Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina in Makedonija. V prvem koraku morajo naši strokovnjaki in strokovnjakinje čim prej in čim več 
prodajati svojo pamet tudi v drugih slovenskih regijah, potem pa še čez mejo.  
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