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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava nepridobitne organizacije in kako se razlikujejo od pridobitnih 

organizacij. Namen dela je prikazati, da lahko izbrana invalidska organizacija z uporabo 

uravnoteženega sistema kazalnikov (model BSC), kot sodobnim orodjem za merjenje 

uspešnosti in učinkovitosti delovanja, izboljša poslovanje, zviša kakovost programov in 

poveča konkurenčno prednost na trgu. Model pretvarja poslanstvo in strategijo organizacije v 

doseganje strateških ciljev z uporabo kazalnikov v štirih ključnih vidikih. Uporabljena je 

raziskovalna metoda vprašalnika za pridobitev in obdelavo podatkov v vidiku učenja in rasti, 

ki je osnova za vse ostale vidike. Ugotovljeno je, da so usposobljenost, motiviranost in 

zadovoljstvo delavcev v obravnavani organizaciji na visokem povprečnem nivoju ter da še 

obstaja prostor za izboljšave. Managementu se priporoča uvedbo modela BSC v enem izmed 

lokalnih društev za zagotovitev večje samostojnosti in neodvisnosti ter uvedbo sistema 

nagrajevanja delavcev za uspešno doseganje postavljenih strateških ciljev. 

Ključne besede: management nepridobitnih organizacij, invalidska organizacija, društvo, 

uspešnost, učinkovitost, uravnoteženi sistem kazalnikov. 

SUMMARY  

The master thesis represents the definition of non-profit organizations and how they differ 

from for-profit organizations. The purpose of the thesis is to demonstrate, that the presented 

disability organization can improve performance, quality of programs and increase 

competition advantage on the market by introducing balanced scorecard (BSC model) as one 

of the modern models of measuring efficiency and effectiveness of organizations' 

performance. BSC model converts the mission and strategy of an organization into reaching 

objectives with the use of measurements in four key perspectives. The research method used 

is a questionnaire for data obtaining and processing in perspective of learning and growth, that 

is the basis for all other perspectives. It is determined that qualification, motivation and 

satisfaction of workers is on a high average level and that there is still room for improvement. 

The recommendation to the management is to introduce BSC model in one of the local 

associations to ensure more independence and to introduce workers rewarding system for 

efficient reaching of set strategic objectives. 

Key words: non-profit organization management, disability organization, association, 

efficiency, effectiveness, balanced scorecards. 

UDK: 005.336.1:061.2-056.26(043.2) 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Temeljni namen nepridobitnih organizacij (v nadaljevanju NPO) ni ustvarjanje dobička, kot to 

velja za pridobitne organizacije, temveč delujejo v družbeno koristne namene. NPO se od 

pridobitnih organizacij ločijo tudi po izvajanju svojih poslovnih funkcij, ki so merjenje 

uspešnosti in učinkovitosti, trženje ter upravljanje s človeškimi viri. Številni avtorji (Tavčar 

2005; Hrovatin 2002; Mesec 2008; Ronchetti 2006) poudarjajo, da uspešnosti NPO ni 

mogoče meriti z donosnostjo sredstev in kapitala, produktivnostjo in gospodarnostjo, saj 

njihovo poslanstvo ni ustvarjanje dobička, temveč morajo standardi uspešnosti izhajati iz 

poslanstva in ciljev NPO. Temeljna strategija organizacije oz. vodstva organizacije je 

usmerjena v uresničevanje poslanstva, katerega končni cilj je zadovoljstvo1 uporabnikov, 

glede na namen, za katerega je NPO ustanovljena. Uporabniki pa so zadovoljni, ko 

organizacija, v katero so vključeni, uspešno in učinkovito izvaja kakovostne programe zanje.  

Razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo opredeljujejo nekateri avtorji (Hrovatin 2002; 

Tekavčič 2002; Andoljšek in Seljak 2005) tako: »Uspešnost (angl. effectiveness) pomeni 

delati prave stvari, učinkovitost (angl. efficiency) pa pomeni delati stvari pravilno.« 

Uspešnost torej pomeni merjenje izida oz. na kakšen način organizacija dosega svoje cilje. 

Višja stopnja doseganja cilja pomeni večjo uspešnost delovanja. Učinkovitost pa praviloma 

pomeni, da organizacija izvaja pravo dejavnost (v primeru pridobitnih podjetij tisto, ki ji 

prinese največji dobiček, v primeru NPO pa tisto, ki bo najbolje zadovoljila potrebe 

uporabnikov njenih storitev), in to s čim nižjimi stroški.  

Za merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja organizacij obstaja veliko različnih orodij 

oz. modelov. Avtorja Robert S. Kaplan in David P. Norton sta v začetku devetdesetih let 

prejšnjega stoletja razvila uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced scorecard, v 

nadaljevanju model BSC). Strateški cilji in kazalniki merjenja uspešnosti v modelu izhajajo iz 

vizije in strategije organizacije. Uspešnost poslovanja organizacije merijo s štirimi 

uravnoteženimi vidiki: finančnim vidikom, vidikom poslovanja s strankami, vidikom 

notranjih poslovnih procesov ter vidikom učenja in rasti. Kaplan in Norton (2000, 49) 

navajata: »Model BSC je managersko orodje za obvladovanje strategije organizacije in za 

merjenje uspešnosti, ne pa za oblikovanje strategije.« Kaplan in Norton (2001) sta na številnih 

primerih prikazala tudi učinkovito uporabo modela BSC v NPO, kjer je praviloma večji 

poudarek na poslovanju s strankami, saj je učinkovito zagotavljanje storitev in zadovoljstvo 

strank oz. uporabnikov bistvo obstoja večine NPO. 

                                                 

1 Zadovoljstvo je občuteno stanje osebe, pri kateri je storitev organizacije izpolnila njena pričakovanja. 
Kadar koristi presežejo pričakovanja, je oseba zelo zadovoljna in kadar so pričakovanja večja kot 
prejete koristi, je oseba nezadovoljna (Kotler in Andreasen 2003). 
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V okviru naše raziskave smo z namenom proučevanja uspešnosti in učinkovitosti NPO 

naredili študijo primera v organizaciji Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije so. p. (v nadaljevanju Zveza Sonček), ki je nepridobitna, nevladna in nepolitična 

invalidska organizacija, ki združuje 18 regijskih društev. Zveza Sonček kot nacionalna 

reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, ki lokalno delujejo 

samostojno (imajo svoje vodstvo in izvajajo svoje programe) in vendar odvisno od Zveze 

Sonček (finančni viri, izvajanje programov Zveze Sonček).  

Zveza Sonček ima zapisan strateški načrt (Strateški načrt Sončka v obdobju 2011–2015), ki 

vsebuje vizijo, poslanstvo in strateške cilje ter strategije za doseganje teh ciljev, nima pa 

evalvacije strateškega načrta. Kritičen pregled uresničevanja strateškega načrta in proučitev 

ali Zveza Sonček ima (in kakšne) kazalnike za merjenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

organizacije, je torej ključni problem našega raziskovalnega dela. 

Naša vloga v Zvezi Sonček je zgolj članstvo v enem izmed lokalnih društev Sonček, vendar 

želimo z opravljeno raziskavo in predstavitvijo modela BSC za Zvezo Sonček prispevati k 

razvoju organizacije v prihodnosti ter večjemu zadovoljstvu uporabnikov, ki so zaradi svojih 

posebnih potreb velikokrat izključeni iz družbe. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter osnovna teza in hipoteze 

V teoretičnem delu magistrske naloge želimo proučiti delovanje NPO, strateško načrtovanje 

in politiko organizacij ter ocenjevanje poslovanja NPO. V ta namen smo pregledali strokovno 

literaturo s področja managementa NPO, strateškega načrtovanja in politike organizacij ter 

merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja NPO. Temeljni namen magistrske naloge je 

predstaviti model BSC kot enega izmed sodobnih orodij za merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja NPO ter uresničevanje strategije v invalidski organizaciji. 

V okviru študije primera smo predstavili Zvezo Sonček in njeno organizacijsko strukturo ter 

prikazali trenutno stanje v organizaciji glede na to, katere instrumente uporabljajo pri 

vrednotenju uspešnosti in učinkovitosti izvajanja strategije. Proučili smo že opravljene 

raziskave o zadovoljstvu uporabnikov (izvajalec Zveza Sonček). 

Z lastno raziskavo, vprašalnikom o usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v 

Zvezi Sonček, smo proučili socio-demografijo, kako so delavci usposobljeni, motivirani in 

zadovoljni s svojim delom ter kakšen je odnos med Zvezo Sonček in lokalnimi društvi po 

mnenju delavcev. Cilj raziskave je pridobiti primerne podatke za obdelavo, ki bodo 

dolgoročno koristili tudi Zvezi Sonček, saj je raziskava eksterna in neodvisna. 

Cilj magistrske naloge je na osnovi teoretičnih in empiričnih rezultatov pripraviti prilagojen 

model BSC za merjenje uspešnosti in učinkovitosti v izbrani invalidski organizaciji. 

Predstavljen predlog sistema kazalnikov bo temeljil na finančnih in nefinančnih kazalnikih, ki 
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se nanašajo na zastavljene cilje v strateškem načrtu organizacije za preteklo obdobje (Sonček 

2011) in letnem delovnem programu (Sonček 2014). 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in opisa obravnavanega problema smo oblikovali osnovno 

tezo: 

Poslovanje Zveze Sonček kot nepridobitne invalidske organizacije je mogoče izboljšati tudi z 

uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov kot orodjem za spremljanje uspešnosti in 

učinkovitosti poslovanja, izboljševanje kakovosti programov, stalen razvoj in oblikovanje 

strateških prednosti. 

Na osnovi vprašalnika o usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v Zvezi 

Sonček, ki odraža mnenje oziroma percepcijo delavcev o navedenih vprašanjih,  smo postavili 

naslednje hipoteze: 

H1: Percepcija delavcev o uspešnosti organizacije je povezana z zadovoljstvom delavcev. 

Prvo hipotezo smo preizkusili s kontingenčnimi tabelami in HI2 testom, saj je ena izmed 

spremenljivk nominalna. Preveriti želimo povezanost med odvisno in neodvisno 

spremenljivko. 

H2: Zadovoljstvo in motiviranost delavcev sta premo sorazmerna. 

Povezanost dveh intervalnih spremenljivk, ki sta normalno porazdeljeni, smo preverili s 

pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Preizkus normalne porazdelitve smo naredili s 

primerjavo aritmetične sredine, mediane in modusa, pogledali smo koeficienta sploščenosti in 

asimetričnosti ter izvedli Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve. 

H3: Prostovoljci so bolj motivirani, vendar manj zadovoljni s svojim delom kot delavci, ki za 

svoje delo dobijo plačilo. 

Tretja hipoteza je sestavljena iz dveh delov. Najprej moramo razdeliti delavce na dve skupini 

(prostovoljci in ostali delavci), nato izvedemo t-test za dva neodvisna vzorca ob predpostavki 

homogenosti varianc, ki jo preverimo z Levenovim testom. T-test za dva neodvisna vzorca 

smo uporabili, ker imamo za različne respondente podatke v dveh različnih situacijah 

(zadovoljstvo in motiviranost). 

H4: Z naraščanjem delovne dobe/dobe sodelovanja v Zvezi Sonček motiviranost delavcev 

upada in usposobljenost delavcev narašča. 

Četrta hipoteza je prav tako sestavljena iz dveh delov. Povezanost spremenljivk smo preverili 

s Spearmanovim koeficientom korelacije, ker je ena od spremenljivk ordinalna. 
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1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu smo pregledali domačo in tujo strokovno literaturo ter z metodo 

deskripcije povzeli teoretična izhodišča. Z metodo kompilacije smo predstavili različne 

modele za merjenje uspešnosti poslovanja organizacij in jih z metodo komparacije primerjali 

med seboj.  

Empirični del temelji na študiji primera. Predstavitev izbrane organizacije in opis trenutnega 

stanja smo izvedli z analizo dokumentov (Statut Zveze Sonček in Strateški načrt Sončka v 

obdobju 2011–2015) in analizirali preteklo poslovanje organizacije. Izvedli smo vprašalnik, 

vprašanja so bila pretežno zaprtega tipa, v e-obliki z orodjem 1Ka, respondentom je bila 

zagotovljena anonimnost. Namen vprašalnika je pridobitev podatkov o usposobljenosti, 

motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v Zvezi Sonček in mnenje delavcev o odnosu med 

Zvezo Sonček in lokalnimi društvi. V namenski vzorec je vključenih 384 delavcev (to je tudi 

celotna populacija delavcev na Zvezi Sonček), ki so razdeljeni v kategorije na osnovi 

opravljanja dela v Zvezi Sonček: po pogodbi o zaposlitvi, podjemni ali avtorski pogodbi, 

preko javnih del, kot prostovoljci ali kot študenti oz. dijaki. Prošnjo za izpolnitev spletnega 

vprašalnika je kadrovski oddelek Zveze Sonček posredoval vsem 384 delavcem in odzivnost 

je bila skoraj 50 %.  

Vprašalnik je razdeljen v pet sklopov. V prvem sklopu smo zbirali socio-demografske 

podatke in mnenje delavcev o uspešnosti organizacije. V naslednjih štirih sklopih smo 

preverili usposobljenost, motiviranost in zadovoljstvo delavcev s svojim delom ter njihovo 

mnenje o odnosu Zveze Sonček do lokalnih društev tako, da so na pet stopenjski Likertovi 

lestvici označili stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami v sklopu. 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS. Rezultate smo 

prikazali s pomočjo: 

- osnovnih opisnih statistik: aritmetična sredina, standardni odklon, frekvenčna 

porazdelitev, strukturni deleži; 

- bivariatnih statističnih metod: mere povezanosti med proučevanimi spremenljivkami 

(Pearsonov in Spearmanov koeficient korelacije); 

- kontingenčnih tabel in HI2 testa; 

- parametričnih testov za ugotavljanje razlik v aritmetičnih sredinah (t-test za dva 

neodvisna vzorca). 

Na osnovi teorij, analiz dokumentov in lastne raziskave smo nato oblikovali za Zvezo Sonček 

prilagojen evalvacijski model, ki temelji na modelu BSC. Za namen preverjanja modela smo s 

predstavitvijo rezultatov fokusni skupini (načrtovalni odbor Zveze Sonček) opravili še t. i. 

feedback analizo. 
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1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Pri izvedbi raziskave izhajamo iz naslednjih predpostavk: 

- Delavci so s strani vodstva Zveze Sonček informirani o poteku raziskave. 

- Delavci bodo večinoma sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika in ga vestno izpolnili. 

- Rezultati vprašalnika so izmerjeni na dovolj velikem vzorcu, da se bo rezultate lahko 

posplošilo na celotno organizacijo. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

- Empirična raziskava je narejena zgolj v eni organizaciji in ne vemo, kakšno je stanje v 

drugih invalidskih organizacijah. 

- Iz raziskave smo izključili delavce, ki opravljajo družbeno koristno delo, saj ti delajo v 

organizaciji le kratek čas in na osnovi odredbe sodišča. 

- Izvedba spletnega vprašalnika predstavlja metodološko omejitev. 

- Dostopnost virov podatkov in informacij (predvsem finančnih) je omejena na javno 

dostopne podatke oz. podatke, ki jih bo Zveza Sonček želela razkriti za namen raziskave. 

- Oblikovan model BSC za Zvezo Sonček je zgolj predlog za management, zato ne 

moremo z gotovostjo trditi, da bodo izbrani kazalniki odločilni za doseganje strateških 

ciljev. Prav tako obstaja navedena omejitev v časovnem obdobju, saj bi bilo potrebno 

rezultate meriti na daljše časovno obdobje, da bi se pokazala dejanska uporabnost 

predlaganega modela. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz sedmih poglavij, ki vsebinsko obravnavajo posamezna 

področja naloge. V uvodu smo opredelili obravnavan problem in predstavili teoretična 

izhodišča, opredelili namen, cilje in hipoteze raziskave, predstavili raziskovalne metode, 

omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema ter opisali strukturo naloge. V drugem, 

tretjem in četrtem poglavju smo navedli teoretična izhodišča glede NPO, politike organizacije 

in ocenjevanja poslovanja NPO, kjer smo se osredotočili na model BSC. Peto poglavje 

zajema predstavitev obravnavane invalidske organizacije, kjer smo oblikovali model BSC za 

Zvezo Sonček in podali svetovalna priporočila za management. V šestem poglavju, ki 

predstavlja empirični del naloge, smo predstavili predhodno raziskavo Zveze Sonček o 

zadovoljstvu uporabnikov in analizo podatkov, zbranih v lastni raziskavi, ter potrditev ali 

zavrnitev hipotez. V sklepu smo povzeli svoje ugotovitve glede obravnavanega problema in 

podali zaključke, povezane z rezultati raziskave. 



 

6 

2 OPREDELITEV IN MANAGEMENT NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 

2.1 Nepridobitne organizacije 

V današnji civilizaciji so organizacije nujno potrebne, da lahko človek na organiziran način 

dosega svoje interese v družbi. Tavčar (2005, 15) organizacije opisuje kot: »…interesne in 

dejavnostne skupnosti ljudi, za katere sta značilni delitev dela in delitev pristojnosti ter 

odgovornosti.« Kralj (2003) pa organizacijo opisuje kot: »…sistem ljudi, sredstev in virov, ki 

ga osnujejo ljudje zaradi svojih interesov (koristi) in mu določajo zamisli, poslanstvo, vizijo, 

smotre in cilje ter v njem delajo ali z njim sodelujejo.« 

Za opredelitev pojma nepridobitne organizacije moramo najprej pogledati kako se 

organizacije razvrščajo. Organizacije se lahko razvrščajo glede na število ustanoviteljev ter 

donosnost organizacije (več o tem Tavčar 2005). Lahko pa jih razvrščamo po ekonomskem 

namenu poslovanja. Tavčar (prav tam) ugotavlja, da je temeljni namen podjetij ustvarjanje 

dobička in s tem povečevanje premoženja lastnikov, medtem ko temeljni namen nepridobitnih 

organizacij ni ustvarjanje dobička. Zapisano ne pomeni, da vsa podjetja poslujejo z dobičkom 

ali da vse NPO ne ustvarjajo dobička. Nepridobitne organizacije morebitni dobiček praviloma 

v celoti namenjajo v lastno poslovanje, medtem ko obstajajo tudi podjetja, ki poslujejo z 

izgubo. Zato se nam zdi za opredelitev pojma »nepridobitno« najprimernejša Tavčarjeva 

(2005, 16) definicija: »Po ekonomski plati so torej organizacije ali pridobitne (te poslujejo ali 

z dobičkom, so profitne ali z izgubo, so neprofitne) ali nepridobitne.«  

Pojem »nepridobitno« je tako potrebno razlikovati od pojma »neprofitno«, saj niso vse 

nepridobitne organizacije hkrati neprofitne in obratno. Številni avtorji (Hrovatin 2002; Mesec 

2008; Dimovski 2002; Kolarič 2003) namreč nepridobitne organizacije označujejo kot 

neprofitne, kar se nam ne zdi pravilno zaradi prej razloženega. Na tem mestu naj omenimo, da 

bomo za potrebe te naloge enačili pojma nepridobitno in neprofitno zgolj zaradi lažjega 

sklicevanja na druge avtorje. 

Temeljne značilnosti NPO so (povzeto po Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič 2002): 

1. zasebnost: institucionalna ločenost od države, ustanovitelji oz. lastniki so zasebne fizične 

ali pravne osebe (za razliko od javnih NPO, ki jih ustanovi država in služijo javnemu 

interesu, op. p.); 

2. nepridobitnost: temeljni namen njihovega obstoja je delovanje v splošno družbeno 

koristne namene; 

3. formalnost: imajo izoblikovano organizacijsko strukturo, postopke in pravila, ki veljajo 

za vse udeležence; 

4. avtonomnost: same usmerjajo in obvladujejo svoje delovanje; 

5. prostovoljstvo: članstvo v NPO ni zakonsko obvezno, prostovoljci k delovanju prispevajo 

z delom, finančnimi ali materialnimi prispevki. 
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Ključna razlika med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je njihovo poslanstvo (več 

o tem v 3. poglavju) oz. namen obstoja. Kot smo že uvodoma pojasnili, temeljni namen 

obstoja NPO ni ustvarjanje dobička, kot to velja za pridobitne organizacije, temveč delujejo v 

družbeno koristne oz. humanitarne namene. Tavčar (2005, 19–23) navaja razlike med 

pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami avtorjev Anthonyja in Younga (1988) kot je 

prikazano v preglednici 1. 

Preglednica 1: Razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami 

ZNAČILNOSTI 
PRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

NEPRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

Dobiček kot merilo uspešnosti 

Enotno merilo za izbiranje med 

alternativami 

Dobiček je temeljno merilo za 
izbiranje. Management 

uporablja tudi druga merila 

glede na interese udeležencev. 

Ni enotnega smotra. 

Management težko razvršča 
smotre po pomembnosti. 

Različni smotri terjajo različna 
merila. 

Temelj kvantitativnega 

analiziranja 

Primerjanje ocenjenih stroškov 
z ocenjenimi koristmi. 

Ni jasne povezave med vložki 
in izložki. Težko je ocenjevati 

prirastek koristi za prirastek 

porabe sredstev organizacije. 

Merjenje uspešnosti delovanja Dobiček je sinteza sestavin 
uspešnosti, merilo za uspešnost 
organizacij, osnovno sodilo za 

uspešnost managementa. 

Količino in kakovost storitev je 
težko meriti. Pretirano 
poudarjanje finančne 

uspešnosti lahko škoduje 
organizaciji. 

Vpliv na decentraliziranost Številni managerji vedo, da je 
dobiček temeljni smoter in 

merilo njihove uspešnosti. 
Management lahko varno 

delegira odločitve nižjim 
ravnem. 

Organizacija ima številne cilje, 
nima pa enotnih meril 

uspešnosti. Management zato 
težko delegira odločitve; 
centralizirano odločanje 
ustvarja birokracijo. 

Primerjanje raznolikih enot Enotno merilo za primerjanje 

enot v organizaciji in 

organizacij med seboj. 

Mogoče je primerjati le 
istovrstne enote v organizaciji 

in organizacije med seboj. 

Davki  

Davek na dobiček Obdavčitev dobička, 
ugotovljenega v davčnem 
izkazu uspeha. 

Obdavčitev dela dobička, 
doseženega s pridobitno 
dejavnostjo. 

Obdavčitev plač Prispevki na plače, davki na 
plače. 

Povračila v zvezi z delom – 

prehrana, prevoz ipd. 

Davčne olajšave Za prva leta zaposlovanja 

invalidov, sedež na 
demografsko ogroženih 
področjih. 

Neobdavčen del dobička iz 
pridobitne dejavnosti, 

neobdavčene plače. 

Nadaljevanje na naslednji strani 
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ZNAČILNOSTI 
PRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

NEPRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

Pravne zadeve 

Lastništvo Družbeniki vložijo svoja 
sredstva v kapital družbe in 
pričakujejo izplačilo dobička 
oz. rast vrednosti svojega 

deleža. Ob prenehanju družbe 
se po poplačilu upnikov 
preostanek razdeli med 

družbenike. 

Vložki darovalcev 
(donatorjev). Družba s prihodki 
in premoženjem ne more 
razpolagati v korist 

posameznikov. Ob prenehanju 

se premoženje in sredstva 
prenesejo na drugo NPO, 

državo ali lokalno skupnost, 

kjer je organizacija delovala, 

nikdar na posameznika. 

Pridobitna dejavnost Pridobitna dejavnost je 

osnovna dejavnost. 

Lahko jo opravlja v samostojni 

in ločeni organizaciji ali v 
posebni entiteti, ki je v celoti 

last NPO. 

Ustvarjanje in delitev dobička Družba razporeja dobiček med 
družbenike, v povečanje 
kapitala ali v rezervni sklad. 

Lahko ustvarjajo presežke 
sredstev; tako zbirajo potrebna 

sredstva za delovanje, širitev in 
menjavo nepremičnega 
premoženja ter za rezervni 
sklad. Ne izplačujejo 
denarnega presežka kot 
denarne dividende. 

Storitvena dejavnost 

Izvajanje Lažje obvladovanje izvajanja in 
izvajalcev zaradi jasne 

hierarhije pristojnosti in 

odgovornosti; izvajalci so 

praviloma plačani. 

Težje obvladovanje izvajanja. 
Izvajalci so največkrat 
prostovoljci ali so plačani pod 
tržno ceno.  

Kakovost Mnogokrat bolj strokovni in 

manj spodbujeni izvajalci, 

materialni dokazi, reference. 

Mnogokrat manj kakovostni in 

spodbujeni izvajalci, manj 

materialnih dokazov, referenc. 

Omejitve glede ciljev in strategij 

Strategije in prožnost Svobodno odločanje o ciljnih 
panogah strank in o strategijah 

do njih. Management lahko 

hitro izvede spremembe.  

Obvezno izvajanje storitev, 

nedopustno je opuščanje, 
financerji pogosto togo 

omejujejo izbiranje strategij. 

Financiranje 

Viri financiranja Sredstva si pridobijo s tržno 
dejavnostjo (lastni ali tuji 

kapital). Večinoma skušajo 
povečevati obseg in vrednost 
storitev. Pridobivajo nove 

NPO, ki prejemajo sredstva od 

uporabnikov, so odvisne od 

tržišča in skušajo povečevati 
število uporabnikov in obseg 

izvajanja storitev. Za NPO, ki 

Nadaljevanje na naslednji strani 
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ZNAČILNOSTI 
PRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

NEPRIDOBITNE 

ORGANIZACIJE 

 stranke, skušajo povečevati 
delež, ki ga imajo na tržišču. 

prejemajo sredstva iz javnih 

virov, je pridobivanje sredstev 

le deloma povezano z obsegom 

in kakovostjo storitev, 

pomembno je zadovoljstvo 

virov sredstev; skušajo 
omejevati število uporabnikov, 

če to ne vpliva na višino in 
kakovost sredstev. 

Strokovnjaki kot managerji 

Strokovnjaki nimajo 

managerskih znanj in imajo 

strokovne interese, ki niso 

nujno enaki smotrom 

organizacije. 

Razporejanje na poslovodna 

mesta upošteva poleg ožjih 
strokovnih znanj širša znanja o 
managementu ter osebnostne 

značilnosti. Strokovnjaki 
pogosto počasneje napredujejo 
kot managerji. 

Strokovnjaki imajo večjo 
veljavo kot managerji. V 

nekaterih strokah strokovnjaki 

še vedno podcenjujejo delo 
managerjev. 

Upravljanje in usmerjanje 

Management naj ima na skrbi 

predvsem učinkovitost, 
upravljavci usmerjanje in 

nadzor nad uspešnostjo 
organizacije.  

Lastniki le posredno 

obvladujejo organizacijo. 

Upravljavci močno vplivajo na 
delovanje managementa. 

Lastništvo nad organizacijo je 
pogosto posredno ali 

zamegljeno. Člani upravnih 
organov ne prejemajo plačila; 
zavzetost je pogosto omejena. 

Ker ni enotnih meril 

uspešnosti, težko učinkovito 
spremljajo uspešnost delovanja.  

Vršni management 

Za učinkovito poslovodenje naj 
bo dovolj pristojnosti združenih 
v vršnem managerju. 

Vršni manager ima zelo veliko 
in nedeljeno oblast. 

Pogosta je dvojnost 

poslovodenja: v državnih 
organizacijah politika in aparat, 

v profesionalnih organizacijah 

stroka in poslovodenje, v 

prostovoljskih organizacijah 

prostovoljci in plačani 
funkcionarji. 

Vplivi politike 

Politika deluje med mnogimi 

spremenljivimi interesi. 

Vpliv politike na delovanje 

organizacije je omejen na več 
načinov. Organizacije 

upoštevajo interese okolij na 
analitičen način in dolgoročno. 

Vplivi politike so različni: 
kratkoročno obnašanje voljenih 
managerjev, upravljavcev, 

dodeljevalcev sredstev; zahteve 

javnosti po transparentnosti 

delovanja in skrivanje 

informacij zaradi 

konkurenčnosti. 

Vir: Tavčar 2005. 
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2.2 Vrste nepridobitnih organizacij in pravna podlaga 

Kot navaja Mesec (2008, 55), sodijo v nepridobitni sektor na osnovi slovenske zakonodaje 

področja vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, 

otroškega varstva, varstva invalidov, socialnega zavarovanja in druge dejavnosti, katerih cilj 

ni ustvarjanje dobička. V ta sektor sodijo tudi določena področja pridobivanja javnih dobrin – 

energetika, promet in zveze, komunala, vodno gospodarstvo, gospodarjenje z drugimi vrstami 

naravnega bogastva ter varstvo okolja, kjer je ustvarjanje dobička podrejeno zadovoljevanju 

javnih potreb (prav tam). 

V skladu s slovensko statusnopravno ureditvijo lahko imajo NPO naslednje 

pravnoorganizacijske oblike: podjetja, zavodi, zadruge, ustanove in društva. 

Dimovski (2002, 698) ločuje NPO, ki imajo pravnoorganizacijsko obliko podjetja, po kriteriju 

vrste lastnine in pravice upravljanja na:  

1. »privatna ali zasebna podjetja; torej individualna podjetja ali družbe (osebne in kapitalske 

družbe); 

2. javna podjetja, ki se pojavljajo zaradi tržnih monopolov ali posebnega interesa države na 

posameznem področju, kot so pošta, železnica; 

3. mešana podjetja, za katera je ključno, da je del kapitala zasebnega in del javnega.« 

Zavodi, kot najbolj razširjena oblika opravljanja nepridobitne dejavnosti, so urejeni v Zakonu 

o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96), ki v 1. členu navaja: »Zavodi so organizacije, ki se 

ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 

zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja 

ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.« Poznamo javne 

in zasebne zavode. Javni zavodi se ustanovijo za opravljanje javnih služb, ki opravljajo družbi 

nujno potrebne dejavnosti za zadovoljevanje potreb po javnih dobrinah. Tudi zasebni zavodi 

morajo izpolnjevati pogoj nepridobitnosti, lahko pa kot navaja Mesec (2008, 56) sredstva za 

izvajanje svojega poslanstva pridobivajo tako od države kot tudi iz zasebnih fundacij, 

mednarodnih razpisov, prostovoljnih prispevkov in z izvajanjem pridobitnih dejavnosti.  

Zakon o zadrugah (Uradni list RS št. 97/09) v 1. členu definira: »Zadruga je organizacija 

vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in 

razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem 

pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Zadruga 

lahko vodi svoje dejavnosti tudi preko odvisne družbe. Zadruga lahko ustanovi podjetje, 

drugo zadrugo ali drugo pravno osebo oz. postane članica druge pravne osebe, če se s tem 

uresničuje namen, zaradi katerega je bila ustanovljena.«  

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in je po Zakonu o ustanovah (Uradni list 

RS št. 70/05, 91/05) pravna oseba zasebnega prava. Namen ustanove mora biti 
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splošnokoristen (če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, 

vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva 

okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno) ali 

dobrodelen (če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči 

potrebne) in praviloma trajen. Zakon nadalje navaja, da sta pogoja splošne koristnosti in 

dobrodelnosti izpolnjena, če je krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, omejen, vendar ni 

poimensko določen ali omejen le na člane družine. 

Zakon o ustanovah v 34. členu določa uporabo besede fundacija. Besedo fundacija lahko v 

imenu ali firmi uporabljajo pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne 

namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Takšne pravne osebe so vpisane v 

register oziroma evidenco pravnih oseb v skladu z zakonom, po katerem so ustanovljene. To 

pomeni, da so lahko fundacije tudi zavodi, društva ali gospodarske družbe, ne samo ustanove. 

Beseda fundacija zgolj pojasni njen nepridobitni značaj. 

Društvo je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) samostojno in 

nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oz. naloge ter način delovanja. Namen 

ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička, lahko pa društvo opravlja 

pridobitno dejavnost, vendar ne izključno. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti 

mora društvo trajno namenjati za uresničevanje svojega namena in ciljev ter jih ne sme deliti 

med člane društva. Delovanje društva je javno. Članstvo v društvih je prostovoljno. Društvu 

se v skladu s 30. členom zakona (prav tam) lahko podeli status društva, ki deluje v javnem 

interesu, če deluje na eksplicitno navedenih področjih, njegovo delovanje presega interese 

članov in je splošno koristno. 

Za bolj pregledno razvrščanje NPO uporabljajo Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič (2002) 

primer tipologije vseh organizacij v družbi, ki temelji na štirih kriterijih (slika 1): 

1. kriterij cilja, namena: vse organizacije v družbi lahko razdelimo na tiste, pri katerih je cilj 

ustvarjanje dobička za njihove lastnike (pridobitne organizacije) in tiste, pri katerih je 

temeljni namen obstoja delovanje v splošno družbeno koristne namene (nepridobitne 

organizacije); 

2. kriterij ustanovitelja: določa kdo je ustanovitelj NPO – vladne, javne NPO ustanovi 

država, nevladne, zasebne NPO ustanovijo zasebne fizične ali pravne osebe; 

3. kriterij formalno-pravnega statusa: deli NPO glede na ciljno skupino uporabnikov njenih 

storitev. NPO, ki delujejo v javnem interesu so društva, združenja, ki delujejo v dobro 

posameznikov in skupin izven organizacij, zasebni zavodi, fundacije, socialna podjetja, 

verske organizacije itd. NPO, ki delujejo v skupnem interesu članov, so članski klubi ali 

društva (športni, kulturni, poklicni), članske zadruge in kooperative, sindikati, politične 

stranke, zbornice in druga poslovna združenja itd. 
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4. kriterij izvajalca aktivnosti: NPO, ki delujejo tako v javnem kot v skupnem interesu, 

lahko svojo dejavnost izvajajo v celoti z zaposlenimi v organizaciji (profesionalizirane 

NPO), lahko jo v celoti izvajajo s prostovoljci (prostovoljne NPO) ali za izvajanje svoje 

dejavnosti uporabljajo tako zaposlene kot prostovoljce (mešane NPO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Tipologija nepridobitnih organizacij  

Vir: Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič 2002. 

2.3 Management nepridobitnih organizacij 

»Management je način organiziranja, načrtovanja, vodenja in nadzorovanja poslovnih 

aktivnosti v formalni ali neformalni instituciji, kjer posameznik oz. poslovna skupina 

učinkovito dosega svoje poslanstvo in cilje,« navaja Mesec (2008, 40). Takšno definicijo 
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poslanstvo oz. namen obstoja. Opredelitev poslanstva je okvir delovanja vsake organizacije. 

Poslanstvo je vodilo v vseh nadaljnjih korakih strateškega načrtovanja NPO, pomemben 
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dejavnik pri uresničevanju strategij pa je tudi v nepridobitnem sektorju ekonomski oz. 

finančni vidik vodenja organizacije (Drucker 2005). Nadalje Drucker (prav tam) ugotavlja, da 

se z managerskega vidika NPO razlikujejo od pridobitnih organizacij na treh temeljnih 

področjih: pri izvajanju poslanstva in organiziranju dejavnosti, pri strateškem odločanju in 

načrtovanju na posameznih poslovnih področjih ter pri poslovnih rezultatih in merjenju 

uspešnosti in učinkovitosti nepridobitne dejavnosti. 

V delovanju vsake organizacije poznamo tri temeljne vloge (Tavčar 2005, 42): 

- Upravljanje je vloga upravljavcev oz. lastnikov organizacije (skupščine, nadzornega 

sveta, upravnega odbora) in obsega odločitve glede smotrov in konceptov v vseh vidikih 

temeljne, razvojne in tekoče politike organizacije. 

- Management oz. poslovodenje je vloga managerjev (poslovodnikov). Vršnega managerja 

postavljajo neposredno lastniki ali organ upravljanja, srednji in nižji management pa 

postavlja vršni manager. Management obsega izvršilne odločitve v razvojni in tekoči 

politiki organizacije, ki jo izvaja tako, da organizacija dosega cilje, ki vodijo do 

izpolnjevanja smotrov organizacije. 

- Izvajanje je naloga izvajalcev, ki jih kadrujejo in razporejajo managerji. Managerji prav 

tako načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo delo izvajalcev.  

 

Tavčar (prav tam) ugotavlja, da je mogoče temeljno delitev vlog in dela med upravljavce, 

managerje in izvajalce prenesti tudi na NPO, ter da imajo pri tem upravljavci vlogo 

usmerjenja in nadziranja, velikokrat pa tudi vlogo usklajevanja razmerij z dejavniki v okolju 

NPO. Upravni odbor oz. skupina, ki upravlja NPO, med drugim tudi določa poslanstvo 

organizacije, pravila in načrte za delovanje, zagotavlja zadostna sredstva za delovanje, izbere, 

ocenjuje in po potrebi odpusti vršnega managerja ter promovira NPO v širši javnosti. 

Tavčar (2005, 45) nadalje ugotavlja, da je temeljna naloga managerjev obvladovanje 

organizacije (tj. urejanje zadev v delovanju), ki obsega: 

- »načrtovanje ciljev v skladu s postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti; 

snovanje strategij za doseganje teh ciljev; 

- organiziranje urejenosti organizacije (pristojnosti in odgovornosti, delitve dela), 

učinkovitega delovanja organizacije (procesov), določanje veljavnih načinov delovanja 

(sistemi) ter oskrbe organizacije s sredstvi (materialnimi, nematerialnimi); 

- usmerjanje dejavnosti sodelavcev, da organizacija učinkovito deluje in uspešno dosega 

cilje; usmerjanje obsega tudi sprotno prilagajanje ciljev in prihodnjih strategij, ki jih ni 

mogoče zanesljivo določati vnaprej; 

- nadzorovanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev, delov organizacije in 

organizacije v celoti ter poročanje in utemeljevanje poročil ter priporočil lastnikom in 

drugim vplivnim udeležencem organizacije.« 
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Načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje so temeljne naloge oz. funkcije 

managerjev vseh organizacij. Za bolj poglobljeno razumevanje managementa nepridobitnih 

organizacij pa Dimovski (2002, 708–711) navaja deset ključnih funkcij vršnega managerja v 

NPO (slika 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Funkcije managementa nepridobitnih organizacij 

Vir: Dimovski 2002. 

- Načrtovanje je funkcija, ki opredeljuje kratkoročne in dolgoročne cilje za prihodnje 
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Prav tako skrbi za vrednotenje in morebitno popravljanje načrtov. 

- Organiziranje kaže način, kako želi organizacija uresničiti postavljene načrte. Gre za 

proces sestavljanja medsebojnih razmerij zaposlenih v organizaciji, ki bo omogočalo 

doseganje načrtov in ciljev. Vršni manager je odgovoren za določanje denarnih in 
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človeških virov, ki so potrebni za doseganje načrta, projektov ali programskih storitev 

NPO ter za strukturiranje vzorcev osebja in vzpostavljanje standardov uspešnosti. 

- Motiviranje je funkcija, s katero uspešen manager opravi stvari z delom drugih. Za 

uspešno motiviranje posameznikov je potrebno razumevanje osnovne človeške narave. 

Tisti manager, ki prepozna različne potrebe posameznikov in jim ponudi priložnost za 

njihovo zadovoljitev, je uspešen. Tako ustvarja občutek pripadnosti NPO, saj bodo člani 

osebja, uprave in prostovoljci vso svojo energijo in znanje usmerili v doseganje ciljev 

organizacije. 

- Dimovski (2002, 710–711) ugotavlja: »Funkcija nadziranja zajema spremljanje aktivnosti 

zaposlenih, ugotavljanje odstopanj, prepoznavanje vzrokov in ukrepanje za uresničitev 

postavljenih ciljev. …Proces nadzora je interaktiven pristop, usmerjen k razvijanju 

sposobnosti zaposlenih z oziranjem na delovno uspešnost, skupno iskanje rešitev 

problemov, pojasnjevanjem pričakovanj v zvezi z delom, pojasnjevanjem usmeritve 

organizacije, vrednotenjem napredka zaposlenih, doseganjem meril uspešnosti in z 

oblikovanjem vrednot in prepričanj znotraj organizacije.« 

- Odločanje je izredno pomembna naloga vršnega managerja NPO. Pri najbolj 

kompleksnih odločitvah se mora ravnati po delu modela odločanja. Zbrati mora 

informacije iz okolja, jih analizirati in zaznati potrebo po odločitvi, potem mora odločitev 

spremljati in vrednotiti ter jo na koncu spremeniti, če situacija tako zahteva od njega. 

Odločanje razumemo kot proces preudarnega razmišljanja, kjer odločitev pomeni izbiro 

med različnimi možnostmi.  

- Poročanje je vezano na idejo linij odgovornosti in poveljevalno verigo. Posamezniki v 

organizaciji so odgovorni za veliko rezultatov in morajo zato poročati nadzorniku o 

napredku pri doseganju zastavljenih nalog in ciljev. Skupek vseh teh informacij je nato 

posredovan od srednjega managementa k vršnemu managerju, ki poroča upravi in 

nadzornemu odboru. Odgovornost vršnega managerja je tudi, da ne prihaja do nasprotij v 

linijah, po katerih poteka poročanje, da ima osebje na voljo vsa potrebna sredstva za 

doseganje nalog in ciljev ter da poroča o njihovem izvajanju. 

- Funkcija zbiranja sredstev je ena najpomembnejših funkcij vršnega managerja NPO, ki 

mora skrbeti, da je NPO finančno zdrava, da ima potrebna sredstva za izvajanje 

programov in da lahko plačuje zaposlenim. Kolikšna je njegova udeležba pri zbiranju 

sredstev, je odvisno od oblike in stopnje udeležbe specifičnih zaposlenih, svetovalcev in 

prostovoljcev. 

- Poslovodenje financ je naslednja ključna vloga managerja NPO. Vse managerske 

odločitve vplivajo na alokacijo virov v organizaciji, na porabo sredstev ali na potrebo po 

zagotavljanju dodatnih sredstev. Za pregled nad finančnim stanjem uporabljajo vršni 

managerji orodja kot so finančna poročila, izkazi denarnih tokov in poročila o stroških 

glede na namen porabe. Vršni manager ima pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju 

investicijskih strategij organizacije. Pri tem se mora zavedati prihodnjih potreb 

organizacije, spremljati pa mora tudi donose od investicij. 
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- Delegiranje dela drugim je pomembna funkcija vršnega managerja, ki mora biti sposoben 

prepoznati, katero delo lahko prenese v izvajanje svojim zaposlenim ali zunanjim 

svetovalcem. Zato se mora zavedati sposobnosti in znanj svojih podrejenih, zavedati se 

mora, kaj zahteva določeno delo, imeti mora zaupanje v svoje osebje, znati se mora tudi 

zahvaliti za dobro opravljeno delo. Vedno je pomembno, da obdrži pregled nad 

izvajanjem delegiranega dela, saj odgovornosti z delegiranjem ne more prenesti na nižje 

managerske ravni. 

- Usklajevanje del in nalog v več specializiranih oddelkih znotraj organizacije mora 

potekati po hierarhiji navzdol in navzgor. Izraz integracija pomeni, da morajo managerji 

skrbeti, da posamezni oddelki ali ravni organizacijske strukture ne bi delovali neodvisno 

in neusklajeno ter včasih tudi v nasprotni smeri od drugih. 

 

Glede na vse navedeno ima uspešen vršni manager NPO vrsto kvalifikacij, spretnosti, 

strokovnega znanja in predvsem sposobnosti za vodenje nepridobitne organizacije ter 

zmožnost ravnanja z ljudmi. Neprogrešljiva značilnost managerja zraven njegove strokovne 

usposobljenosti, pa je njegova verodostojnost in etičnost. Verodostojnost je nujna lastnost 

vsakega managerja, saj brez nje ne more uživati ne zaupanja lastnikov oz. upravljavcev ne 

osebja in ne zunanjih udeležencev (več o etiki Tavčar 2009). 
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3 NAČRTOVANJE IN POLITIKA ORGANIZACIJE 

3.1 Načrtovanje 

Predpogoj za nemoteno delovanje vsake organizacije v današnji dobi je načrtovanje. 

Management organizacije mora načrtovati letni proračun, finančna sredstva, kadre, programe 

in usmeritve, politiko organizacije ter način, kako doseči zastavljene cilje organizacije. 

Managerji naj obvladujejo organizacijo tako, da bo učinkovito in uspešno dosegala 

postavljene cilje. Tavčar (2005, 133) ugotavlja: »Ker pa je vsaka organizacija obenem 

instrument za doseganje ciljev in interesna skupnost udeležencev, je načrtovanje pomembno 

tudi za usmerjanje in obvladovanje udeležencev.« Avtor nadalje ugotavlja (prav tam), da je v 

NPO (še posebej v tistih, ki imajo večji delež prostovoljcev) načrtovanje posebej pomembno, 

ker nadomešča del usmerjanja, ki ga v organizacijah brez prostovoljcev, zagotavljajo 

postavljena hierarhija in pravila delovanja. Zato lahko načrtovanje v veliki meri izboljša 

učinkovitost in kakovost delovanja nepridobitnih organizacij. 

Management, kot veda o obvladovanju organizacij, je uvedel pojem strateško načrtovanje 

(več o tem v poglavju 3.4), ki izhaja iz analiziranja interesov udeležencev ter postavljanja 

smotrov in ciljev, analize notranjih in zunanjih okolij organizacije ter snovanja strategij za 

doseganje ciljev. Strateško načrtovanje je zelo dolgotrajen in tog proces, v katerega mora biti 

vključeno predvsem strateško mišljenje, strateško delovanje in ustvarjalnost managerjev, kot 

navajajo zagovorniki sodobnejšega prilagodljivega načrtovanja (Mintzberg 2013; Bryson 

2011). 

Wolf (2012) navaja dva koncepta načrtovanja, ki sta uporabna za nepridobitne organizacije: 

- Linearno načrtovanje obsega točno določeno zaporedje dejavnosti, od opredelitve 

poslanstva, smotrov in ciljev, do izdelave strategij in načrtov za doseganje zastavljenih 

ciljev v formalnem dokumentu. Takšno načrtovanje je periodično (npr. na vsakih pet let), 

izčrpno in počasno. Uporablja se ob snovanju nove organizacije ali na zahtevo 

ustanoviteljev, ki s tem pogojujejo dodeljevanje sredstev.  

- Integralno načrtovanje bolj poudarja proces načrtovanja, ki nima začetka in konca, 

temveč je pomembna strateška skladnost posameznih sestavin. Vse sestavine načrtovanja 

– poslanstvo, smotri, cilji, ocenjevanje, strategije, načrti dejavnosti – so odvisne druga od 

druge in lahko vplivajo druga na drugo. Takšno načrtovanje terja nenehno zbiranje 

informacij, kar poveča odzivnost vseh udeležencev, da se hitro in sproti odzovejo na 

morebitne spremembe. Načrt je mogoče vselej spreminjati, zato ni dokončnega 

formalnega dokumenta, temveč so zgolj sprotne delovne usmeritve, načrtovanje ni 

izčrpno in je hitrejše. Uporablja se za nove organizacije ali organizacije, ki se morajo 

hitro odzivati na spremembe v okolju. 
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Koncepti načrtovanja so značilni predvsem za pridobitne organizacije, podjetja, kjer obstajajo 

jasno določeni ekonomski smotri in cilji, finančni izidi pa so predvidljivi v odvisnosti od 

tržnih razmer. Takšno načrtovanje je sicer uporabno tudi za nepridobitne organizacije, vendar 

v določenem obsegu in vselej kritično ter ob upoštevanju javnih interesov. 

Za management NPO velja večina metod in modelov managementa podjetij, ob upoštevanju 

nekaterih posebnosti NPO (Tavčar 2005, 147–148): 

- cilji: večrazsežnosten in celovit sistem ciljev, ki so pretežno kvalitativni; 

- pravna oblika: različne zakonske oblike, kriteriji za izbiranje; odgovornost, davki in 

soupravljanje; 

- urejenost: posebni sistemi in strukture, svojska oblika birokracije; 

- tržišče in trženje: organizacije imajo svoje odjemalce oz. uporabnike storitev in tekmece, 

strategije in svojevrstno tržno ponudbo, čeprav ne izvajajo storitev za plačilo; 

- osebje: obvladovanje različnih vrst sodelavcev (plačani, prostovoljni), management 

struktur in izrednih pojavov (preobremenitev, izgorevanje); 

- financiranje: NPO velikokrat nimajo tržne vrednosti, zato s težavo pridobivajo kapital na 

denarnem tržišču; uporabljajo veliko drugih oblik financiranja, ki zahtevajo management 

in uravnoteženje; 

- načrtovanje in nadziranje: prevladujejo kvalitativni cilji, hkrati pa celovitost organizacije 

zahteva posebej učinkovito (računalniško podprto) spremljanje in nadziranje; 

- projekti: značilen je velik delež tako vsebinsko kot časovno zaključenih dejavnosti; za 

merjenje učinkovitosti se uporabljajo orodja managementa projektov; 

- spreminjanje: učinkovito spreminjanje zahteva obvladovanje nasprotij in vodenje 

sodelavcev; 

- prežemajoče zadeve: management celovite kakovosti in učinkovito delovanje, 

medsebojna skladnost plačanega in prostovoljnega dela, dolgoročne možnosti 

nepridobitnega področja. 

3.2 Vizija, smotri in cilji, poslanstvo 

Organizacija je instrument, s katerim udeleženci organizacije udejanjajo svoje interese. 

Udeleženci se delijo na notranje (sodelavci, managerji, strokovnjaki) in zunanje (tržni 

partnerji, tekmeci, država, zunanje okolje, lastniki). Tavčar (2005, 148) navaja, da interesi 

izhajajo iz kratkoročnejših, bolj spremenljivih in prilagodljivih potreb ter trajnejših, malo 

spremenljivih vrednot udeležencev organizacije. Interesi se odražajo v temeljni dejavnosti in 

usmeritvi organizacije, zato so interesi udeležencev pridobitnih organizacij drugačni od 

interesov udeležencev nepridobitnih organizacij (prav tam). 

Vizija je privlačna in uresničljiva podoba prihodnosti organizacije, ki opisuje organizacijo, 

kakšna naj bi postala, ko bo učinkovito dosegla zastavljene cilje. Musek Lešnik (2003) ob tem 
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dodaja, da je vizija uresničljiva le takrat, ko temelji na stvarnem stanju in upošteva resnične 

pogoje v okolju organizacije. Opisuje usmeritve in cilje organizacije ter opredeljuje, kaj 

pomeni, če jih doseže. S tem motivira, navdihuje in zavezuje sodelavce k pripadnosti in 

predanosti organizaciji, oblikuje pomen dela in spodbuja ljudi, da prizadevno opravljajo svoje 

naloge. Na temelju takšne vizije se oblikujejo strateški načrti (prav tam). Dobra vizija je 

smiselna, enostavna, spodbudna in izzivalna. Izhaja iz ključnih vrednot in temeljnega namena, 

razloga za obstoj organizacije. 

Smoter je dolgoročna in malo spremenljiva, konkretna sestavina vizije. Cilji, ki določajo 

obseg in vsebino dejavnosti organizacije, so podrejeni maloštevilnim smotrom. Razvrščeni 

morajo biti po pomembnosti, povezanosti in času. Tavčar (2005, 152–153) ugotavlja, da 

morajo biti dobri smotri in cilji merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. Merljivost ciljev je 

predpogoj za obvladovanje organizacije. Managerji ne morejo obvladovati organizacije, če ne 

merijo dosežkov delovanja organizacije (prav tam). Več o merilih in standardih uspešnosti ter 

njihovi skladnosti sledi v poglavju 4. 

Poslanstvo zajema temeljni namen obstoja organizacije in opredeljuje odgovornost 

organizacije do vseh njenih udeležencev (zaposlenih, ustanoviteljev, uporabnikov in širše 

družbe). Musek Lešnik (2003) navaja, da jasno opredeljeno poslanstvo motivira zaposlene h 

kakovostnemu delu, management h kakovostnemu vodenju, uporabnikom in širši skupnosti pa 

vzbuja zaupanje v organizacijo. Avtor nadalje navaja (prav tam), da izjava o poslanstvu 

vsebuje namen in cilje organizacije (zakaj organizacija obstaja in kaj želi doseči), ljudi (kdo 

so zaposleni v organizaciji in kdo so uporabniki), dejavnost (glavne metode, postopke in 

ravnanja, s katerimi organizacija dosega zastavljene cilje) in navezanost na vrednote (kako se 

organizacija pri uresničevanju opredeljenega poslanstva navezuje na svoje skupne vrednote). 

Izjava o poslanstvu je tudi orodje, ki managementu pomaga učinkovito usmerjati prizadevanja 

in delo zaposlenih (prav tam).  

3.3 Strategija in politika organizacije 

»Strategija določa načine in metode uresničevanja vizije organizacije ob spoštovanju 

opredeljenih temeljnih skupnih vrednot in poslanstva. Njeno temeljno orodje so jasno 

opredeljeni cilji, združeni v strateške načrte.« (Musek Lešnik 2003) 

Kot smo že večkrat zapisali, je temeljna naloga managerjev obvladovanje organizacije na 

način, da bo uspešno in učinkovito dosegala zastavljene cilje. Za doseganje ciljev, mora 

organizacija opraviti določene dejavnosti, biti mora primerno urejena in razpolagati mora s 

primernimi sredstvi. Te dejavnosti, urejenost in sredstva skupaj tvorijo strategijo organizacije.  

Cilji in strategija za doseganje ciljev skupaj tvorijo politiko organizacije. Za snovanje in 

udejanjanje politike organizacije se je uveljavil osnovni model politike organizacije (slika 3), 
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ki izhaja iz vizije in smotrov, obsega pa cilje in strategijo za doseganje teh ciljev. Osnovni 

model politike organizacije je uporaben za vse organizacije, tako za pridobitne, ki imajo 

predvsem pridobitne smotre, kot tudi za nepridobitne, ki imajo predvsem nepridobitne smotre 

(Tavčar 2005, 158). 

 

Vizija in smotri 

 

 

  

 

STRATEGIJA 

 

 

 

Slika 3: Osnovni model politike organizacije 

Vir: Tavčar 2009. 

V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje opredelili temeljne sestavine strategije (Tavčar 

2005; 2009): 

1. Dejavnosti organizacije za doseganje ciljev obsegajo: 

- Poslanstvo organizacije, ki vsebuje vse bistvene programe za doseganje ciljev 

organizacije. Organizacija naj odmerja sredstva samo za tiste dejavnosti, ki bodo 

prispevale k uresničevanju poslanstva. Za ostale dejavnosti je potrebno najprej dokazati, 

da bodo dovolj prispevale k doseganju ciljev organizacije, da s tem opravičujejo porabo 

njenih sredstev. Portfelj programov naj organizaciji obeta kar največjo konkurenčnost v 

menjalnih razmerjih ter kar največjo privlačnost okolja. 

- Programi so izdelki ali storitve, ki so namenjeni menjalnim razmerjem z opredeljeno 

ciljno skupino odjemalcev oz. uporabnikov. Vsak program naj obsega takšne izdelke in 

storitve, ki bodo odjemalcem oz. uporabnikom prinašali pričakovane koristi. Izvajanje 

programa obsega snovanje oz. razvijanje proizvodov in storitev, izvajanje storitev oz. 

proizvajanje izdelkov ter trženje oz. menjavo. 

- Usmeritve dejavnosti organizacije zajemajo osnutke, po katerih organizacija izvaja svoje 

dejavnosti, uokvirjene v poslanstvo. »Gre za kratkoročno ali dolgoročno naravnanost, za 

rast ali vztrajanje na obsegu ali celo za krčenje, za vplivanje ali odzivanje, za 

prevzemanje večjih ali manjših tveganj, za usmerjenost v ožje ali širše okolje itn.« 

(Tavčar 2005, 159) 

2. Urejenost organizacije ima tri ključne sestavine: 

- Struktura organizacije obsega vertikalno delitev pristojnosti in odgovornosti ter 

horizontalno delitev dela. 
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- Sistemi so pravila delovanja, ki veljajo za vse v organizaciji in ki podpirajo management 

pri obvladovanju organizacije. To so pravila o poslovodenju, informiranju, managementu 

človeških virov, gospodarjenju in razvijanju temeljnih zmožnosti za prihodnost. Pravila 

so obvezna in predstavljajo osnovo učinkovitega delovanja organizacije, če niso toga in 

dopuščajo odstopanje v posebnih okoliščinah. 

- Procesi predstavljajo dinamično razsežnost urejenosti organizacije, kjer poteka izvajanje 

in spreminjanje temeljnih dejavnosti organizacije. 

3. Sredstva organizacije obsegajo: 

- Materialna sredstva, ki predstavljajo osnovo vsake organizacije, zlasti kapital in druga 

finančna sredstva ter vsi drugi vložki v dejavnosti organizacije – od materiala do energije, 

naprav in strojev itd. 

- Nematerialna sredstva so predvsem sodelavci organizacije, ki s svojim znanjem, delom, 

veščinami, izkušnjami in prizadevnostjo organizaciji omogočajo doseganje ciljev, pa tudi 

druge nematerialne vrednote (pravice, ugled itd.). 

Sestavine politike organizacije morajo biti skladne med seboj, saj organizacija ne more 

uspešno delovati, če nima vseh potrebnih sestavin. Tako dejavnosti, ki bi sicer prinašale 

udeležencem koristi, ne morejo uspevati, če organizacija ni primerno urejena in nima 

potrebnih sredstev za delovanje. Ali pa je organizacija dobro urejena, pa ne more opravljati 

dejavnosti za udeležence, saj za izvajanje nima potrebnih sredstev. Skladne sestavine 

strategije organizacije obvladuje management z uravnoteženim sistemom kazalnikov (glej 

poglavje 4.3). 

Osnovni model politike organizacije je, kot že ime samo pove, zgolj osnova za vsako 

načrtovanje v organizaciji, manjka pa mu nekaj pomembnih razsežnosti načrtovanja – 

časovna, programska, dinamična in procesna razsežnost. Ker se strateško načrtovanje v bistvu 

ukvarja s snovanjem novih programov, urejenosti, sredstev za več let, ga je smiselno razširiti 

na srednjeročno obdobje. Znotraj tega je treba ločiti srednjeročne in kratkoročne (letne) 

dejavnosti in prednostno razporediti programe ter sredstva zanje. Procesni model načrtovanja 

politike organizacije (slika 4) obsega deset zaporednih korakov, ki so razdeljeni med 

organizacijo in programi. Prvi del snovanja politike se začenja pri interesih udeležencev, iz 

katerih se razvije vizija organizacije. Za udejanjanje vizije je potrebno postaviti smotre, za 

doseganje smotrov pa merila in standarde uspešnosti. Snovanje politike na ravni organizacije 

se zaključi z opredelitvijo poslanstva kot okvirja programov. Drugi del snovanja politike 

organizacije je namenjen programom. Za vsak program velja zasnovati svoj razvojni načrt, ki 

obsega dejavnosti, urejenost in sredstva za izvajanje programa. Po predlagani razdelitvi in 

razporeditvi sredstev, je potrebno opredeliti konkretne strateške (temeljne) naloge po 

programih za udejanjanje tako postavljenega načrta (Tavčar 2005, 172–173). 
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Slika 4: Procesni model politike organizacije 

Vir: Tavčar 2009. 

Tavčar (2005; 2009) ugotavlja, da procesni model načrtovanja politike organizacije ne zajema 

kriterijev, po katerih naj management prednostno razvršča programe in druge dejavnosti 

organizacije kot temeljne zmožnosti organizacije. Prav tako se procesni model osredotoča 

zgolj na srednjeročno načrtovanje, medtem ko okvirni model načrtovanja politike organizacije 

(slika 5) zraven kratkoročne in srednjeročne zajema tudi dolgoročno temeljno politiko 

organizacije. Vsaka izmed politik (temeljna, razvojna in tekoča) okvirnega modela obsega 

dejavnosti, urejenost in sredstva, ki jih bomo podrobneje razložili v nadaljevanju.  

Najširša razsežnost okvirnega modela politike organizacije je temeljna dolgoročna politika, ki 

izhaja iz interesov udeležencev in vizije, in je namenjena doseganju smotrov (najbolj 

pomembnih in dolgoročnih ciljev) organizacije, temelji pa na konceptu temeljnih zmožnosti 

(temeljna strategija). Obsega poslanstvo, kot okvir programov (dejavnosti), kulturo, ki temelji 

na vrednotah udeležencev (urejenost), in koncepte sredstev (kapital, delo, znanje), na katerih 

temelji dejavnost organizacije.  

Razvojna srednjeročna politika organizacije obsega razvojne cilje, ki izhajajo iz smotrov, in 

razvojno strategijo, ki temelji na snovanju novih temeljnih zmožnosti organizacije za 

prihodnost. Razvojna strategija obsega programe in druge dejavnosti organizacije, strukturo in 

sisteme (urejenost) ter priskrbovanje in razporejanje sredstev. 

Tekoča kratkoročna politika organizacije obsega tekoče cilje, ki izhajajo iz razvojnih ciljev, in 

sprotno tekočo strategijo, ki učinkovito uporablja obstoječe temeljne zmožnosti organizacije. 
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Tekoča strategija obsega projekte (kratkoročne načrte dejavnosti), procese (urejenost za 

učinkovito izvajanje osnovnih dejavnosti organizacije) in učinkovito gospodarjenje s sredstvi 

(v skladu s prednostno razporeditvijo sredstev v okviru razvojne politike organizacije). 
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Slika 5: Okvirni model politike organizacije 

Vir: Tavčar 2009. 

3.4 Strateško načrtovanje  

Strateško načrtovanje je sistematiziran proces določanja poti za doseganje postavljenih ciljev 

organizacije. Razvilo se je iz tradicionalnega letnega gospodarskega načrtovanja, ki zaradi 

hitre rasti in kompleksnosti organizacij v prejšnjem stoletju, ni več zadoščalo tržnim pogojem. 

Potrebe po kakovostnem dolgoročnem načrtovanju so narekovale razvoj različnih modelov 
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strateškega načrtovanja (Ansoff 1965; Aaker 1998), ki so veljali predvsem za pridobitne 

organizacije.  

Najuglednejši kritik strateškega načrtovanja Mintzberg (2013) je oporekal zamisli o 

formalnem načrtovanju kot temeljni dejavnosti za skladno delovanje v prihodnosti. Trdil je, 

da je strateško načrtovanje sistematičen proces, ki sega od postavljanja ciljev, preko 

analiziranja notranjega in zunanjega okolja organizacije do izbiranja in udejanjanja strategij, 

le snovanja strategij ne obsega. Oporekal je tudi mišljenju, da uvajanje in dosledno izvajanje 

strateškega načrtovanja bistveno povečuje uspešnost organizacije (Mintzberg, Ahlstrand in 

Lampel 2009). Kljub nekaterim prednostim strateškega načrtovanja, kot so povečevanje 

donosnosti, določanje strateških ciljev, razporejanje sredstev in skladnost usmeritev delovanja 

v organizaciji, pa formalizacija procesov zavira ustvarjalnost. Tavčar (2008) ugotavlja, da 

formalizirani sistemi ne morejo nadomestiti inovativnega managerja ter da so formalizirane 

metode primerne za spremljanje in vrednotenje strategij ter morda prepoznavanje interesov, 

ne pa za ustvarjalno snovanje politike organizacije.  

Zagovornik ustvarjalnega pristopa Bryson (2011) je izdelal model strateškega načrtovanja 

posebej za NPO (angl. Strategy change cycle). Avtor (prav tam) poudarja, da strateško 

načrtovanje v NPO ni ločen osnutek, orodje ali proces, temveč obsega več pristopov 

managementa za natančno opredelitev NPO ter pogoje, ki določajo uspeh poslovanja. 

Ključnega pomena je, da postane strateško načrtovanje temeljno orodje vseh managerjev 

NPO, saj so in bodo najbolj učinkoviti vodje tisti, ki najbolje poznajo proces strateškega 

managementa nepridobitnih organizacij.  

Brysonov model strateškega načrtovanja v NPO (slika 6) je sestavljen iz desetih korakov: 

1. Začetni sporazum: določa notranje in zunanje udeležence (posameznike, skupine, enote), 

ki bodo sodelovali pri strateškem načrtovanju, proces, obliko in časovne razsežnosti 

načrtovanja in poročanja, sestavo delovnih skupin ter potrebna sredstva za 

implementacijo strateškega načrta. 

2. Opredelitev poslanstva: opredelitev temeljnega namena obstoja NPO, ki izhaja iz 

interesov ključnih udeležencev. 

3. Opredelitev vizije: opredelitev podobe organizacije v prihodnosti glede na uspešno 

dosežene cilje. 

4. Ocenjevanje zunanjega in notranjega okolja: z analizo SPIN (slabosti, prednosti, izzivi, 

nevarnosti) ali SWOT (angl. strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Analiza 

notranjega okolja zajema skupine vrednot, veščin, tehnologij, struktur, sistemov, 

procesov in usmeritev, ki organizaciji zagotavljajo trajno konkurenčno prednost (angl. 

sustainable competitive advantage) ali notranje slabosti, ki organizaciji onemogočajo 

izvajanje strategij, s katerimi bi lahko dosegla zastavljene cilje. Analiza zunanjega okolja 

zajema gospodarsko, tehnološko, politično-pravno, naravno in kulturno okolje v širšem 

pogledu ter panogo, kjer organizacija deluje, v ožjem pogledu. Dejavniki, ki vplivajo na 
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uspešnost organizacije in določajo konkurenčnost v panogi, so t. i. ključni dejavniki 

uspešnosti na trgu (angl. key success factors) (več o tem Biloslavo 2008; Anheier 2005).  

5. Identificiranje strateških vprašanj: za opredelitev strateških vprašanj je potrebno najprej 

opredeliti naloge, določiti poslanstvo, vizijo in vrednote NPO, opredeliti programe, 

proizvode in storitve, identificirati stranke, uporabnike, končne odjemalce, določiti 

organizacijsko urejenost, management, financiranje in tehnološko organiziranost NPO. 

Identificiranje strateških vprašanj je pomembno za obstoj in uspešnost NPO. Bryson 

navaja štiri pristope k identifikaciji strateških vprašanj – neposredno (na osnovi določitve 

nalog, poslanstva in analize SPIN se neposredno določijo strateška vprašanja), posredno 

(s tehtanjem možnosti, kako naj organizacija izkoristi prednosti in izzive, premaga 

slabosti in nevarnosti ter vključevanjem teh možnosti v potencialna strateška vprašanja), 

ciljno (opredelitev smotrov in ciljev pred identifikacijo strateških vprašanj za doseganje 

ciljev) in vizijsko (opredeljevanje vizije organizacije za identifikacijo strateških vprašanj, 

ki vodijo do prihodnjega, vizijskega stanja organizacije). 

6. Snovanje strategij: snovanje oz. oblikovanje strategij se začne z definicijo strategije, ki je 

vzorec osnovnih ciljev, smotrov, namenov, politik, programov, dejavnosti in odločitev, ki 

opredeljujejo organizacijo. Strategije se lahko razlikujejo glede na raven, funkcijo ali 

časovni okvir. Snovanje strategij je pomembno za razrešitev strateških vprašanj, ki smo 

jih identificirali v prejšnjem koraku. Uspešna strategija mora biti tehnično izvedljiva in 

politično sprejemljiva za ključne udeležence, ustrezati mora filozofiji in temeljnim 

vrednotam organizacije. Prav tako mora biti etična, moralna, legalna in mora zasledovati 

temeljni namen organizacije, ki deluje v družbeno koristne namene. Predvsem pa mora 

razrešiti strateško vprašanje, zaradi katerega je bila oblikovana. 

7. Pregledovanje in osvajanje strategij: snovanju sledi pregledovanje in osvajanje strategij, 

za katere mora načrtovalna skupina pridobiti soglasje ključnih udeležencev za uspešno 

uvajanje strategij, ki sledi. 

8. Dopolnjevanje vizije: opredelitev končne vizije uspešnosti organizacije v prihodnosti po 

uspešni implementaciji strategije. Vizija naj vsebuje poslanstvo organizacije, osnovne 

strategije, dejavnost in etične standarde za zaposlene. Z osvajanjem vizije organizacije  

bodo udeleženci samoiniciativno usmerili svojo energijo v uresničevanje temeljnega 

namena organizacije. 

9. Uvajanje in uresničevanje strategij: implementacija strategij zajema določitev 

odgovornosti nadzornega odbora, skupin in posameznikov za uvajanje strategij, določanje 

ciljev in pričakovanih izidov, dejavnosti, časovnega okvirja, potrebnih sredstev za 

uresničevanje strategij, pregled, nadzor in morebitne popravke strategij ter odgovornost 

za uresničevanje strategij. Posledica uspešne implementacije strategij je nov režim pravil, 

norm in postopkov, ki ustvarja konkurenčno prednost organizacije na trgu. 

10. Ocenjevanje uspešnosti strategij in procesa načrtovanja: strateško načrtovanje je 

permanenten proces, ki se ne zaključi z uspešno implementacijo strategij, temveč je 

potrebno strateški načrt na novo opredeliti, kadar to zahtevajo spremembe okolja. 
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Slika 6: Model strateškega načrtovanja v nepridobitnih organizacijah 

Vir: Bryson 2011. 
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4 OCENJEVANJE POSLOVANJA NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 

4.1 Poslovne funkcije nepridobitnih organizacij 

Kot smo že navedli v prejšnjih poglavjih, se NPO razlikujejo od pridobitnih organizacij pri 

izvajanju poslanstva in organiziranju dejavnosti, pri strateškem odločanju in načrtovanju na 

posameznih poslovnih področjih ter pri poslovnih rezultatih in merjenju uspešnosti in 

učinkovitosti nepridobitne dejavnosti (Drucker 2005). Prvi dve področji smo že definirali, v 

nadaljevanju pa se bomo osredotočili na ocenjevanje in merjenje poslovanja NPO. 

Mesec (2006) loči štiri temeljne poslovne funkcije NPO: 

1. uspešnost, 

2. učinkovitost, 

3. trženje, 

4. upravljanje s človeškimi viri. 

4.1.1 Uspešnost 

Temeljna razlika med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je njihovo poslanstvo, iz 

katerega izhaja tudi temeljna razlika v merjenju uspešnosti. Pridobitne organizacije merijo 

svojo uspešnost na osnovi donosnosti sredstev2 in donosnosti kapitala.3 Ker poslanstvo NPO 

ni ustvarjanje dobička, torej uspešnosti NPO ne moremo meriti s tema dvema merama. Prav 

tako sta neprimerni ostali dve merili, ki se običajno uporabljata za merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti pridobitnih organizacij, to sta gospodarnost in produktivnost. Tekavčič (2002, 

668) navaja, da predstavlja produktivnost razmerje med količino poslovnih učinkov 

(proizvodov oz. storitev) in zanjo vloženo enoto časa (oz. na zaposlenega). Če bi to merilo 

uporabili na primer v zdravstveni ustanovi, bi bila ta organizacija visoko produktivna (število 

obiskov bolnikov pri zdravniku), svojega poslanstva, ki je skrb za zdravje pacientov, pa kljub 

temu ne bi izpolnila. Avtorica nadalje (prav tam, 669) definira gospodarnost (ekonomičnost) 

kot razmerje med ustvarjeno količino poslovnih učinkov (prihodkov) in zanjo potrebnimi 

stroški oz. odhodki. Ker torej NPO ne zasledujejo cilja ustvarjanja dobička, imajo praviloma 

več odhodkov kot prihodkov, so po tem merilu neuspešne, vendar pa lahko kljub temu 

uspešno opravljajo svojo nalogo z vidika poslanstva (Hrovatin 2002, 76). 

Kriterij za merjenje uspešnosti NPO mora biti vezan na njeno poslanstvo, katerega končni cilj 

je praviloma zadovoljstvo uporabnikov. Ker pa je tudi ta cilj presplošen, si mora NPO 

zastaviti ožje, natančno definirane cilje, s katerimi lahko operativno presoja svojo uspešnost. 

Če se navežemo na prej opisan primer zdravstvene ustanove, bi bil tak ožje definiran cilj 

                                                 

2 Razmerje med doseženim dobičkom in celotnimi sredstvi podjetja (angl. ROA – return on assets). 

3 Razmerje med doseženim dobičkom in kapitalom (angl. ROE – return on equity). 
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število uspešno pozdravljenih bolnikov na zdravnika. Tako je mogoče uspešnost organizacije 

povsem natančno kvantitativno meriti. Hrovatin (2002, 76) ugotavlja, da lahko uspešnost 

NPO meri tudi z neposrednim anketiranjem uporabnikov o njihovem zadovoljstvu z njenimi 

storitvami. Uspešnost organizacije je izražena številčno s povprečno oceno uporabnikov, če 

zadovoljstvo na primer ocenimo z ocenami od 1 do 5. Kot kriterij za presojanje uspešnosti 

lahko določimo konkretno ciljno oceno (npr. 4), napredovanje glede na pretekla obdobja ali 

doseženo ciljno vrednost primerjamo z drugimi istovrstnimi organizacijami. Avtorica (prav 

tam) še ugotavlja, da lahko vsaka NPO zase oblikuje svojevrstne kazalnike uspešnosti glede 

na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja.   

Merjenje uspešnosti je prav tako neposredno povezano z ovrednotenjem (evalvacijo). V NPO 

evalvacija ne more potekati preko trga, kot to velja za pridobitne organizacije, saj v 

nepridobitnem sektorju ta praviloma ne obstaja. Zato mora organizacija v skladu s svojim 

poslanstvom in vizijo sama določiti merila uspešnosti in kriterije, po katerih bo ocenjevala 

svojo uspešnost in s tem posredno uspešnost svojih managerjev. »Evalvacija kot takšna 

postane mehanizem za presojo uspešnosti in s tem za oceno dela managerjev.« (Hrovatin 

2002, 77) 

4.1.2 Učinkovitost 

Razliko med uspešnostjo in učinkovitostjo smo pojasnili že v uvodu. Prav tako obstajajo 

razlike pri merjenju učinkovitosti v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. NPO naj bi 

bile učinkovitejše od podobnih javnih in zasebnih podjetij zaradi načina vodenja in 

upravljanja, manj birokratske administracije, uporabe prostovoljskega 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, po Hrovatin 2002, 86). Hrovatin (prav tam) nadalje ugotavlja, 

da predstavlja večja komercializacija delovanja eno izmed uspešnih strategij za povečanje 

učinkovitosti delovanja, kar je mogoče doseči na naslednje načine: 

1. Vzpodbudno nagrajevanje managerjev: stimuliranje managerjev v NPO ni možno preko 

udeležbe v dobičku, temveč kot nagrajevanje za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev 

glede izboljšanja učinkovitosti poslovanja (npr. izpolnjevanje načrta znižanja stroškov v 

tekočem letu, zadovoljstvo uporabnikov, pridobivanje sredstev od novih donatorjev, 

kakovost in zanesljivost storitev itd.). 

2. Zaposlovanje strokovnjakov: preko managerske pogodbe NPO pridobi nova znanja in 

ideje ter s tem izboljša učinkovitost poslovanja. 

3. Vzpostavitev stroškovnih centrov oziroma centrov odgovornosti: organizacijo 

računovodsko razdelimo na posamezne centre odgovornosti, po katerih spremljamo 

stroške in zadolžimo vodje posameznih centrov za izvajanje dejavnosti s kar najnižjimi 

stroški, kar povečuje učinkovitost same organizacije. 
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4. Pogodbeno izvajanje del (angl. outsourcing): smiselno uporabiti tedaj, ko bi bilo izvajanje 

posamezne dejavnosti (npr. čiščenje prostorov, fotokopiranje, prehrana, računovodstvo 

itd.) dražje, če bi organizacija sama izvajala ta dela z lastnim kadrom, kot pa če ta dela z 

razpisom odda najcenejšim oz. najkakovostnejšim in najzanesljivejšim zunanjim 

izvajalcem. NPO lahko s pogodbo odda samo izvajanje manj pomembnih del in tistih, 

kjer je storitev mogoče natančno opredeliti, nikakor pa ne izvajanje svoje ključne 

dejavnosti, ki je vezana na odnose z uporabniki, saj je motiviranost pogodbenih strank za 

učinkovito izvajanje poslanstva NPO precej nizka. 

5. Pogodbeno opravljanje dejavnosti (angl. contracting out): se uporablja kadar želi NPO 

povečati učinkovitost uporabe svojih sredstev; npr. lokalna skupnost z razpisom izbere 

najboljšega zunanjega, lahko tudi pridobitnega, izvajalca določene storitve, npr. varstvo 

otrok, namesto da bi denarna sredstva namenila svojemu otroškemu vrtcu, torej nevladni 

organizaciji. Po eni strani na ta način ogrozimo obstoj nevladne organizacije, ki potrebuje 

proračunske vire financiranja za svoje delovanje, po drugi strani pa tako znižamo stroške 

in dosežemo učinkovitejšo porabo davkoplačevalskega denarja. 

4.1.3 Trženje 

V NPO se strategija trženja ne začne z iskanjem potencialnih kupcev in ne konča s prodajo 

storitve. Hrovatin (2002, 77) ugotavlja, da je potrebno najprej prepoznati potrebe potencialnih 

uporabnikov in šele nato oblikovati storitev, ki bo kar najbolje zadovoljila njihove potrebe. 

Avtorica (prav tam) nadalje ugotavlja, da pri tem niso pomembne splošne družbene potrebe, 

temveč posebne potrebe individualnih uporabnikov. To je mogoče doseči z aktivnim 

sodelovanjem med uporabniki in izvajalci, ki morajo biti v partnerskem odnosu, tako da 

uporabnik soustvarja storitev, namesto da bi bil samo njen pasivni prejemnik, še dodaja 

Hrovatin (prav tam). »Individualizirane potrebe pravzaprav zahtevajo iskanje tržnih niš, ki so 

osnovna značilnost trženja neprofitnih organizacij. …Trženje se tako začne s prepoznavanjem 

potreb ciljnih skupin uporabnikov, ne konča pa se 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.« (Hrovatin 2002, 78)  

Hrovatin (prav tam) nadalje ugotavlja, da mora trženje načeloma prispevati k večji stopnji 

prepoznavnosti in zavedanja o obstoju organizacije ter k širjenju njene kulture in poslanstva 

med uporabniki. Za preverjanje uspešnosti trženja se uporablja metoda ugotavljanja, koliko 

ljudi ve, da določena organizacija obstaja. Ali povedano drugače, uspešnost trženja se meri s 

stopnjo doseganja zastavljenega cilja organizacije o povečanju zavedanja o njenem obstoju 

med ciljnimi uporabniki za določen odstotek. 

»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 
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zadovoljitvi uporabnika. To pa je uresničljivo le, če organizacija natančno določi svoj cilj, 

motivira vse zaposlene za dosego tega cilja in če poskuša ta cilj doseči na kar najbolj 

stroškovno učinkovit način.« (Hrovatin 2002, 79)  

4.1.4 Upravljanje s človeškimi viri 

Kot posledica vedno večje potrebe po zasebnih virih financiranja prihaja tudi do sprememb na 

področju upravljanja s človeškimi viri. V skladu z zahtevami komercializacije financiranja 

morajo imeti zaposleni v NPO podobna poslovno-organizacijska znanja kot tisti v 

pridobitnem sektorju, saj bi bili drugače precej neuspešni pri pridobivanju alternativnih virov 

financiranja za izvajanje svoje dejavnosti. Takšna posebna znanja lahko zaposleni v NPO 

pridobivajo od članov nadzornih svetov ali prostovoljcev iz pridobitnega sektorja, ali pa se 

povezujejo s pridobitnimi organizacijami v mreže in na ta način skušajo dopolniti svoje 

pomanjkanje znanja in izkušenj. Kljub temu pa se zaradi večje komercializacije financiranja 

management ne more zanašati le na pomoč zunanjih članov in svetovalcev, temveč je 

potrebno zaposliti tudi lasten strokovni kader.  

Svetlik (2002, 103) navaja, da se lahko znanje in sposobnosti, ki jih v organizacijo prinese 

nov kader, s primernimi razvojnimi programi celo povečujejo. S tem pa se povečuje tudi 

vrednost intelektualnega kapitala organizacije in možnosti za uspešno doseganje 

organizacijskih ciljev in zadovoljstva zaposlenih (prav tam).  

Po drugi strani pa lahko z zaposlovanjem usposobljenih strokovnih kadrov iz gospodarskih 

panog povzročimo nehotene konflikte pri nagrajevanju managerjev. Potrebno je vzpostaviti 

plačilni sistem, ki ločeno obravnava zaposlene v pridobitno usmerjeni dejavnosti NPO, ki 

potrebujejo več poslovno-organizacijskih znanj, in zaposlene v ostalih nepridobitnih 

dejavnostih. Čeprav lahko takšen plačilni sistem poveča stroške, pa bi odsotnost tega 

preprečevala pridobivanje novih usposobljenih kadrov z več znanja in izkušenj, ki bi lahko 

močno povečali prihodke in znižali stroške NPO.  

Kot navaja Hrovatin (2002, 86), zahteva vedno bolj tvegano zunanje okolje večjo strokovno 

usposobljenost zaposlenih. Naraščajo tudi zahteve po inovativnosti, fleksibilnosti in 

diverzifikaciji. Zaradi tega moramo opustiti stare birokratske navade dela in vodenja, kar 

zajema tudi odmik od stabilnih državnih virov financiranja in iskanje zasebnih alternativnih 

virov (prav tam).  

4.2 Modeli za merjenje uspešnosti in učinkovitosti organizacij 

Zaradi hitre rasti in kompleksnosti organizacij v prejšnjem stoletju so se razvile potrebe po 

kakovostnejšem dolgoročnem strateškem načrtovanju. Rezultat takšnega strateškega 

načrtovanja so vedno bolj precizni in kompleksni strateški cilji organizacij. V prvi fazi je 
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potrebno poznati sedanje in preteklo stanje organizacije, da lahko nato sprejmemo ukrepe za 

doseganje postavljenih ciljev. Če želimo ugotoviti ali so sprejeti ukrepi sploh povzročili 

kakšne spremembe v stanju organizacije, jih moramo meriti. Običajno merimo, ali se je 

uspešnost in učinkovitost izbrane organizacije v opazovanem obdobju izboljšala ali 

poslabšala. Andoljšek in Seljak (2005, 15) ob tem navajata prednosti merjenja, ki so: 

- »spremljanje učinkovitosti, 

- boljši nadzor in večja odgovornost, 

- kakovostnejše izvajanje storitev in manjša asimetrija informacij, 

- hitrejše ugotavljanje problemov, 

- spodbujanje zaposlenih, 

- možnost korekcijskih ukrepov takoj ob nastanku problemov.« 

 

Žurga (2007, 55–56) dodaja, da je merjenje rezultatov v organizaciji pomembno tudi iz drugih 

razlogov: 

- »če ne merimo rezultatov, ne moremo razlikovati uspeha od neuspeha; 

- če ne znamo prepoznati dosežkov, jih ne moremo nagrajevati; 

- če ne zmoremo nagrajevati dosežkov, potem verjetno nagrajujemo neuspehe oz. slabo 

delo; 

- če ne znamo prepoznati dosežkov, se iz njih ne moremo učiti; 

- če ne znamo prepoznati slabega dela, ga ne moremo popraviti; 

- če znamo rezultate prikazati, lažje dosegamo podporo javnosti.« 

Za lažje ovrednotenje kvalitativnih ciljev organizacije se v modele ocenjevanja uvajajo 

različni kazalniki merjenja uspešnosti in učinkovitosti. Andoljšek in Seljak (2005, 53) 

poudarjata, da se učinki uvajanja kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti kažejo v lažji 

kontroli, večji transparentnosti poslovanja, lažjem odločanju in merjenju ciljev, kar pripomore 

k lažjemu vodenju politike organizacije. Zaradi vedno večjih potreb po standardizaciji 

merjenja uspešnosti in učinkovitosti v organizacijah, še posebej v javnem sektorju, so se 

razvili mnogi modeli oz. orodja za merjenje in doseganje uspešnosti, učinkovitosti in 

kakovosti organizacij.  

Na tem mestu pa moramo razložiti še pojem kakovosti delovanja organizacij, saj se pojavlja v 

večini izmed nadalje predstavljenih modelov. Tavčar (2009) ugotavlja, da udeleženci 

presojajo organizacijo in managerje po tem, kako učinkovito in uspešno dosega organizacija 

zastavljene cilje. Udeleženci so zadovoljni, če občutijo, da koristi, ki jih prejemajo od 

organizacije, presegajo njihova pričakovanja. In obratno, udeleženci so nezadovoljni, če je 

presežek pričakovanj nad uresničenjem koristi. Osnova za presojanje kakovosti storitev je 

torej zadovoljstvo ali razočaranje uporabnika zaradi razkoraka med pričakovanimi in 

prejetimi koristmi. Obvladovanje kakovosti je več kot kontroliranje (ne)kakovosti. Kakovosti 

ni mogoče odločilno izboljšati z odkrivanjem napak, temveč le s celovitim obvladovanjem, s 
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preventivnim delovanjem, v katerem morajo sodelovati vsi člani organizacije. Andoljšek in 

Seljak (2005, 77) ob tem izpostavljata problem, da skušajo storitvene organizacije kakovost 

meriti tako, da oblikujejo standarde (normative) za njihovo izvedbo. Nato primerjajo dejansko 

izvedbo s standardi, ki jih za javne storitve ni. Drugi problem se pojavlja v nenehnem 

spreminjanju pričakovanj in potreb udeležencev, zato moramo standarde sproti prilagajati. 

Modeli za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti organizacij: 

a) ISO standardi: Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (angl. International 

organization for standardization) je mednarodna zveza organizacij iz 162 držav in je bila 

ustanovljena leta 1947. ISO izhaja iz grške besede isos, ki pomeni enak, zato je 

organizacija določila, da se v vseh državah uporablja enotna kratica za standarde ISO. Do 

danes so objavili več kot 19.500 mednarodnih standardov, ki pokrivajo vse vidike 

tehnologije in proizvodnje. Standard je dokument, ki vsebuje zahteve, specifikacije, 

priporočila in značilnosti, ki zagotavljajo varnost, zanesljivost in kakovost proizvodov in 

storitev. ISO standardi so strateško orodje, ki organizacijam pomagajo zmanjšati stroške s 

celovitim odkrivanjem napak, zmanjšanjem izmeta in posledično povečano 

produktivnostjo. Najbolj razširjen je standard ISO 9000, ki pojasnjuje temeljne pojme o 

obvladovanju kakovosti in daje smernice za uporabo drugih standardov. Prednosti 

pridobljenega certifikata za organizacije so znižanje stroškov, večje zadovoljstvo kupcev 

in uporabnikov, doseganje novih tržišč, povečanje tržnega deleža in trajnostni razvoj 

(ISO b. l.). 

b) Model TQM (Total quality management): TQM oz. management celovite kakovosti 

(imenovan tudi celovito obvladovanje kakovosti) je koncept, ki se je razvil na 

Japonskem, potem ko je severnoameriški inženir W. Edwards Deming, po katerem je 

poimenovan tudi Demingov krog kakovosti,4 izvedel seminar za najvišje managerje 

japonske industrije. Leta 1951 je Japonska v njegovo čast ustanovila Demingovo 

nagrado, ki jo vsako leto podelijo podjetju, ki se najbolj izkaže na področju kakovosti. 

Nauki Američana Deminga in Japonca Ishikawe so postali temeljna orodja managementa 

za obvladovanje kakovosti. Kot odgovor na to je ameriški kongres leta 1987 ustanovil 

danes morda najbolj prestižno priznanje Malcolm Baldridge National Quality Award 

(Tavčar 2009). Ishikawa (1987, po Švarc 2010, 12) opisuje TQM kot sistem za učinkovit 

razvoj in vzdrževanje kakovosti ter prizadevanje vseh udeležencev v organizaciji za 

izboljševanje kakovosti, da s čim nižjimi stroški ugodijo kupčevim zahtevam. TQM v 

skladu z Demingovim krogom kakovosti zahteva sodelovanje vseh področij znotraj 

organizacije (načrtovanje, proizvodnja, marketing, kontrola, odprema) in vseh članov 

organizacije, ki na ta način pripomorejo k večji konkurenčnosti organizacije z 

izboljšanjem kakovosti izdelka oziroma storitve. 
                                                 

4 Demingov krog kakovosti oz. krog PDCA (angl. za Plan – načrtuj, Do – naredi, Check – preveri in 

Act – ukrepaj) je dinamična metoda, ki poteka po štirih navedenih kontinuiranih korakih aktivnosti, s 
katerimi lahko sproti ugotovimo ali se načrtovani ukrepi razvijajo v pravo smer ter jih po potrebi 
korigiramo za izboljševanje rezultatov in preprečevanje napak (Zgonc 2010, 2).  
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c) Metoda najboljših praks (Benchmarking): Tekavčič (2002, 679) navaja: »Benchmarking 

predstavlja proces primerjanja postopkov in opravil določenega poslovnega procesa s 

podobnimi procesi v svetovno uspešnih organizacijah, pri čemer se raven učinkovitosti 

opravljanja posameznih aktivnosti znotraj tega procesa v svetovno vodilnih organizacijah 

postavi kot cilj, ki ga organizacija zasleduje, ali kot norma, s katero primerja lastno raven 

opravljanja proučevanih aktivnosti.« Avtorica (prav tam) v nadaljevanju ugotavlja, da je 

cilj benchmarkinga uvajanje novosti oz. najboljših praks svetovno znanih uspešnih 

podjetij v poslovne postopke, ki bodo izboljšali izdelke, storitve in procese na način, da 

bodo kupci zadovoljni, organizacija pa bo s tem dosegla konkurenčno prednost na trgu. V 

Sloveniji je metoda najboljših praks (imenovana tudi metoda primerjalnega ocenjevanja) 

dokaj znana, vendar še relativno malo uporabljana. Najpogosteje se pri nas primerjajo 

kazalci cen, kazalci uspešnosti in učinkovitosti, kazalci kakovosti izdelkov in storitev ter 

kazalniki finančne uspešnosti (Krapše 2005). 

d) Šest sigma (Six sigma): Šest sigma je managersko orodje za kvantificirano reševanje 

problemov ter optimalno načrtovanje in izvajanje procesov v organizaciji. Uporablja se v 

proizvodni ter storitveni dejavnosti, kjer lahko z razumevanjem in poznavanjem procesov 

dosežemo zmanjšanje njihove spremenljivosti do te mere, da bodo razpoložljivi viri za 

cenejšo proizvodnjo izdelkov in storitev efektivno izkoriščeni, končni izdelki in storitve 

pa bodo ustrezali kupčevim zahtevam. Marolt in Gomišček (2005, 501) ugotavljata: 

»Metodologija ne nadomešča obstoječega sistema managementa kakovosti, temveč ga 

dopolnjuje tako, da pripomore k temu, da se organizacije osredotočijo na tiste procese, ki 

so ključni za njih in njihove zunanje in notranje kupce.« Unterlechner, Meško Štok in 

Markič (2009) ob tem dodajajo, da šest sigma prikazuje na merljiv, statistično podprt in 

finančno ovrednoten način dvig izpolnitve pričakovanj odjemalca in kakovosti izvedbe 

procesov. Sigma je grška črka, ki se v statistiki uporablja kot oznaka za standardni 

odklon, ki meri razpršenost enot. Majhna vrednost standardnega odklona predstavlja 

veliko zgoščenost statističnih enot okoli aritmetične sredine. Pojem šest sigma tako 

predstavlja šest standardnih odklonov. Vizijo šest sigma predstavlja trditev, da standardni 

odklon normalne porazdelitve šestkrat leži med mejami specifikacij odjemalca. Dosežena 

vrednost ustreza kakovosti 99,9997 % oz. 3,4 napake (neustrezne izdelke ali storitve) na 

milijon možnosti. 

e) Model odličnosti EFQM: Evropski sklad za upravljanje kakovosti (angl. European 

foundation for quality management) je v letu 1990 ustanovilo štirinajst vodilnih 

evropskih avtomobilskih proizvajalcev, da bi razvili model za dvig konkurenčnosti v 

evropski avtomobilski industriji. EFQM je razvil model za poslovno odličnost, ki 

predstavlja osnovo evropski nagradi za odličnost (angl. EFQM Excellence Award), ki je 

bila prvič podeljena 1992. leta. »Slovenija je z Zakonom o priznanju Republike Slovenije 

za poslovno odličnost leta 1998 dobila nacionalno priznanje kot najvišje priznanje za 

dosežke na področju odličnosti poslovanja oz. delovanja,« navaja Urad RS za meroslovje 

(b. l. a). Program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) po vzoru 
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evropske nagrade za odličnost določa smernice in merila, s katerimi lahko organizacije 

ovrednotijo svoj napredek pri izboljševanju kakovosti. Model je sestavljen iz treh 

medsebojno močno prepletenih komponent: temeljnih načel odličnosti, meril in logike 

Radar (več o tem Urad RS za meroslovje 2012). Merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje 

napredka organizacije v smeri odličnosti, so razvrščena v dejavnike in rezultate. »Model 

nam v bistvu pove, da se zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na 

družbo dosežejo z izvajanjem strategij, upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih in 

upravljanjem s partnerstvi in viri ter procesi, kar končno privede do odličnosti v rezultatih 

poslovanja,« še navaja Urad RS za meroslovje (b. l. b). 

f) Model CAF: Skupni ocenjevalni okvir (angl. Common Assessment Framework) se je 

razvil leta 2000 s podporo Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu in 

je bil v letih 2002, 2006 in 2013 nadgrajen. Uporablja ga že več kot 3000 javnih 

organizacij, od tega 70 iz Slovenije. Model CAF predstavlja okvir za samoocenjevanje, ki 

je podoben TQM in EFQM, predvsem pa je namenjen organizacijam v javnem sektorju. 

Kern Pipan (2014, 326) ugotavlja: »Model CAF temelji na predpostavki, da so odlični 

rezultati pri organizacijskem delovanju, odjemalcih/državljanih, zaposlenih in družbi 

doseženi s pomočjo voditeljstva kot gibala strategije in načrtovanja, zaposlenih, 

partnerstev, virov in procesov.« Avtorica (prav tam) nadalje ugotavlja, da model CAF 

obsega pet dejavnikov in štiri rezultate, ki opredeljujejo postopke organizacije za 

doseganje želenih rezultatov. Kot orodje managementa celovite kakovosti (TQM) model 

CAF temelji na temeljnih načelih odličnosti, kot jih je prvotno opredelil EFQM, ter jih 

prevaja v javni sektor s ciljem izboljšati uspešnost delovanja javne organizacije na osnovi 

teh načel. »Z uporabo teh načel lahko naredimo razliko med tradicionalno birokratsko 

javno organizacijo in takšno, ki je usmerjena v celovito kakovost,« še navaja Kern Pipan 

(prav tam). 

g) Model BSC: Uravnoteženi sistem kazalnikov oz. model BSC (angl. Balanced scorecard) 

sta razvila avtorja Kaplan in Norton v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. 

Strateški cilji in kazalniki merjenja uspešnosti v modelu izhajajo iz vizije in strategije 

organizacije. Uspešnost poslovanja organizacije merijo s štirimi uravnoteženimi vidiki: 

finančnim vidikom, vidikom poslovanja s strankami, vidikom notranjih poslovnih 

procesov ter vidikom učenja in rasti. Model BSC se uporablja kot managersko orodje za 

merjenje uspešnosti poslovanja in obvladovanje strategije organizacije. Podrobneje bomo 

o tem govorili v naslednjem poglavju. 

h) Drugi modeli: Za ocenjevanje in merjenje kakovosti storitev v celotni organizaciji se 

zraven predhodno navedenih modelov uporabljajo še drugi modeli kot npr. metoda 20 

ključev, model kakovosti storitev 4Q, model Servqual, model razkorakov (imenovan tudi 

model vrzeli) ter model pričakovane in zaznane kakovosti storitev (Marolt in Gomišček 

2005, 148–149). 
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Predstavljeni modeli so zgolj orodje za lažje doseganje uspešnosti in učinkovitosti 

organizacij. Vendar pa sama formalna uvedba navedenih modelov v organizacijo še ne bo 

prinesla uspešnosti in učinkovitosti. Nemec (b. l., 3) ob tem poudarja:  

To se lahko doseže le s celovitim sistematičnim pristopom in doslednim vztrajanjem pri izvajanju 

tudi tretjega in četrtega koraka Demingovega kroga kakovosti, to je ne samo načrtuj in naredi, 

ampak tudi preveri in ukrepaj. Korak preveri pomeni, da bomo morali izvesti tudi merjenja. 

Sistem nas tako prisili, da si zgradimo lasten model meril in kazalcev in se osredotočimo na 

merjenje operativne učinkovitosti, to je na upravljanje in izboljševanje procesov. Uveden model 

ali sistem nam ponudi le okvir in pokaže pot, odgovornost vodstva pa je, da na tej poti dosledno 

vztraja in skupaj z zaposlenimi dejavnosti nenehno spremlja in meri ter si prizadeva za 

napredovanje. 

4.3 Uravnoteženi sistem kazalnikov (model BSC) 

Model BSC sta razvila Kaplan in Norton v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja na 

osnovi raziskave o merjenju uspešnosti v organizacijah. Avtorja sta bila prepričana, da 

obstoječi modeli merjenja uspešnosti, ki temeljijo na finančnih računovodskih kazalnikih, 

postajajo zastareli. Skupinske razprave udeležencev omenjene raziskave in preučevanje 

novejših študij primerov inovativnih sistemov merjenja uspešnosti so združili v uravnotežen 

sistem kazalnikov, imenovan tudi model BSC. Kaplan in Norton (2000, 8) navajata: »Tako 

ime smo izbrali zato, ker zajema ravnotežje med kratko- in dolgoročnimi cilji, med finančnimi 

in nefinančnimi kazalniki, med kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter zunanjimi 

in notranjimi vidiki uspešnosti.« Nekateri managerji so v svojih podjetjih želeli uporabiti nov 

sistem merjenja uspešnosti za ustvarjanje novih strateških načrtov, stran od pretekle 

kratkoročne usmerjenosti v zmanjševanje stroškov in tekmovanje za nižje cene k ustvarjanju 

novih priložnosti za rast s ponujanjem po meri oblikovanih izdelkov in storitev z dodano 

vrednostjo. Tukaj se je pokazal pomen povezovanja kazalnikov sistema s strategijo 

organizacije in izbiro kazalnikov, na katerih temelji strateški uspeh. Avtorja (prav tam) 

ugotavljata, da so inovativni direktorji model BSC lahko uporabili tako za pojasnjevanje in 

posredovanje strategije kot tudi za njeno upravljanje. Razvoj modela BSC je potekal od 

sistema merjenja na višjem nivoju do strateškega managerskega sistema. »Vodstva teh 

podjetij so po novem uravnoteženi sistem kazalnikov uporabljala kot temeljni organizacijski 

okvir za pomembne managerske procese: določanje posamičnih in skupinskih ciljev, 

nagrajevanje, razporejanje virov, oblikovanje finančnega načrta in načrtovanje ter 

pridobivanje strateških povratnih informacij in učenje,« še navajata Kaplan in Norton (2000, 

9).  

 

Kaplan in Norton (2000, 14) trdita: »Uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja poslanstvo in 

strategijo neke organizacije v celovito paleto kazalnikov uspešnosti, ki zagotavljajo okvir za 

strateški sistem merjenja in managementa.« Model zraven finančnih ciljev, na katerih ostaja 

poudarek, vsebuje tudi gibala za doseganje teh ciljev. Vizija in strategija organizacije pri tem 
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predstavljata bistvo sistema, ki uspešnost organizacije meri s štirimi uravnoteženimi vidiki, 

kot je predstavljeno na sliki 7: 

- finančnim vidikom, 

- vidikom poslovanja s strankami, 

- vidikom notranjih poslovnih procesov ter 

- vidikom učenja in rasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 7: Uravnoteženi sistem kazalnikov 

Vir: Kaplan in Norton 2000. 

Niven (2011, 14–23) navaja tri vidike uporabe modela BSC: 

1. BSC kot komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega lahko management uspešno 

predstavi strategijo organizacije vsem udeležencem (lastnikom, zaposlenim, 

uporabnikom) z uporabo t. i. strateškega diagrama5 (angl. strategy map). Gre za 

enostransko grafično predstavitev strateških ciljev (katere dejavnosti je potrebno izvesti) 

v vsakem od štirih vidikov modela BSC za uspešno izvajanje strategije organizacije. 

                                                 

5 Primer strateškega diagrama za Zvezo Sonček prikazuje slika 12. 

FINANČNI VIDIK 

Kako nas vidijo lastniki? 

Strateški  Kazalniki   Cilji    Pobude           

cilji           (merila)               (ukrepi)        

VIDIK POSLOVANJA S 

STRANKAMI 

Kako nas vidijo stranke? 

Strateški  Kazalniki   Cilji    Pobude           

cilji           (merila)               (ukrepi)        

VIDIK NOTRANJIH 

POSLOVNIH PROCESOV 

Katere procese moramo izboljšati, 
da bomo zadovoljili svoje lastnike 

in stranke? 

Strateški  Kazalniki   Cilji    Pobude           

cilji           (merila)               (ukrepi)        

VIDIK UČENJA IN RASTI 

Kako se naj spreminjamo in 

izboljšujemo, da bomo uresničili 
svojo vizijo? 

Strateški  Kazalniki   Cilji    Pobude           

cilji           (merila)               (ukrepi)        

Vizija in 

strategija 
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Strateški načrti po navadi obsegajo veliko strani, grafov in podrobnosti, kar je lahko 

nejasno za večino zaposlenih. Strateški diagram pa zgolj na eni strani grafično in jasno 

predstavi strateške cilje v skladu s kulturo organizacije. 

2. BSC kot sistem merjenja prevaja vizijo in strategijo organizacije skozi strateške cilje na 

strateškem diagramu in kazalnike, ki predstavljajo te cilje v modelu BSC. Namesto 

opiranja zgolj na finančne vzvode nadzora model BSC uporablja kazalnike kot merila za 

doseganje strategije organizacije. Kazalniki morajo biti povezani s strategijo, razumljivi, 

dostopni, kvantitativni (objektivni) in vzročno-posledični skozi vse štiri vidike modela.  

3. BSC kot strateški managerski sistem, ki ga bomo podrobneje razložili v nadaljevanju 

(glej sliko 8). 

Kaplan in Norton (2000, 20) nadalje ugotavljata, da morajo biti vsi kazalniki (finančni in 

nefinančni) modela BSC podprti z informacijskim sistemom za vse zaposlene v organizaciji. 

Za sprejemanje odločitev in ukrepov so odgovorni vodstveni delavci, ki morajo poznati 

dolgoročne finančne posledice teh odločitev. Avtorja (prav tam) navajata: »Cilji in kazalniki 

uspešnosti v uravnoteženem sistemu kazalnikov so več kot le naključna zbirka finančnih in 

nefinančnih kazalnikov uspešnosti, saj izhajajo iz procesa »od zgoraj navzdol«, ki ga vodita 

poslanstvo in strategija organizacije.« Prav zato številni avtorji (Kaplan in Norton 2004; 

Moore 2003; Ronchetti 2006; Niven 2011) poudarjajo, da je potrebno v primeru NPO 

poslanstvo postaviti na vrh modela BSC, saj je namen obstoja NPO prav njihovo poslanstvo. 

Model BSC pa poslanstvo in strategijo organizacije pretvori v konkretne cilje in kazalnike. 

Zunanji kazalniki, ki opredeljujejo lastnike in stranke, ter notranji kazalniki, ki opredeljujejo 

poslovne procese, inovacije, učenje in rast zaposlenih, morajo biti med seboj uravnoteženi.  

Model BSC ni samo operativni sistem merjenja uspešnosti, temveč ga inovativna podjetja, ki 

so usmerjena v prihodnost, uporabljajo kot strateški managerski sistem za izvajanje ključnih 

managerskih procesov in posledično dolgoročno izvajanje svoje strategije. Kaplan in Norton 

(2000, 22–29) predstavljata področja, ki so merjena v strateškem managerskem sistemu (slika 

8):   

1. Pojasnjevanje ter udejanjanje vizije in strategije: proces uvajanja modela BSC se začne, 

ko želi management organizacije preoblikovati strategijo organizacije v specifične 

strateške cilje. Najprej je potrebno določiti finančne cilje (donosnost, povečevanje 

prihodkov in tržnega deleža, ustvarjanje denarnega toka) in cilje za vidik poslovanja s 

strankami (jasna določitev tržnih segmentov, na katerih bo organizacija konkurirala in 

segmenta strank), nato cilje in kazalnike uspešnosti za vidik notranjih poslovnih 

procesov. Tukaj se pokaže razlika med tradicionalnimi modeli merjenja uspešnosti, ki se 

osredotočajo na zniževanje stroškov, izboljševanje kakovosti in krajšanje obstoječih 

procesnih ciklov, ter med modelom BSC, ki se osredotoča na najpomembnejše procese za 

doseganje visoke ravni uspešnosti za stranke in lastnike. Na koncu se določijo cilji učenja 

in rasti, ki temeljijo na večjih naložbah v informacijsko tehnologijo, dodatno 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter okrepitev organizacijskih postopkov. Te 
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naložbe vzpodbudijo zaposlene, da razmišljajo inovativno in izboljšajo notranje poslovne 

procese, kar prinaša koristi tako za stranke kot tudi za lastnike. 

2. Komuniciranje in povezovanje strateških ciljev s kazalniki: organizacije posredujejo 

strateške cilje in kazalnike uspešnosti svojim zaposlenim na najrazličnejše načine (z 

bilteni, na oglasnih deskah, z videoposnetki ali v elektronski obliki). Da se lahko vsi 

zaposleni seznanijo z najpomembnejšimi cilji, ki morajo biti doseženi za uspešno 

izvajanje strategije, je potrebna dobra komunikacija med zaposlenimi in vodstvom 

organizacije. Model BSC se lahko uporablja kot komunikacijsko orodje med poslovnimi 

enotami in upravo ne samo o zastavljanju kratkoročnih finančnih ciljev, ampak tudi o 

oblikovanju in izvajanju strateških vprašanj za doseganje uspešnosti poslovanja. 

3. Načrtovanje in zastavljanje ciljev ter usklajevanje strateških pobud: z modelom BSC je 

mogoče učinkovito spremeniti oz. preoblikovati organizacijo s pomočjo srednjeročnih 

strateških ciljev, ki se določajo na tri do pet let. Management bi na tak način znatno 

povečal učinkovitost organizacije. Najprej je potrebno določiti fleksibilne srednjeročne 

cilje za področja poslovanja s strankami, notranjih poslovnih procesov ter učenja in rasti, 

da se tako omogoči doseganje visoko zastavljenih finančnih ciljev. Po vzpostavitvi ciljnih 

kazalnikov sledi usklajevanje strateških pobud s področja kakovosti, preurejanja 

(reinženiringa) in proizvodnega cikla za zagotavljanje doseganja prelomnih ciljev. 

Kaplan in Norton (prav tam) ob tem navajata: »Namesto da bi zgolj preoblikovali temelje 

kateregakoli ožjega procesa, kjer se zlahka dosežejo boljši rezultati, so prizadevanja 

managerjev usmerjena k izboljševanju in preurejanju procesov, ki so ključnega pomena 

za strateški uspeh organizacije.« Faza načrtovanja in zastavljanja ciljev organizaciji 

pomaga določiti, katere dolgoročne rezultate želi doseči, koliko sredstev za dosego teh 

rezultatov potrebuje ter identificirati kratkoročne mejnike za finančne in nefinančne 

kazalnike v sistemu. 

4. Učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje procesa 

strateškega učenja: končni managerski proces zajema strateško učenje na vodstveni ravni. 

Management v današnjih časih nima na voljo orodja za pridobitev strateških povratnih 

informacij in za preverjanje domnev, na katerih strategija temelji. Najbolj inovativen in 

najpomembnejši vidik celotnega managerskega procesa modela BSC tako omogoča 

managerjem v organizacijah nenehno spremljanje in takojšnje prilagajanje izvajanja 

strategije ter morebitno uvajanje ključnih sprememb v sami strategiji. Proces strateškega 

učenja se začne s prvim procesom na sliki 8, pojasnjevanjem skupne vizije, za doseganje 

katere si prizadevajo vsi udeleženci organizacije. Soglasje znotraj vodstva je doseženo s 

pomočjo kazalnikov, ki pretvorijo vsestranske osnutke o strategiji v bolj izdelano obliko. 

Proces komuniciranja in povezovanja, drugi proces na sliki 8, ustvarja ukrepe za 

doseganje zastavljenih ciljev organizacije na način, da posameznikom omogoči 

razumevanje tega, kako bodo z uspešnim doseganjem strateških ciljev prispevali k 

uspešnosti celotne organizacije in bodo za to tudi nagrajeni. Tretji proces na sliki 8, 

načrtovanje in zastavljanje ciljev ter usklajevanje strateških pobud, določa specifične, 
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kvantitativne cilje organizacije glede na zastavljene rezultate in gibala uspešnosti 

poslovanja. S primerjavo trenutno zastavljenih ciljev in želenih ciljev poslovanja je 

mogoče odkriti neskladje v doseganju uspešnosti. Za premostitev tega neskladja oz. 

razkoraka se oblikujejo strateške pobude. Zato model BSC zraven merjenja sprememb te 

tudi povzroča. Prvi trije managerski procesi so bistvenega pomena pri izvajanju strategije, 

vendar ta linearni proces v današnji informacijski dobi za organizacije ne zadostuje več. 

Managerji morajo dobiti povratne informacije o zapletenejših strategijah v obliki 

obdobnih poročil in s spremljanjem uspešnosti, da lahko ob spremenljivih tržnih pogojih 

tudi hitro in učinkovito odreagirajo, če izvajanje načrtovane strategije ne poteka skladno z 

načrtom. Učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in proces strateškega 

učenja tako zaključujeta cikel, ki je prikazan na sliki 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 8: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški managerski sistem 

Vir: Kaplan in Norton 2000. 

V informacijski dobi in visoko konkurenčnem okolju morajo organizacije za doseganje 

uspešnosti na svojem področju delovanja uporabljati orodja za merjenje uspešnosti in 

managerske sisteme, ki temeljijo na strateških ciljih. Model BSC ohranja finančne kazalnike 
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za doseganje poslovne uspešnosti in kot merilo za ocenjevanje uspešnosti managerjev, vendar 

dodatno poudarja, da je za dolgoročni finančni uspeh potrebno medsebojno povezati celoten 

skupek kazalnikov finančnega vidika, vidika poslovanja s strankami, vidika notranjih 

poslovnih procesov ter vidika učenja in rasti zaposlenih. Kaplan in Norton (2000, 43) 

ugotavljata: »Sistem merjenja bi moral izrecno opredeliti vzročno-posledična razmerja med 

cilji in kazalniki različnih vidikov tako, da pravilno sestavljen uravnoteženi sistem kazalnikov 

opisuje strategijo organizacije.« Marolt in Gomišček (2005, 516) ob tem dodajata: »Model 

BSC je zasnovan na načelu, da uspešnost in učinkovitost organizacije izhajata iz znanja, 

izkušenj in motiviranosti zaposlenih ter primerne infrastrukture, ki v naslednji stopnji 

omogoča kakovosten razvoj in proizvodnjo ter predviden čas proizvodnega cikla. Prva dva 

vidika omogočata zadovoljstvo in zvestobo kupcev in preko tega pride organizacija do 

uspešnega poslovanja.« Hierarhičen odnos štirih vidikov in njihovih kazalnikov, ki jih bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili, je prikazan na sliki 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Hierarhija štirih vidikov in njihovih kazalnikov 

Vir: Marolt in Gomišček 2005. 

4.3.1 Finančni vidik 

Finančni vidik prikazuje finančno usmeritev strategije organizacije. Finančni kazalniki se 

uporabljajo za ugotavljanje dolgoročne uspešnosti poslovanja. Finančni cilji usmerjajo cilje in 

kazalnike ostalih treh vidikov sistema in so največkrat povezani z donosnostjo sredstev in 

kapitala, ekonomsko dodano vrednostjo, zmanjševanjem stroškov itd. Kot alternativo lahko 
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pri finančnih ciljih določimo povečevanje prodaje ali ustvarjanje dodatnih denarnih tokov 

(Kaplan in Norton 2000, 37). 

Kaplan in Norton (2000, 190) v nadaljevanju ugotavljata, da je finančni vidik za NPO prej 

omejitev kot cilj. Uspešnost NPO predstavlja ocena, kako uspešno in učinkovito zadovoljuje 

organizacija potrebe svojih uporabnikov. Zato je praviloma pri sestavljanju modela BSC za 

NPO večji poudarek na vidiku poslovanja s strankami kot na finančnem vidiku. Če pa želijo 

NPO poudariti pomen donatorjev in drugih posameznikov, ki prispevajo sredstva za izvajanje 

dejavnosti organizacije, lahko zraven poslovanja s strankami na vrh postavijo tudi finančni 

vidik.  

4.3.2 Vidik poslovanja s strankami 

Z uporabo vidika poslovanja s strankami je managementu omogočeno ugotavljanje vpliva 

zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov na uspešnost poslovanja organizacije. Managerji v tem 

vidiku opredelijo segmente strank in konkurenčnih trgov ter kazalnike za doseganje 

uspešnosti organizacije v teh ciljnih panogah. Osnovni kazalniki se lahko uporabljajo tako za 

pridobitne kot nepridobitne organizacije. Kaplan in Norton (2000, 78) določata, da med 

osnovne kazalnike tega vidika sodijo:  

- »tržni delež, ki odseva delež poslov posamezne poslovne enote na določenem trgu, 

- zadovoljstvo strank, ki ocenjuje stopnjo zadovoljstva strank glede na posebna merila 

uspešnosti znotraj ponudbe, 

- ohranjanje strank, ki spremlja absolutno in relativno stopnjo, po kateri poslovna enota 

ohranja oz. vzdržuje obstoječe odnose s svojimi strankami (merjenje zvestobe strank), 

- pridobivanje novih strank, ki meri absolutno in relativno stopnjo, po kateri poslovna 

enota privablja ali pridobiva nove stranke oz. posle (merjenje odziva na trženjske 

dejavnosti),   

- dobičkonosnost strank, ki meri čisti dobiček od stranke ali segmenta, ko odštejemo 

odhodke, potrebne za oskrbovanje določene stranke.«  

Na zadovoljstvo in zvestobo strank vplivajo predvsem čas, kakovost, celovitost ponudbe oz. 

funkcionalnost izdelka/storitve in cena. Te značilnosti izdelka/storitve so skupaj z odnosom 

do strank ter ugledom organizacije ključne kategorije za zagotavljanje ponudbe z višjo 

vrednostjo ciljnim segmentom strank organizacije (Kaplan in Norton 2000; Marolt in 

Gomišček 2005).  

4.3.3 Vidik notranjih poslovnih procesov 

Vidik notranjih poslovnih procesov je usmerjen na notranjo učinkovitost in zunanjo uspešnost 

organizacije. Cilji in kazalniki tega vidika izhajajo iz strategije izpolnjevanja zahtev strank in 
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pričakovanj lastnikov (Marolt in Gomišček 2005, 520). Navadno se sistemi za merjenje 

uspešnosti poslovanja v organizacijah osredotočajo na izboljševanje obstoječih poslovnih 

procesov, kar pa ne vodi vedno do poslovne odličnosti in s tem do izrazite konkurenčne 

prednosti. Ob vpeljevanju modela BSC se pogosto odkrijejo novi procesi ali se pojavi potreba 

po oblikovanju novih procesov, če želi management organizacije doseči svoje finančne cilje 

in cilje poslovanja s strankami. Managerjem zato Kaplan in Norton (2000, 101) priporočata:  
Za uravnoteženi sistem kazalnikov naj opredelijo celotno verigo vrednosti notranjih poslovnih 

procesov, ki se začne s procesom inovacij, s katerim v organizaciji ugotavljajo obstoječe potrebe 

strank in razvijajo nove rešitve za zadovoljevanje teh potreb. Procesu inovacij sledi operativni 

proces, v katerem organizacija dostavi izdelke in storitve strankam. Veriga vrednosti notranjih 

poslovnih procesov se konča s poprodajno storitvijo, ko po opravljenem nakupu organizacija 

ponudi strankam storitve, ki povečujejo vrednost, ki so jo stranke prejele s ponudbo izdelkov in 

storitev organizacije.  

4.3.4 Vidik učenja in rasti 

Strateški cilji, ki so bili opredeljeni v prvih treh vidikih, določajo procese, ki jih mora 

organizacija kakovostno izvajati za doseganje visoke uspešnosti poslovanja. Cilji vidika 

učenja in rasti pa predstavljajo gibalo za doseganje izjemnih rezultatov v prejšnjih treh 

vidikih. Prav tako zagotavljajo organizacijsko infrastrukturo (ljudi, sisteme in postopke), v 

katero je potrebno investirati, za doseganje tako postavljenih velikopoteznih ciljev finančne 

rasti.  

Kaplan in Norton (2000, 136–153) razvrščata kazalnike vidika učenja in rasti v tri kategorije: 

1. Sposobnosti (uspešnost in učinkovitost) zaposlenih: ključni kazalniki v tej kategoriji so 

zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih ter ohranjanje zaposlenih v organizaciji. Večja 

produktivnost, kakovost in širša ponudba storitev so pogojeni z zadovoljstvom 

zaposlenih. Običajno se za merjenje zadovoljstva zaposlenih uporablja letna ali 

periodična raziskava, kjer se z anketnim vprašalnikom preveri zadovoljstvo določenega 

odstotka naključno izbranih zaposlenih. Ugotovljena stopnja zadovoljstva tako 

predstavlja skupni kazalnik zadovoljstva vseh zaposlenih v organizaciji. Produktivnost 

zaposlenih je kazalnik, s katerim merimo učinek povečevanja sposobnosti zaposlenih in 

se običajno meri s prihodki na zaposlenega ali dodano vrednostjo na zaposlenega. V 

kategorijo ohranjanja sposobnosti zaposlenih lahko vključimo tudi kazalnik dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Kazalnik ohranjanja zaposlenih nam pove, 

koliko organizacija investira v svoje zaposlene in tako preprečuje morebitno izgubo 

svojega intelektualnega kapitala. Zaposleni, ki so zvesti, tudi ohranjajo vrednote 

organizacijske kulture in natančno poznajo vse notranje procese organizacije. Običajno se 

meri s številom ali odstotkom zamenjanih delavcev na ključnih delovnih mestih 

(fluktuacija).  
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2. Zmogljivost informacijskega sistema: za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev v 

vidikih poslovanja s strankami in notranjih poslovnih procesov potrebujejo usposobljeni 

zaposleni natančne, ključne in pravočasne informacije o zahtevah strank, notranjih 

organizacijskih postopkih in finančnih učinkih njihovih odločitev. To zagotavlja ustrezen 

informacijski sistem, ki zaposlenim omogoča hiter dostop do informacij, ki jih 

potrebujejo za učinkovito delo. Kazalniki te kategorije so pokritost s strateškimi 

informacijami, stopnja e-poslovanja, odstotek procesov, za katere so v realnem času na 

voljo povratne informacije itd. 

3. Motivacija, avtonomnost in usklajevanje (delovno vzdušje): primerno delovno vzdušje 

mora motivirati zaposlene za delovanje v najboljšem interesu organizacije, nuditi jim 

mora občutek pripadnosti, medčloveški odnosi naj bodo dobri, pri sprejemanju odločitev 

morajo biti avtonomni. Kazalniki te kategorije so običajno število predlogov in zamisli na 

zaposlenega, število realiziranih zamisli, število pohvaljenih zaposlenih, število pritožb 

zaposlenih, odstotek zaposlenih, ki poznajo in razumejo vizijo in cilje organizacije, itd.  

V NPO se zraven zaposlenih v ta vidik vključujejo tudi prostovoljci, zato bomo na tem mestu 

nekoliko podrobneje razložili ta pojem.  

Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/2011) v 2. členu navaja: »Prostovoljstvo je 

družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 

izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter 

k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno 

solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja 

družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.« 

Nadalje zakon opredeljuje prostovoljsko delo kot delo, ki ga posameznik po svoji svobodni 

volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, 

opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. 

Wolf (2012) navaja naslednje razloge za opravljanje prostovoljskega dela: zadovoljstvo ob 

opravljenem delu, altruizem, druženje in navezovanje stikov, spoznavanje novih področij, 

ustvarjanje in ohranjanje organizacije, napredovanje v službi, pridobivanje novih znanj in 

veščin, ugled in status. Tavčar (2005, 287) ob tem dodaja, da je prostovoljce veliko težje 

obvladovati, saj so manj navezani na organizacijo kot zaposleni, obvladovanje prostovoljcev 

pa je za management pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti NPO. Tavčar (prav tam) 

nadalje ugotavlja, da prostovoljce odbija tradicionalno vodenje in nadziranje, pritegne pa jih 

ustvarjanje zaupanja, sodelovanje, rast, dosežki, vrednote in razporejanje na dela, ki jih 

motivirajo. Kotler in Andreasen (2003) v zvezi z obvladovanjem prostovoljcev navajata nekaj 

standardov in managerskih praks: prepoznavanje znanj in veščin prostovoljcev in razporejanje 

na zanje primerna dela, jasno določene delovne obveznosti, določitev standardov doseganja 

uspešnosti in učinkovitosti pri njihovem delu ter morebitno razporejanje ali »odpuščanje« 

prostovoljcev, če teh standardov ne dosegajo. 
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5 PREDSTAVITEV IZBRANE ORGANIZACIJE (ŠTUDIJA PRIMERA) 

5.1 Predstavitev Zveze Sonček 

»Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p. je prostovoljna, neprofitna, 

samostojna, nevladna, nadstrankarska in invalidska organizacija, v katero se združujejo 

društva kot prostovoljna združenja občanov, ki se združujejo zaradi uresničevanja svojih 

skupnih ciljev pri razvijanju in pospeševanju celovite skrbi za osebe s cerebralno paralizo6 ter 

z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar v vseh življenjskih obdobjih.« (Sonček 

2013)  

Zveza Sonček je bila ustanovljena leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za 

cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo 

cerebralne paralize Sonček ter Sončkov klub. V društvih je združenih več kot 4000 oseb s 

cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. Kot 

nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se 

dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi 

nacionalnimi invalidskimi organizacijami po svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno 

združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS (angl. International cerebral palsy society) in 

Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo EASPD (angl. European 

association of service providers for persons with disabilities). Ima status organizacije, ki 

deluje v javnem interesu7 na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in kulture 

(Sonček b. l.).  

Pojem zveza društev opisuje Zakon o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) v 16. členu kot 

združenje, ki ga ustanovita najmanj dve društvi. Ustanovijo jo društva z enakimi ali 

podobnimi nameni in cilji delovanja, ki opravljajo tudi podobne ali medsebojno povezane 

dejavnosti. V njej uresničujejo skupne interese z doseganjem namena in ciljev, za katere je 

bila ustanovljena. Zveza društev deluje po smiselno enakih pravilih kot deluje društvo, 

predvsem glede načel samostojnosti, nepridobitnosti, javnosti, prostovoljnosti, dostopnosti in 

enakopravnosti. Najpomembnejša vprašanja delovanja zveze društev kakor tudi druga 

vprašanja, za katera ustanovitelji menijo, da so pomembna, se v celoti uredijo v temeljnem 

aktu (statutu) (Kokalj 2006).  

                                                 

6 »Cerebralna paraliza opiše skupino trajnih motenj razvoja gibanja in drže, ki povzročajo omejitev 
aktivnosti. So posledica nenapredujočih motenj, ki nastanejo v razvijajočih se možganih zarodka ali 
otroka. Motorične motnje pogosto spremljajo motnje občutenja, zaznavanja, razumevanja, 
komunikacije, vedenja ter epilepsija in sekundarne mišično skeletne težave.« (Sonček b. l.) 
7 30. člen Zakona o društvih navaja pogoje za pridobitev statusa društva v javnem interesu, če je 
delovanje društva splošno koristno in presega interese njegovih članov. 
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Statut Zveze Sonček v 1. členu tudi določa: »Namen Zveze Sonček je tudi delovanje kot 

socialno podjetje tipa A8 po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS št. 

20/2011), in sicer opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva9 na področju socialnega 

varstva in varstva invalidov tako, da bo za izvajanje teh dejavnosti trajno zaposlovala.« 

(Sonček 2013) 

Zveza Sonček je nacionalna invalidska organizacija, ki v skladu z Zakonom o invalidskih 

organizacijah – ZInvO (Uradni list RS št. 108/2002) deluje v javnem interesu na področju 

invalidskega varstva. »Namen invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno 

združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, 

zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo interese invalidov,« 

določa 3. člen ZInvO (prav tam). 

Glavni cilj Zveze Sonček je izboljšanje kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo ter z 

drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar na način, da se izenačijo možnosti teh oseb za 

enakopravno in čim bolj neodvisno življenje (Sonček 2013). Sonček (prav tam) nadalje navaja 

vrsto nepridobitnih dejavnosti, ki jih izvaja za doseganje svojega namena in ciljev:  

- »popularizacija temeljnega cilja Zveze ter seznanjanje javnosti s problemi in potrebami 

oseb s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar ter 

ustvarjanje ustreznega odnosa javnosti do teh oseb,  

- koordiniranje akcij in nalog članov, ki so skupnega pomena s področja delovanja Zveze,  

- izvajanje nalog, ki jih Zvezi poverijo njeni člani s področja delovanja Zveze,  

- sodelovanje in povezovanje z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini, 

izobraževanje in usposabljanje članov društev za delo v društvih s področja delovanja 

Zveze,  

- skrb za učinkovito in kvalitetno organizirano habilitacijo, rehabilitacijo, izobraževanje, 

varstvo in usposabljanje oseb s cerebralno paralizo ter oseb z drugimi vrstami 

možganskih poškodb in okvar,  

- proučevanje organiziranosti in materialnih pogojev za doseganje osnovnega cilja Zveze 

ter predlaganje ustreznih ukrepov,  

                                                 

8 ZSocP (Uradni list RS št. 20/2011, 8. člen): »Status socialnega podjetja tipa A lahko pridobi 
nepridobitna pravna oseba, če je ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva 
na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v 

nadaljnjih letih poslovanja.«  

9 ZSocP (Uradni list RS št. 20/2011, 3. člen): »Socialno podjetništvo je trajno opravljanje dejavnosti 

socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s 
proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni 
izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in 
kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za 
reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo 

proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja 
dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi 

na trgu dela (cilji socialnega podjetništva).« 
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- organiziranje storitev in uslug za osebe s cerebralno paralizo ter za osebe z drugimi 

vrstami možganskih poškodb in okvar ter za njihove družine s področja socialnega 

varstva (pomoč na domu, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in 

na domu, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

storitve centrov za neodvisno življenje invalidov), s področja zdravstvenega varstva 

(zgodnja obravnava, obnovitvena rehabilitacija) ter s področja vzgoje in izobraževanja 

(prevozi v šole, predšolska vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev),  

- zaposlovanje oseb po Zakonu o socialnem podjetništvu,  

- ustvarjanje pogojev za neodvisno življenje odraslih oseb s cerebralno paralizo ter oseb z 

drugimi vrstami možganski poškodb in okvar,  

- usposabljanje staršev za delo z otroki s posebnimi potrebami,  

- sodelovanje z občinskimi in državnimi ter drugimi organi in organizacijami, ki so 

pristojni za izboljšanje kvalitete življenja ljudi z invalidnostmi,  

- analiziranje predpisov, ki urejajo področja, ki se nanašajo na osebe s posebnimi 

potrebami in invalide, ter oblikovaje predlogov za njihove spremembe in dopolnitve,  

- sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami, katerih cilji in naloge so 

enake ali sorodne, itd.« 

5.2 Organizacijska struktura 

V Zvezo Sonček je združenih petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Športno 

društvo cerebralne paralize Sonček, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter 

Sončkov klub. Na lokalnem nivoju Zveza Sonček ustanavlja Centre Sonček kot svoje 

organizacijske enote za koordiniranje izvajanja programov (priloga 1). 

Najvišji organ Zveze Sonček je skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh članov Zveze. 

Sklepe skupščine izvršuje izvršni odbor. Drugi organi Zveze so še: predsednik, nadzorni 

odbor, direktor Zveze in strokovni svet (15. člen Statuta Zveze Sonček). Strokovne službe 

opravljajo administrativna, pravna in finančna opravila za organe Zveze Sonček ter izvajajo 

naslednje programe in storitve: svetovanje, obnovitvena rehabilitacija, izobraževanje, 

informiranje, socialno vključevanje in kultura, prevozi, šport, varstveno-delovni centri in 

stanovanjske skupnosti. 

Zveza Sonček lahko za uresničevanje svojega namena in ciljev opravlja tudi vrsto pridobitnih 

dejavnosti in dejavnosti socialnega podjetništva. Presežek prihodkov nad odhodki, 

pridobljenih iz teh dejavnosti, Zveza namenja za izvajanje nepridobitnih dejavnosti, 

investicije v osnovna sredstva, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev 

(51. člen Statuta Zveze Sonček). 
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5.3 Politika invalidske organizacije 

Kot smo že navedli v poglavju 3.3, cilji in strategija za doseganje ciljev skupaj tvorijo politiko 

organizacije. Osnovni model politike invalidske organizacije (slika 10) izhaja iz vizije in 

smotrov, obsega pa cilje in strategijo organizacije. V nadaljevanju bomo te pojme podrobneje 

razložili na primeru Zveze Sonček. 

Vizija Zveze Sonček: »Zveza Sonček so. p. si prizadeva ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo 

drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih 

predznakov.« (Sonček 2011) 

Strateški cilji Zveze Sonček: 

1. »Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do drugačnosti. 

2. Ustvariti zakonsko okolje in sistem pomoči, ki bosta zagotavljala socialno vključenost in 

dostojno življenje tudi za prebivalce z zmanjšanimi intelektualnimi ali telesnimi 

sposobnostmi. 

3. Omogočiti ljudem z manjšimi sposobnostmi, da sami ali s pomočjo zastopnikov, ki jih 

sami izberejo, zastopajo svoje interese. 

4. Organizirati storitve, ki bodo omogočale socialno vključevanje. 

5. Sistematično povečevati dodatna sredstva iz različnih virov. 

6. Vzpostaviti večjo povezanost med društvi, vključenimi v Zvezo Sonček so. p. 

7. Uveljavljanje vrednot ter standardov kakovosti Zveze Sonček so. p. v državah 

jugovzhodne Evrope in v evropskih združenjih.« (Sonček 2011) 

Po opredelitvi vizije, smotrov in ciljev moramo podrobneje opredeliti še strategijo invalidske 

organizacije, ki je sestavljena iz dejavnosti, urejenosti organizacije in sredstev, s katerimi 

organizacija razpolaga.  

 

Vizija in smotri 

 

 

  

 

STRATEGIJA 

 

 

 

 

Slika 10: Osnovni model politike invalidske organizacije 

Vir: Tavčar 2009 (prirejeno). 
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Zveza Sonček sprejema strateški načrt za srednjeročno obdobje petih let, v katerem zraven 

strateških ciljev navaja tudi strategije za doseganje teh ciljev. Strategija izbrane invalidske 

organizacije torej presega osnovni model politike organizacije, saj obsega daljše časovne 

razsežnosti načrtovanja in programske usmeritve. Glede na sprejet strateški načrt je za Zvezo 

Sonček torej trenutno najprimernejši procesni model snovanja srednjeročne politike 

organizacije (slika 4): 

1. Interesi udeležencev: najprej je potrebno identificirati vse udeležence in njihove interese. 

Ustanovitelji Zveze Sonček so regijska društva Sonček, njihovi interesi so prepoznavnost 

v javnosti, finančna podpora, pomoč članom društev, izvajanje kakovostnih programov za 

uporabnike itd. Interesi uporabnikov storitev so kakovostni programi, ki bodo zadovoljili 

njihove potrebe s čim nižjimi stroški. Interesi države in občine obsegajo odločitve glede 

razporejanja javnih (proračunskih) sredstev in podpiranja dejavnosti NPO, ki bi ugodno 

vplivala na oceno širše javnosti. Donatorji in sponzorji večinoma ne uveljavljajo lastnih 

interesov, temveč delujejo zgolj altruistično. Notranji udeleženci so sodelavci 

organizacije – zaposleni in prostovoljci, njihovi interesi so zelo različni (plača, humanost 

in solidarnost, ugodna delovna klima, zadovoljstvo itd.). 

2. Vizija organizacije: vizija izraža dolgoročne interese pomembnih udeležencev 

organizacije, namen obstoja organizacije in videnje prihodnosti. Glede na predhodno 

navedeno vizijo Zveze Sonček so njeni najpomembnejši udeleženci njeni uporabniki 

storitev. Ključne vrednote, izražene v viziji, so: »Vključenost oseb z invalidnostmi v vsa 

področja družbenega življenja, nediskriminacija oseb z invalidnostmi tako v fizičnem kot 

družbenem okolju, enkratnost vsakega posameznika s svojimi individualnimi potrebami 

in interesi, enakopravnost pri odločanju o vseh zadevah pomembnih za osebe z 

invalidnostjo in njihove družine, enakost pri dostopu, opolnomočenje uporabnikov 

storitev, možnost izbire storitev in življenjskega stila, kakovost dela organov Zveze 

Sonček in izvajalcev storitev ter inovativnost pri iskanju novih možnosti za uporabnike 

storitev.« (Sonček 2011) 

3. Smotri organizacije: smotri so konkretne sestavine vizije, so dolgoročni in malo 

spremenljivi. Vizionarski smoter Zveze Sonček je ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo 

sprejemalo drugačne od sebe. 

4. Merila uspešnosti: preden postavimo merila uspešnosti, moramo najprej zastaviti cilje, ki 

bodo merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. Strateški cilji Zveze Sonček so dosegljivi, 

spodbudni in skladni, vendar zelo težko merljivi. Zato želimo postaviti takšna merila 

uspešnosti oz. kazalnike znotraj modela BSC, ki bodo omogočili merjenje dosežkov 

delovanja organizacije. 

5. Standardi uspešnosti: gre za pričakovane vrednosti doseganja oz. izpolnjevanja 

zastavljenih ciljev, ki jih management organizacije preverja v izbranih časovnih obdobjih 

(mesečno, letno, petletno). Standardi uspešnosti so osnova za presojanje uspešnosti 

delovanja organizacije na vseh ravneh, saj brez konkretno zastavljenega številčnega cilja, 

ki ga želimo doseči, merjenje posameznih kazalnikov ni smiselno. 
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6. Poslanstvo: »Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne 

glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v 

sožitju z vsemi prebivalci.« (Sonček 2011) 

7. Načrti politik programov: za vsak program, ki ga Zveza Sonček izvaja, je potrebno 

zasnovati svoj razvojni načrt, ki bo obsegal dejavnosti, urejenost in sredstva ter jih na 

osnovi SPIN analize prednostno razvrstiti. 

8. Predlog razdelitve sredstev: glede na prednostno razvrstitev posameznih programov, 

pripravimo predlog razdelitve sredstev, ki bodo potrebna za izvajanje teh programov. 

9. Razporeditev sredstev: sredstva razporedimo med posamezne programe glede na 

razpoložljive zmožnosti. 

10. Strateške naloge po programih: na koncu opredelimo konkretne strateške naloge z nosilci, 

roki, ciljnimi uporabniki, predvideno porabo sredstev itd. za izvedbo vsakega programa. 

Menimo, da je procesni model možno razširiti v okvirni model politike organizacije (slika 5), 

saj zajema vse potrebne sestavine: temeljno, razvojno in tekočo politiko. Temeljna politika 

izhaja iz vizije in interesov udeležencev ter je namenjena doseganju smotrov (dolgoročnih 

strateških ciljev). Tukaj postavimo merila in standarde uspešnosti delovanja organizacije. 

Razvojna politika obsega razvojne cilje in razvojno srednjeročno strategijo s prednostno 

opredelitvijo programov, kot smo jo opisali v procesnem modelu. Tekoča politika obsega 

tekoče cilje in tekočo (letno) strategijo, ki zajema projekte, procese in učinkovito 

gospodarjenje s sredstvi. Zveza Sonček izvaja tekočo politiko organizacije na osnovi 

pripravljenega programa dela za tekoče leto (Sonček 2014). 

5.4 Strateški načrt Zveze Sonček 

Tavčar (2005) opisuje strateški načrt kot dokument, ki ga pripravi načrtovalni odbor in potrdi 

upravni odbor organizacije. Načrtovanje se tako prenese med vse zunanje in notranje 

udeležence organizacije, ki bodo načrt udejanjali. Gre za razumljiv in pregleden dokument, ki 

vsebuje poslovodni povzetek, izjavo o poslanstvu, analizo zunanjega in notranjega okolja, 

smotre, strateške cilje in sklep.  

Strateški načrt Zveze Sonček za obdobje 2011–2015 (Sonček 2011) ima kar nekaj 

pomanjkljivosti glede na navedene sestavine. Po analizi preteklega obdobja navaja strateška 

izhodišča za načrtovano obdobje, vrednote, izjavo o poslanstvu in vizijo. Sledi eksplicitna 

navedba strateških ciljev in strategij za doseganje teh ciljev, ki pa so po našem mnenju zelo 

pomanjkljive, saj ne vsebujejo nosilcev, rokov za izvedbo in konkretnih programov za 

izvajanje dejavnosti. Prav tako ne izvajajo nobene evalvacije strateškega načrta. 

Primer iz strateškega načrta:  

»Cilj: Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do vseh vrst drugačnosti. 
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Strategije za doseganje ciljev:  

1. Odnosi z javnostmi: 

- Pridobivanje javnosti za vrednote in storitve Zveze Sonček. 

2. Celostna podoba: 

- Uporaba celostne podobe za podporo poslanstvu organizacije. 

3. Spreminjanje javnega mnenja in kulture: 

- Ozaveščanje otrok o drugačnosti kot normalnem družbenem pojavu. 

- Skupno življenje vseh otrok in odraslih, ne glede na posebne potrebe.  

- Predstavljanje stališč in ciljev organizacije različnim javnostim.« (Sonček 2011) 

V strateškem načrtu v celoti manjka notranja analiza. Tavčar (2005, 185) podrobno opisuje 

poudarke iz notranje analize, ki naj vsebuje: 

- Opis storitev organizacije: kdo storitve uporablja; kaj so posebne značilnosti uporabnikov 

ali storitev organizacije. 

- Storitve poklicnih sodelavcev: storitve, ki jih nudijo poklicni sodelavci, njihova posebna 

usposobljenost in položaj v organizaciji. 

- Vloga prostovoljcev: vloga prostovoljcev pri uporabnikih, članih krajevnega okolja in 

virih oskrbovanja s sredstvi. 

- Upravni odbor organizacije: naloge, urejenost, vodstvo, usposabljanje, pridobivanje 

novih članov. 

- Prostori in oprema: splošni opis prostorov in opreme ter možnosti za nudenje storitev. 

- Postopki in pravila delovanja: opis novih pravil delovanja ter potrebnih sprememb v 

urejenosti organizacije. 

- Finančni pregled: pregled zbranih informacij, ki omogočajo bralcu razumevanje 

sedanjega položaja in potreb organizacije v prihodnje. 

- Programi za pridobivanje sredstev: opis prizadevanj in načrtov za pridobivanje sredstev v 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

Tavčar (prav tam) še navaja, da naj organizacija uporablja strateški načrt kot dinamičen 

instrument, ki podpira strateško odločanje in ga ne ustvarja, s čimer se popolnoma strinjamo. 

Zveza Sonček ima zelo dobro pripravljen program dela za tekoče leto (Sonček 2014), ki 

vsebuje vse to, kar bi moral vsebovati tudi strateški načrt za srednjeročno obdobje: 

predstavitev organizacije, poslanstvo, vizijo, strateške cilje, tekoče cilje, podroben opis 

dejavnosti, programov in storitev organizacije z nosilci, roki izvedbe in načrtovano 

razdelitvijo finančnih sredstev. Ker želimo z našo raziskavo pripraviti uporaben evalvacijski 

model za Zvezo Sonček, bomo na osnovi strateškega načrta in programa dela za tekoče leto 

pripravili predlog prilagojenega modela BSC za Zvezo Sonček, kjer bomo opisali vse štiri 

vidike modela in njim pripadajoče kazalnike za merjenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

invalidske organizacije. 
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5.5 Vidiki modela BSC za Zvezo Sonček 

Temeljni namen obstoja NPO je njihovo poslanstvo, kar je tudi ključna razlika med 

pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami. Kaplan in Norton (2004) poudarjata, da je 

poslanstvo NPO zadovoljevanje potreb ciljnih uporabnikov. NPO ustvarjajo uspeh skozi 

notranje poslovne procese, ki jih podpirajo neopredmetena sredstva organizacije (vidik učenja 

in rasti). Finančni vidik, ki ni dominanten, kot pri pridobitnih organizacijah, odraža 

pomembno sestavino – lastnike, donatorje in državni aparat, ki so viri financiranja. Zadovoljni 

lastniki in uporabniki skladno s poslanstvom ustvarjajo strateški okvir uspešnosti in 

učinkovitosti NPO, kar je primerljivo s produktivnostjo in dobičkonosnostjo pri pridobitnih 

organizacijah. Model BSC za Zvezo Sonček po teh načelih je prikazan na sliki 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Osnovni model BSC za Zvezo Sonček 

Vir: Kaplan in Norton 2004 (prirejeno). 

Poslanstvo Zveze Sonček: 

»Zveza Sonček so. p. se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na 
njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi 

prebivalci.« (Sonček b. l.) 

Finančni vidik: 

Katere finančne cilje moramo doseči, da 
bomo zadovoljili lastnike? 

Vidik poslovanja s strankami: 

Kaj moramo nuditi uporabnikom, da 

bomo uresničili našo vizijo? 

Vidik notranjih poslovnih procesov: 

Katere poslovne procese moramo 

obvladovati, da bomo zadovoljili 

lastnike in uporabnike? 

Vidik učenja in rasti: 

Kako se moramo učiti, rasti in inovirati, 
da bomo dosegli zadane cilje in 

uresničili našo vizijo? 
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5.5.1 Finančni vidik 

Finančni vidik predstavlja za NPO prej omejitev kot cilj. Vendar so zadostna finančna 

sredstva ključnega pomena za sam obstoj organizacije in kakovostno izvedbo programov za 

uporabnike.  

Na osnovi srednjeročnega strateškega načrta (Sonček 2011) in letnega programa dela Zveze 

Sonček (Sonček 2014) smo določili strateške cilje in kazalnike za finančni vidik, ki se 

prepleta s cilji za širšo javnost (preglednica 2). Za vsak kazalnik je potrebno določiti tudi 

merljivo ciljno vrednost, saj lahko le na tak način izvedemo končno evalvacijo strateškega 

načrta ter merimo uspešnost in učinkovitost delovanja organizacije. 

Preglednica 2: Strateški cilji in kazalniki finančnega vidika za Zvezo Sonček 

Strateški cilji Kazalniki Ciljna vrednost/mera 

F1 – Sistematično povečevati 
dodatna sredstva iz različnih 
virov  

- Pridobivanje finančnih 
sredstev 

- Novi finančni viri 

- Proizvodnja in prodaja 

izdelkov 

- Količina sredstev, pridobljena iz 
obstoječih virov 

- Količina sredstev, pridobljena iz 
novih virov 

- Delež prodaje 

F2 – Ustvariti javno mnenje in 

kulturo, ki bosta strpna do 

drugačnosti 

- Odnosi z javnostmi - Število izvedenih aktivnosti za 
podporo ozaveščanja javnosti o 
vrednotah in storitvah Zveze Sonček 

F3 – Vzpostaviti večjo 
povezanost med društvi, 
vključenimi v Zvezo Sonček 

- Zmanjšanje stroškov s 
skupnimi službami 

- Zmanjšanje stroškov s 
skupnimi naročili 

- Število društev, vključenih v skupne 
službe 

- Število društev, vključenih v skupna 
naročila 

Za strateški cilj F1 smo določili tri ključne kazalnike in njihove ciljne vrednosti. Pridobivanje 

sredstev se nanaša na sredstva, pridobljena iz obstoječih virov financiranja: FIHO,10 državni 

in lokalni proračun, ZZZS,11 ZPIZ,12 donacije in sponzorstva. Novi finančni viri predstavljajo 

količino sredstev pridobljenih iz novih virov financiranja, ki jih je potrebno sistematično 

povečevati: donacije, sponzorstva, organizacija dobrodelnih prireditev, odstopljena 

dohodnina. Proizvodnja in prodaja izdelkov se nanaša na sredstva, pridobljena s prodajo 

izdelkov Zveze Sonček in VDC Sonček, prodajo tiskanih voščilnic in promocijskih izdelkov 

ter prodajo podarjenih rabljenih predmetov na sejmih ali v Sončkovih dobrodelnih trgovinah 

po Sloveniji. V ta kazalnik lahko vključimo tudi nove izdelke, programe in storitve za 

uporabnike. 

                                                 

10 Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

11 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

12 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
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Strateški cilj F2 se nanaša na širšo javnost in kulturo. Odnosi z javnostmi zajemajo 

ozaveščanje različnih skupin ljudi (otrok, odraslih, drugih organizacij) o drugačnosti kot 

normalnem družbenem pojavu, predstavljanje stališč in ciljev Zveze Sonček širši javnosti s 

pomočjo delavnic, seminarjev in predavanj, uporabo celostne podobe za podporo poslanstvu 

organizacije (angl. branding) ter informiranje z obvestili, zloženkami in preko sredstev 

javnega obveščanja. Ta kazalnik smo navedli kot podporo kazalnikom skupine F1, saj se 

lahko z izboljšanimi odnosi z javnostmi posledično povečajo dejanska finančna sredstva, 

pridobljena iz novih finančnih virov (donacij) in od prodaje izdelkov.  

Strateški cilj F3 se nanaša na notranjo povezanost društev Zveze Sonček, saj vodstvo Zveze 

ocenjuje, da društva medsebojno slabo sodelujejo in se ne povezujejo na področjih, ki bi jim 

lahko olajšala delo na lokalni ravni s pomočjo metode najboljših praks (poglavje 4.2). 

Finančni kazalniki tega cilja se nanašajo na zmanjševanje stroškov z možnostjo vključitve 

društev v skupne službe (administracija, pravna služba, računovodstvo itd.) in skupna naročila 

blaga in storitev (računalniška oprema in inventar, mobilni telefoni itd.). Predlagamo polletno 

spremljanje vseh navedenih kazalnikov, potrebno pa je še določiti odgovorno osebo (verjetno 

računovodstvo). Ob doseganju postavljenih ciljnih vrednosti bo Zveza Sonček dosegla 

učinkovito poslovanje in konkurenčno prednost za prihodnost organizacije.  

5.5.2 Vidik poslovanja s strankami 

Stranke oz. uporabniki storitev so temeljni element vizije Zveze Sonček, zato so postavljeni 

na vrh modela BSC ob finančni vidik. V preglednici 3 so navedeni strateški cilji, kazalniki in 

ciljne vrednosti za vidik poslovanja s strankami. 

Preglednica 3: Strateški cilji in kazalniki vidika poslovanja s strankami za Zvezo Sonček 

Strateški cilji Kazalniki Ciljna vrednost/mera 

S1 – Sprememba zakonskega 

okolja in sistema pomoči 
uporabnikom  

- Sprejem nove ali 

sprememba obstoječe 

zakonodaje 

- Število izvedenih aktivnosti (pobud) 
za sprejem nove ali spremembo 

obstoječe zakonodaje 

S2 – Povečati ali vsaj ohraniti 
število uporabnikov storitev in 
njihovo zadovoljstvo 

- Ohranjanje števila 
uporabnikov 

- Pridobivanje novih 

uporabnikov 

- Zadovoljstvo 

uporabnikov 

- Število obstoječih uporabnikov 

- Število novih uporabnikov 

- Indeks zadovoljstva uporabnikov 

glede na čas in kakovost storitev 

S3 – Opolnomočenje za 
samozastopanje 

- Vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v 

redne vrtce in šole 

- Izobraževanje in 

usposabljanje za 

samostojno življenje 

- Število otrok s posebnimi 
potrebami, vključenih v redne vrtce 
in šole 

- Število uporabnikov, vključenih v 
izobraževanja in usposabljanja za 
samostojno življenje 
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Strateški cilj S1 se nanaša na spremembo obstoječe ali uvedbo nove zakonodaje s področja 

socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja invalidov. Zveza Sonček je pri 

tem kazalniku sicer zelo omejena in odvisna od zakonodajalca, možno pa je meriti število 

izvedenih aktivnosti in danih pobud na pristojne organe za sprejem ali spremembo 

zakonodaje. 

Strateški cilj S2 je neposredno povezan z uporabniki storitev in njihovim zadovoljstvom, kar 

je ključnega pomena za uresničevanje poslanstva organizacije. Ohranjanje in pridobivanje 

novih uporabnikov je neposredno povezano z izvajanjem storitev in programov. Ciljna 

vrednost je določeno število obstoječih in novih uporabnikov v različnih ciljnih segmentih 

(VDC, SS, terapevtske kolonije, število članov društev itd.). Zadovoljstvo uporabnikov 

merimo z obdobnimi anketami, kar Zveza Sonček že izvaja. 

Strateški cilj S3 se nanaša na pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami in odraslim 

uporabnikom. Kazalniki merijo število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne 

vrtce in šole – s tem spodbujajo tudi izvajanje programa inkluzivne šole. Drugi kazalnik meri 

število uporabnikov, vključenih v izobraževanja in usposabljanja za samostojno življenje. 

Predlagamo letno spremljanje vseh navedenih kazalnikov in določitev odgovorne osebe. Ob 

doseganju postavljenih ciljnih vrednosti bo Zveza Sonček dosegla uspešnost poslovanja in 

prepoznavnost kot vodilna organizacija na področju zavzemanja za enake možnosti vseh 

prebivalcev Slovenije. 

5.5.3 Vidik notranjih poslovnih procesov 

Vidik notranjih poslovnih procesov (preglednica 4) je podporni vidik za finančne kazalnike in 

za poslovanje s strankami, saj so kakovostno in pravočasno izvedeni programi in storitve 

osnova za zadovoljstvo uporabnikov in nadaljnje financiranje programov in storitev.  

Preglednica 4: Strateški cilji in kazalniki vidika notranjih poslovnih procesov za Zvezo 

Sonček 

Strateški cilji Kazalniki Ciljna vrednost/mera 

N1 – Organizirati storitve, ki 

bodo omogočale socialno 
vključevanje uporabnikov 

- Delovanje VDC 

- Delovanje SS 

- Novi programi in 

storitve 

- Stroški delovanja VDC in kakovost  

- Stroški delovanja SS in kakovost 

- Delež prihodkov od novih 
programov in storitev 

N2 – Izvajanje svetovalnih 

storitev 

- Svetovanje na področju 
managementa NPO 

- Organiziranje šol za 
starše 

- Število izvedenih svetovanj 

- Število udeležencev v šoli za starše 

N3 – Učinkovito sodelovanje 
s strateškimi partnerji 

- Sodelovanje v projektih 

s strateškimi partnerji  
- Število uspešno izvedenih projektov 
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Strateški cilj N1 predstavlja vse obstoječe programe in storitve Zveze Sonček (VDC, SS, 

zdravstveno-terapevtske kolonije, obnovitveno rehabilitacijo itd.) ter uvedbo novih 

programov in storitev v procesu inoviranja z namenom povečevanja prihodkov. Ključno je 

merjenje stroškov in kakovosti storitev, saj kakovostne storitve ustvarjajo osnovo za uspešno 

trženje. 

Strateški cilj N2 se nanaša na izvajanje svetovalnih storitev, kjer lahko z relativno malo 

stroški dosežemo visok prihodek. Predvsem svetovanje na področju managementa NPO in 

organiziranje storitev za druge organizacije lahko predstavlja pomembno tržno nišo. Drugi 

kazalnik predstavlja pomoč in svetovanje družinam otrok s posebnimi potrebami in je bolj 

operativne narave. Ciljna vrednost je število udeležencev na posameznih usposabljanjih in 

poprodajne aktivnosti kot dodana vrednost storitve. 

Strateški cilj N3 predstavlja učinkovito sodelovanje s strateškimi partnerji tako nacionalno kot 

mednarodno, saj je Zveza Sonček članica številnih združenj, s katerimi tudi poslovno 

sodeluje. Predlagamo mesečno spremljanje strateškega cilja N1 in letno spremljanje ostalih 

navedenih kazalnikov ter določitev odgovorne osebe. Ob doseganju postavljenih ciljnih 

vrednosti bo Zveza Sonček dosegla prepoznavnost na trgu kot organizacija s kakovostnimi 

programi in storitvami. 

5.5.4 Vidik učenja in rasti 

Zadnji in po našem mnenju najpomembnejši vidik je vidik učenja in rasti, ki zajema ljudi, 

sisteme in postopke. Cilji tega vidika so gibalo za uspešno doseganje ciljev ostalih treh 

vidikov. V preglednici 5 so navedeni strateški cilji, kazalniki in ciljne vrednosti za vidik 

učenja in rasti. 

Preglednica 5: Strateški cilji in kazalniki vidika učenja in rasti za Zvezo Sonček 

Strateški cilji Kazalniki Ciljna vrednost/mera 

U1 – Ohraniti visoko 

usposobljenost vseh delavcev 

- Zadovoljstvo delavcev 

- Ohranjanje delavcev v 

organizaciji 

- Produktivnost delavcev 

- Dodatno usposabljanje in 

izobraževanje 

- Ciljna vrednost povprečja 
zadovoljstva 

- Indeks fluktuacije 

- Prihodki na delavca 

- Število udeležencev na 
usposabljanjih in izobraževanjih 

U2 – Ustvariti pozitivno 

delovno vzdušje 

- Motiviranost delavcev 

- Tehnološka infrastruktura 

- Število pohvaljenih delavcev 

- Število pritožb delavcev 

- Stopnja e-poslovanja  

- Dostopnost strateških informacij 
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Ker Zveza Sonček v svojem strateškem načrtu nima konkretnih strateških ciljev, povezanih z 

vidikom učenja in rasti, smo jih predlagali sami. Strateški cilj U1 se nanaša na usposobljenost 

vseh delavcev, ne glede na podlago opravljanja dela (redno zaposleni, prostovoljci, honorarno 

zaposleni, študentje in dijaki, zaposleni preko javnih del), saj je pomembno, da v tako veliki 

organizaciji skrbimo za zadovoljstvo vseh delavcev. Zadovoljstvo merimo z letnimi anketami, 

kot ciljno vrednost postavimo npr. 4 kot povprečje zadovoljstva vseh delavcev. Povprečno 

zadovoljstvo vseh delavcev na osnovi naše izvedene raziskave trenutno znaša 3,75. 

Ohranjanje delavcev v organizaciji merimo z indeksom fluktuacije, produktivnost delavcev pa 

s prihodki na delavca. Pomemben kazalnik je tudi dodatno usposabljanje in izobraževanje, ki 

ga lahko merimo s številom udeležencev ali časom (številom ur), ki ga porabimo za dodatna 

usposabljanja in izobraževanja. 

Strateški cilj U2 predstavlja ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja in okolja, kjer smo kot 

kazalnika navedli motiviranost delavcev in tehnološko infrastrukturo. Motivirani delavci 

imajo občutek pripadnosti organizaciji in dobre medosebne odnose. Kot merilo uporabimo 

število pohvaljenih delavcev, število realiziranih predlogov ali zamisli delavcev, število 

pritožb delavcev ali odstotek zaposlenih, ki poznajo in razumejo vizijo in cilje organizacije. 

Tehnološka infrastruktura zajema zmogljiv informacijski sistem, ki daje zaposlenim strateško 

pomembne informacije ob pravem trenutku. Kot merilo lahko uporabimo stopnjo e-

poslovanja ali dostopnost strateških informacij. Predlagamo polletno spremljanje vseh 

navedenih kazalnikov in določitev odgovorne osebe (verjetno kadrovski oddelek). Ob 

doseganju ciljnih vrednosti bo imela Zveza Sonček dolgoročno usposobljen in motiviran 

kader, ki predstavlja osnovo vseh ostalih kazalnikov in ciljev. 

5.6 Predlog modela BSC za Zvezo Sonček in svetovalna priporočila za management 

Na osnovi posameznih strateških ciljev v vsakem od štirih vidikov v modelu BSC smo 

določili kazalnike za merjenje posameznih področij delovanja organizacije. Preglednica 6 

prikazuje končni predlog modela BSC za Zvezo Sonček z vsemi štirimi vidiki, posameznimi 

strateškimi cilji ter kazalniki za merjenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja organizacije. 

Med vidiki in kazalniki obstajajo vzročno-posledična razmerja, saj so povezani in razumljivi 

za zaposlene na vseh ravneh organizacije. Glede na oceno primernosti posameznega kazalnika 

in kaj želimo z merjenjem pravzaprav doseči, moramo določiti tudi konkretne ciljne vrednosti 

in mere ter odgovorne osebe oz. oddelke, ki bodo te podatke spremljali. Smiselno je, da 

uporabimo obstoječ informacijski sistem Zveze Sonček (računovodski program), kar ne bi 

predstavljalo dodatnih stroškov in investicij. V primeru manjkajočih podatkovnih baz je 

možno kazalnike meriti tudi povsem preprosto s tabelami v programu MS Excel. Omejitev na 

tem delu bi predstavljalo zgolj programiranje skladnih podatkovnih baz, če Zveza Sonček 

nima lastnega informatika, kar je možno urediti z zunanjimi izvajalci za relativno nizke 

enkratne stroške. Obstaja pa tudi veliko brezplačnih programskih paketov BSC, ki jih je 

možno naložiti neposredno s spleta. 
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Preglednica 6: Predlog modela BSC za Zvezo Sonček 

Poslanstvo Zveze Sonček: 

»Zveza Sonček so. p. se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove 
telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci.« 

(Sonček b. l.) 

Strateški cilji Kazalniki Ciljna vrednost/mera 

Finančni vidik 

F1 – Sistematično povečevati dodatna 
sredstva iz različnih virov 

F2 – Ustvariti javno mnenje in 

kulturo, ki bosta strpna do drugačnosti 
F3 – Vzpostaviti večjo povezanost 
med društvi, vključenimi v Zvezo 
Sonček 

- Pridobivanje finančnih 
sredstev 

- Novi finančni viri 
- Proizvodnja in prodaja 

izdelkov 

- Odnosi z javnostmi 

- Zmanjšanje stroškov s 
skupnimi službami 

- Zmanjšanje stroškov s 
skupnimi naročili 

- € iz obstoječih virov 

- € iz novih virov 

- % prodaje  

- Št. aktivnosti  
- Št. društev, vključenih 

v skupne službe 

- Št. društev, vključenih 
v skupna naročila 

Vidik poslovanja s strankami 

S1 – Sprememba zakonskega okolja in 

sistema pomoči uporabnikom  
S2 – Povečati ali vsaj ohraniti število 
uporabnikov storitev in njihovo 

zadovoljstvo 

S3 – Opolnomočenje za 
samozastopanje 

- Sprejem nove ali sprememba 

obstoječe zakonodaje  
- Ohranjanje števila 

uporabnikov 

- Pridobivanje novih 

uporabnikov 

- Zadovoljstvo uporabnikov 

- Vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v redne 

vrtce in šole 

- Izobraževanje in usposabljanje 
za samostojno življenje 

- Št. aktivnosti (pobud)  
- Št. obstoječih 

uporabnikov 

- Št. novih uporabnikov 

- Indeks zadovoljstva 

uporabnikov  

- Št. otrok, vključenih v 
redne vrtce in šole  

- Št. uporabnikov, 

vključenih v 
izobraževanja  

Vidik notranjih poslovnih procesov 

N1 – Organizirati storitve, ki bodo 

omogočale socialno vključevanje 
uporabnikov 

N2 – Izvajanje svetovalnih storitev 

N3 – Učinkovito sodelovanje s 

strateškimi partnerji 

- Delovanje VDC 

- Delovanje SS 

- Novi programi in storitve 

- Svetovanje na področju 
managementa NPO 

- Organiziranje šol za starše 

- Sodelovanje v projektih s 

strateškimi partnerji 

- Stroški VDC  
- Stroški SS  
- % prihodkov  

- Št. svetovanj 
- Št. udeležencev v šoli 

za starše 

- Št. projektov 

Vidik učenja in rasti 

U1 – Ohraniti visoko usposobljenost 

vseh delavcev  

U2 – Ustvariti pozitivno delovno 

vzdušje 

- Zadovoljstvo delavcev 

- Ohranjanje delavcev v 

organizaciji 

- Produktivnost delavcev 

- Dodatno usposabljanje in 

izobraževanje  
- Motiviranost delavcev 

- Tehnološka infrastruktura 

- Ciljna vrednost 

povprečja zadovoljstva 

- Indeks fluktuacije 

- Prihodki na delavca 

- Št. udeležencev na 

izobraževanjih 

- Št. pohvaljenih 
delavcev 

- Št. pritožb  
- Stopnja  

e-poslovanja  

- Dostopnost strateških 

informacij 
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V našem predlogu modela BSC za Zvezo Sonček smo predstavili 11 strateških ciljev in 24 

kazalnikov s pripadajočimi ciljnimi vrednostmi oz. merami. Po potrebi je možno kazalnike 

tudi dodajati ali odvzemati, vendar Kaplan in Norton (2000) priporočata med 20 in 25 

kazalnikov, odvisno od velikosti organizacije in cilja merjenja. Na osnovi predlaganega 

modela BSC smo izdelali tudi strateški diagram za Zvezo Sonček. 

Management lahko uspešno predstavi strategijo, poslanstvo in vizijo organizacije vsem 

udeležencem organizacije s pomočjo strateškega diagrama (slika 12), ki prikazuje vzročno-

posledične aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za uspešno doseganje strateških ciljev. Cokins 

(2006) poudarja, da strateški diagrami in ustrezni sistemi kazalnikov prispevajo k uskladitvi 

operativnih postopkov in natančni določitvi prednostnih nalog, merjenje in upravljanje pa 

povzdignejo na višjo raven. Organizacija lahko s pomočjo strateških diagramov večletne 

strateške cilje razdeli v manjše projekte in načrte, ki jih bo lažje uresničiti. Strinjamo se s 

Cokinsom, ki nadalje trdi (prav tam), da je vloga strateškega diagrama pokazati zaposlenim in 

managerjem, kaj želi organizacija doseči, in ne, da direktorji povedo, kaj pričakujejo od 

zaposlenih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Strateški diagram Zveze Sonček 
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Managementu svetujemo, da pri določanju strateških ciljev in kazalnikov vsekakor vključi 

odgovorne zaposlene (npr. vodje oddelkov), saj ti najbolje poznajo svoje področje delovanja 

in instrumente, ki jih potrebujejo za doseganje postavljenih ciljev. Smiselno bi bilo tudi 

vpeljati sistem nagrajevanja delavcev za doseganje ciljev na letni ravni z variabilnim delom 

plače, saj bodo tako še bolj motivirani in predani k doseganju skupne uspešnosti organizacije. 

Tak decentraliziran pristop, pri katerem vsak oddelek prilagodi udejanjanje načrta svojim 

potrebam, prinaša tudi večji občutek pripadnosti in sodelovanja vseh delavcev v skupnem 

načrtu.  

Menimo tudi, da bi bilo smiselno najprej poskusno vpeljati merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti s pomočjo modela BSC v vsako posamezno društvo in enoto Zveze Sonček, saj 

bodo tako dobili oprijemljive kazalnike in cilje, ki naj jim sledijo, posledično pa se bo s tem 

povečala uspešnost in učinkovitost celotne organizacije. Na ta način bi društva samostojno 

določala svoje strateške cilje, ki so povezani z lokalnim okoljem, ter se hkrati bolj povezala 

med seboj in z Zvezo Sonček kot krovno organizacijo brez občutka odvisnosti. 
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6 ANALIZA RAZISKAVE 

6.1 Analiza predhodne raziskave o zadovoljstvu uporabnikov iz leta 2010 

Za oblikovanje nekaterih kazalnikov v modelu BSC v vidikih poslovanja s strankami in 

notranjih poslovnih procesov smo preučili raziskavo Zveze Sonček iz leta 2010 o evalvaciji 

kakovosti storitev varstveno-delovnih centrov (v nadaljevanju VDC) in stanovanjskih skupin 

(v nadaljevanju SS) ter zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.  

Bratec in Kos (2011) navajata, da je bila raziskava razdeljena na ugotavljanje zadovoljstva 

uporabnikov v 11 enotah VDC po Sloveniji, kjer dela skupaj 175 oseb (na vprašanja je 

odgovarjalo 124 oseb oz. 71 %), in 6 enotah SS po Sloveniji, kjer je takrat živelo 43 oseb (na 

vprašanja je odgovarjalo 27 oseb oz. 63 %). Raziskava je bila izvedena s pomočjo ankete, 

izvajalci so bili uporabniki sami. Za obe področji je imela anketa pet sklopov. V nadaljevanju 

povzemamo rezultate raziskave na osnovi predstavitve avtoric Bratec in Kos (prav tam). 

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo VDC: 

1. Delo in zaposlitev: 84 % uporabnikom je delo v VDC všeč in je prilagojeno njihovim 

zmožnostim (85 %). 68,5 % je zelo zadovoljnih z višino nagrade, ki jo prejmejo za 

opravljeno delo, 14,5 % srednje zadovoljnih in 13 % nezadovoljnih. 71 % vprašanih 

meni, da je zaposlitveni načrt zanje pomemben in koristen. 

2. Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi: 80 % uporabnikov se v VDC dobro počuti. 86 % se 

dobro razume z zaposlenimi, medtem ko se 66 % dobro razume in 28 % srednje razume z 

drugimi uporabniki. 74 % vprašanih nima občutka, da se zaposlenim smili, 11 % pa tak 

občutek ima. 90 % uporabnikov meni, da niso bili nikoli zlorabljeni v VDC, potrebno pa 

je raziskati 8 %, ki menijo nasprotno. 

3. Zadovoljstvo s skrbjo za posebne potrebe in nego: 90 % uporabnikov, ki potrebuje 

osebno nego, je z njo zadovoljno. 72 % uporabnikov meni, da zaposleni dovolj dobro 

poznajo zdravstvene težave in posebne potrebe uporabnikov, 14 % meni, da ne, 14 % pa 

meni, da nekateri da, drugi ne. 85 % uporabnikov meni, da so zaposleni dovolj 

usposobljeni za nudenje nege in se ob tem počutijo varne. 

4. Samostojnost: 95 % uporabnikov meni, da jim zaposleni dovolijo, da sami naredijo to kar 

zmorejo, 96 % meni, da si lahko sami izbirajo kaj bodo jedli, 79 % meni, da lahko sami 

odločajo o stvareh, ki so jim pomembne. Pri vprašanju ali zaposleni bolj upoštevajo 

mnenje njihovih staršev kot njih samih, je bilo mnenje deljeno, 50 % jih je odgovorilo da 

in 50 % ne. 80 % vprašanih ve, da se lahko ob nezadovoljstvu pritoži, 61 % uporabnikov 

pa sodeluje na zborih uporabnikov in s tem prispeva k soodločanju. 

5. Splošno zadovoljstvo: 73 % uporabnikov je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih s storitvami 

VDC, 20 % je srednje zadovoljnih in samo 6 % je nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih 

(slika 13). 
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zelo nezadovoljen

nezadovoljen

srednje zadovoljen

zadovoljen

zelo zadovoljen

 

Slika 13: Splošno zadovoljstvo z VDC-jem 

Vir: Bratec in Kos 2011. 

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo SS: 

1. Splošno zadovoljstvo s kakovostjo življenja v stanovanjskih skupinah: ocene so precej 

razpršene po posameznih enotah, saj je bil vzorec anketiranih razmeroma majhen, zato so 

tudi ocene precej relativne. Kljub temu je 37 % uporabnikov zelo zadovoljnih, 52 % pa 

zadovoljnih ali srednje zadovoljnih (slika 14). 

2. Medsebojni odnosi: 55 % uporabnikov ima dobre odnose z drugimi, 41 % pa srednje 

dobre, kljub temu se 66 % uporabnikov dobro počuti v SS, kjer bivajo, 30 % pa srednje 

dobro. 55 % se dobro razume z zaposlenimi, 63 % ima zaupanje v zaposlene. 89 % 

uporabnikov meni, da niso bili nikoli zlorabljeni. 

3. Nega in pomoč: 67 % uporabnikov meni, da je pristop zaposlenih do stanovalcev dober, 

70 % meni, da je dobra prilagojenost izvajanja nege potrebam stanovalcev. 81 % meni, da 

so negovalci dobro usposobljeni, 70 % pa meni, da zaposleni poslušajo njihova navodila 

pri izvajanju nege. 74 % uporabnikov je zadovoljnih z zasebnostjo pri izvajanju nege.   

59 % uporabnikov si lahko samih izbira negovalca in prav toliko jih meni, da zaposleni 

niso preveč zaščitniški do njih. 

4. Osebni pristop: 78 % vprašanih dobi vse kar potrebuje, 74 % jih meni, da zaposleni 

odgovorno opravljajo svoje delo. Skoraj vsi lahko opravljajo vsa opravila, ki jih zmorejo. 

Zasebnost in intimnost so ocenili 60–100 %, odvisno od SS, v kateri prebivajo. 

5. Samostojnost in možnost odločanja: 74 % je to vprašanje ocenilo pozitivno. 89 % 

uporabnikov se lahko samih odloča, kaj bodo počeli v prostem času, 78 % je zadovoljnih 

z možnostjo samostojnih izhodov, večina pa si želi več obiskov družine in prijateljev. 

70 % uporabnikov želi nekoč zaživeti samostojno. 
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Slika 14: Splošno zadovoljstvo s SS 

Vir: Bratec in Kos 2011. 

6.2 Analiza lastne raziskave, izvedene v letih 2014–2015  

Za določitev nekaterih kazalnikov v modelu BSC v vidiku učenja in rasti smo izvedli 

vprašalnik (priloga 2) v e-obliki z orodjem 1Ka. Namen vprašalnika je pridobitev podatkov o 

usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v Zvezi Sonček in mnenje delavcev o 

odnosu med Zvezo Sonček in lokalnimi društvi. V raziskavo je bilo vključenih 384 delavcev, 

kar je tudi celotna populacija delavcev na Zvezi Sonček. Veljavnost vprašalnika smo preverili 

s preliminarnim testiranjem. Vprašalnik je bil na voljo za izpolnjevanje v dveh trimesečnih 

sklopih, prvič od 6. 10. 2014 do 6. 1. 2015 in drugič, zaradi slabše odzivnosti kot 

pričakovano, od 3. 2. 2015 do 3. 5. 2015. Odzivnost je bila skupno zelo dobra (82,8 % oz. 318 

delavcev je vprašalnik prebralo – kar je pri obdelavi podatkov naš celotni vzorec), vendar je 

vprašalnik delno ali v celoti izpolnilo le 189 respondentov (49,2 % vseh delavcev oz. 59,4 % 

respondentov). Razloge za to je najbrž treba iskati v dostopnosti, saj veliko respondentov na 

delovnem mestu nima računalnika. Čeprav jim je bila ponujena možnost izpolnjevanja 

vprašalnika, kjerkoli bi imeli dostop do interneta (doma, knjižnica, računalnik vodje oddelka 

itd.), se za to možnost množično niso odločali. Kljub temu lahko glede na zbrane podatke 

trdimo, da je vzorec reprezentativen in tako lahko rezultate posplošimo na celotno 

organizacijo. 
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6.2.1 Predstavitev spremenljivk prvega sklopa – Osnovne značilnosti vzorca 

Vprašalnik je razdeljen v pet sklopov. V prvem sklopu smo zbirali socio-demografske 

podatke in mnenje delavcev o uspešnosti organizacije. Pri frekvenčnih porazdelitvah je v 

stolpcu Odstotek navedena vrednost glede na celoten vzorec (318 delavcev), stolpec Veljavni 

odstotek pa predstavlja vrednost respondentov, tj. tistih, ki so odgovarjali na vprašanje. 

Preglednica 7: Frekvenčna porazdelitev respondentov po spolu 

Spol Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Moški 55 17,3 % 29,4 % 29,4 % 

Ženski 132 41,5 % 70,6 % 100 % 

Skupaj 187 58,8 % 100 %  

Preglednica 7 prikazuje, da v organizaciji prevladujejo ženske (70,6 % respondentov oz. 

41,5 % vseh delavcev je ženskega spola).  

Preglednica 8: Frekvenčna porazdelitev respondentov po starosti 

Starost Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Do 25 let 

Od 26 do 35 let 

Od 36 do 45 let 

Od 46 do 55 let 

52 

52 

49 

25 

16,4 % 

16,4 % 

15,4 % 

7,9 % 

27,7 % 

27,7 % 

26,0 % 

13,3 % 

27,7 % 

55,4 % 

81,4 % 

94,7 % 

Nad 56 let 10 3,1 % 5,3 % 100 % 

Skupaj 188 59,2 % 100 %  

Večina respondentov (81,4 %) je v prvih treh starostnih skupinah do 45 let, kar kaže na 

razmeroma mlado delovno silo (preglednica 8). 

Preglednica 9 prikazuje frekvenčno porazdelitev respondentov po stopnji dosežene izobrazbe. 

Največji delež delavcev ima končano štiriletno srednjo šolo (41,9 % respondentov oz. 24,5 % 

vseh delavcev), sledijo jim delavci z univerzitetno izobrazbo (28 % respondentov oz. 16,4 % 

vseh delavcev) in delavci z višjo ali visoko šolo (22 % respondentov oz. 12,9 % vseh 

delavcev). Trdimo lahko, da je kader dokaj dobro izobražen.  
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Preglednica 9: Frekvenčna porazdelitev respondentov po stopnji dosežene izobrazbe 

Stopnja izobrazbe Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Osnovna šola 

Poklicna šola (2 

ali 3 letna 

strokovna šola) 

Štiriletna srednja 
šola 

Višja ali visoka 

šola                                                   

5 

 

7 

 

78 

       

41 

1,6 % 

 

2,2 % 

 

24,5 % 

 

12,9 % 

2,7 % 

 

3,8 % 

 

41,9 % 

 

22,0 % 

2,7 % 

 

6,5 % 

 

48,4 % 

 

70,4 % 

Univerzitetna 

izobrazba ali 

bolonjska druga 

stopnja 

 

 

52 

 

 

16,4 % 

 

 

28,0 % 

 

 

98,4 % 

Znanstveni 

magisterij ali 

doktorat 

 

3 

 

0,9 % 

 

1,6 % 

 

100 % 

Skupaj 186 59 % 100 %  

 

Izobrazbeno strukturo glede na veljavni odstotek smo prikazali tudi grafično na sliki 15. 

Osnovna šola

Poklicna šola

Štiriletna srednja šola

Višja ali visoka šola

Univerzitetna izobr. ali

bolonjska druga stopnja

Znanstveni magisterij ali

doktorat

 

Slika 15: Izobrazbena struktura respondentov 

Naslednji dve vprašanji sta se nanašali na regijo, v kateri respondenti prebivajo in delajo v 

povezavi z Zvezo Sonček. Kraj prebivanja in kraj opravljanja dela se je povečini ujemal med 

odgovori, torej ni zaznati večjih delovnih migracij med slovenskimi kraji. Večina 

respondentov prebiva v osrednjeslovenski regiji (Ljubljana z okolico) – 29,9 % in tukaj tudi 
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opravlja svoje delo v povezavi z Zvezo Sonček – 38,5 %. Sledi ji podravska regija (Maribor z 

okolico), kjer prebiva 21,7 % in dela 24,9 % respondentov. Najnižji delež dosegajo zasavska, 

notranjsko-kraška in goriška regija. 

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev respondentov po delovni dobi/dobi sodelovanja 

v Zvezi Sonček 

Delovna 

doba/doba 

sodelovanja13 

Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Do 1 leto 

Nad 1 do 5 let 

Nad 5 do 10 let 

Nad 10 do 20 let 

44 

46 

35 

27 

13,8 % 

14,5 % 

11,0 % 

8,5 % 

25,7 % 

26,9 % 

20,5 % 

15,8 % 

25,7 % 

52,6 % 

73,1 % 

88,9 % 

Več kot 20 let 19 6,0 % 11,1 % 100 % 

Skupaj 171 53,8 % 100 %  

Šesto vprašanje se je nanašalo na delovno dobo oz. dobo sodelovanja v Zvezi Sonček 

(vključno z lokalnimi društvi in hčerinskimi podjetji Zveze Sonček). V preglednici 10 je 

prikazano, da največji delež respondentov opravlja svoje delo do 5 let (skupaj 52,6 %), 

najmanj jih sodeluje v Zvezi Sonček več kot 20 let (11,1 %). Rezultat nakazuje na dokaj 

visoko fluktuacijo delavcev, kar je morebiti povezano s stresnim in odgovornim delom.  

Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev respondentov po kategorijah 

Kategorija Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Po pogodbi o 

zaposlitvi 

Po podjemni ali 

avtorski pogodbi 

Preko javnih del 

Kot prostovoljec 

55 

 

26 

12 

49 

17,3 % 

 

8,2 % 

3,8 % 

15,4 % 

32,4 % 

 

15,2 % 

7,1 % 

28,8 % 

32,4 % 

 

47,6 % 

54,7 % 

83,5 % 

Kot študent/dijak 28 8,8 % 16,5 % 100 % 

Skupaj 170 53,5 % 100 %  

S sedmim vprašanjem smo ugotavljali deleže delavcev po kategorijah na osnovi opravljanja 

dela v Zvezi Sonček: po pogodbi o zaposlitvi, podjemni ali avtorski pogodbi, preko javnih 

del, kot prostovoljci ali kot študenti oz. dijaki. Iz preglednice 11 je razvidno, da v Zvezi 

Sonček dela skoraj enakovredno število zaposlenih delavcev (32,4 % respondentov) in 

                                                 

13 Delovna doba se nanaša na zaposlene delavce, doba sodelovanja velja za ostale kategorije delavcev 
(podjemna ali avtorska pogodba, javna dela, prostovoljci, študentje in dijaki). 
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prostovoljcev (28,8 % respondentov), skoraj tretjina vseh respondentov skupaj pa svoje delo 

opravlja po podjemni ali avtorski pogodbi ali kot študent oz. dijak.  

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev vseh delavcev po kategorijah 

Kategorija Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Po pogodbi o 

zaposlitvi 

Po podjemni ali 

avtorski pogodbi 

Preko javnih del 

Kot prostovoljec 

111 

 

100 

18 

50 

49,5 % 

 

26,0 % 

66,7 % 

98,0 % 

28,9 % 

 

26,1 % 

4,7 % 

13,0 % 

28,9 % 

 

55,0 % 

59,7 % 

72,7 % 

Kot študent/dijak 105 26,7 % 27,3 % 100 % 

Skupaj 384 44,3 % 100 %  

Po kadrovskih podatkih organizacije je v Zvezi Sonček na dan 31. 7. 2014 delalo 111 

zaposlenih delavcev (Zveza in hčerinska podjetja), 100 delavcev po podjemni ali avtorski 

pogodbi, 18 delavcev preko javnih del, približno 50 prostovoljcev (ne vodijo skupne 

evidence, zato nimajo natančnega števila) ter 105 študentov oz. dijakov, skupaj torej okoli 

384 delavcev. Če primerjamo podatke v preglednicah 11 in 12 (stolpec Odstotek v preglednici 

12), vidimo, da je na vprašalnik odgovarjalo 49,5 % zaposlenih, 66,7 % delavcev preko javnih 

del in celo 98 % prostovoljcev, kar že nakazuje na rezultate vprašanj o motiviranosti delavcev 

v Zvezi Sonček. 

Zadnje vprašanje prvega sklopa se je nanašalo na percepcijo delavcev o uspešnosti 

organizacije, v kateri delajo (preglednica 13). 

Preglednica 13: Frekvenčna porazdelitev percepcije delavcev o uspešnosti organizacije 

Odgovor Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

Da 145 45,6 % 85,8 % 85,8 % 

Ne vem 18 5,7 % 10,7 % 96,5 % 

Ne 6 1,9 % 3,5 % 100 % 

Skupaj 169 53,1 % 100 %  

Kar 85,8 % respondentov (45,6 % vseh delavcev) meni, da je Zveza Sonček uspešna 

organizacija, kar pomeni, da so delavci pripadni organizaciji in verjetno tudi zadovoljni z njo. 

Deleže po veljavnem odstotku smo prikazali tudi na sliki 16. Ker se to vprašanje nanaša na 

našo prvo postavljeno hipotezo, bomo povezavo med percepcijo delavcev o uspešnosti 
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organizacije in zadovoljstvom delavcev ugotavljali pri preverjanju hipotez v naslednjem 

poglavju. 

Da

Ne vem

Ne

 

Slika 16: Deleži percepcije delavcev o uspešnosti organizacije 

6.2.2 Predstavitev spremenljivk drugega sklopa – »Usposobljenost« 

V naslednjih štirih sklopih smo preverili usposobljenost, motiviranost in zadovoljstvo 

delavcev s svojim delom ter njihovo mnenje o odnosu Zveze Sonček do lokalnih društev tako, 

da so na petstopenjski Likertovi lestvici označili stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami v 

sklopu.  

Pomen spremenljivk drugega sklopa, ki smo ga poimenovali »Usposobljenost«, je 

predstavljen v preglednici 14. 

Preglednica 14: Pomen spremenljivk »Usposobljenost« 

USP1 Stopnja moje dosežene izobrazbe ustreza pogojem za opravljanje mojega dela. 

USP2 Za delo, ki ga opravljam, imam dovolj znanja in izkušenj. 

USP3 Pred nastopom dela sem imel uvajanje v delo. 

USP4 Za opravljanje delovnih nalog dobim od nadrejenega natančna navodila. 

USP5 Če potrebujem pomoč, jo dobim od nadrejenega. 

USP6 Če potrebujem pomoč, jo dobim od sodelavca. 

USP7 Zveza Sonček mi nudi dodatna izobraževanja in usposabljanja. 

USP8 S sistemom izobraževanja in usposabljanja sem zadovoljen. 

USP9 Izobraževanja/usposabljanja so kakovostna in nova znanja lahko uporabim pri svojem delu. 
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V preglednici 15 smo prikazali osnovne opisne statistike spremenljivk drugega sklopa. Na 

vprašanja niso odgovorili vsi respondenti, najnižja vrednost je povsod 1 in najvišja je povsod 

5. Najvišje povprečje 4,27 je pri spremenljivki USP6, kjer je tudi razpršenost odgovorov 

najnižja. Povprečna vrednost vseh spremenljivk »Usposobljenost« znaša 3,88. 

Preglednica 15: Opisna statistika spremenljivk »Usposobljenost« 

 Št. Min Max Ar. sredina Std. odklon 

USP1 156 1 5 4,02 0,960 

USP2 153 1 5 4,07 0,775 

USP3 153 1 5 3,71 1,104 

USP4 152 1 5 3,72 1,024 

USP5 152 1 5 3,98 1,019 

USP6 152 1 5 4,27 0,690 

USP7 151 1 5 3,75 1,047 

USP8 152 1 5 3,59 1,012 

USP9 152 1 5 3,78 1,024 

Zanesljivost spremenljivk drugega sklopa smo preverili s pomočjo Cronbachovega α 

koeficienta, ki je povprečje posameznih koeficientov, ki so izračunani iz polovice postavk. 

Ferligoj, Leskošek in Kogovšek (1995, po Erjavec in Rotar 2013) postavljajo kriterij: »…α  ≥ 

0,8 za zgledno zanesljivost, če je koeficient na intervalu 0,7 ≤ α ≤ 0,8 za zelo dobro, če je 

koeficient na intervalu 0,6 ≤ α ≤ 0,7 kot zmerno, če pa je koeficient α < 0,6 pa komaj 

sprejemljivo.« Iz preglednice 16 razberemo, da je zanesljivost spremenljivk drugega sklopa 

našega vprašalnika zgledna. 

Preglednica 16: Analiza zanesljivosti spremenljivk »Usposobljenost« 

 

 

6.2.3 Predstavitev spremenljivk tretjega sklopa – »Motiviranost« 

Pomen spremenljivk tretjega sklopa, ki smo ga poimenovali »Motiviranost«, je predstavljen v 

preglednici 17. Zanimalo nas je, kateri od naštetih dejavnikov delavce najbolj motivira pri 

opravljanju njihovega dela.  

 

Cronbachov α Št. spremenljivk 

0,834 9 



 

69 

Preglednica 17: Pomen spremenljivk »Motiviranost« 

MOT1 Plača, plačilo, nagrada 

MOT2 Zanimivo delo 

MOT3 Dobri odnosi med sodelavci 

MOT4 Dobri odnosi vodstvo – delavci 

MOT5 Varnost (stalnost) zaposlitve 

MOT6 Osebni razvoj 

MOT7 Možnost napredovanja 

MOT8 Možnost usposabljanja/izobraževanja 

MOT9 Samostojnost pri delu 

MOT10 Možnost soodločanja pri delu in poslovanju 

MOT11 Delovni pogoji 

MOT12 Pohvala nadrejenega 

MOT13 Zadostna informiranost o dogodkih v organizaciji 

MOT14 Ugled organizacije 

V preglednici 18 smo prikazali osnovne opisne statistike spremenljivk tretjega sklopa. Na 

vprašanja niso odgovorili vsi respondenti, najnižja vrednost je povsod 1, razen pri 

spremenljivki MOT3, najvišja vrednost je povsod 5. Pri spremenljivki MOT3 je tudi najvišje 

povprečje 4,33, kar pomeni, da delavce najbolj motivirajo dobri odnosi med sodelavci, takoj 

za njimi pa zanimivo delo in osebni razvoj. Najbolj različne odgovore so respondenti dajali 

pri spremenljivki MOT5, kjer je razpršenost odgovorov najvišja, kar povezujemo s tem, da je 

v Zvezi Sonček veliko prostovoljcev in študentov oz. dijakov, ki nimajo stalne zaposlitve in 

se zato tudi ne počutijo varne oz. jih ta dejavnik ne motivira. Povprečna vrednost vseh 

spremenljivk »Motiviranost« znaša 3,9. 

Preglednica 18: Opisna statistika spremenljivk »Motiviranost« 

 Št. Min Max Ar. sredina Std. odklon 

MOT1 150 1 5 3,36 1,082 

MOT2 151 1 5 4,28 0,725 

MOT3 149 2 5 4,33 0,730 

MOT4 149 1 5 4,15 0,935 

MOT5 149 1 5 3,62 1,160 

MOT6 150 1 5 4,23 0,847 

MOT7 146 1 5 3,46 1,071 

MOT8 149 1 5 3,79 0,953 

Nadaljevanje na naslednji strani 
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 Št. Min Max Ar. sredina Std. odklon 

MOT9 149 1 5 4,11 0,815 

MOT10 150 1 5 3,78 1,048 

MOT11 150 1 5 3,65 1,037 

MOT12 150 1 5 4,10 0,903 

MOT13 150 1 5 3,89 0,980 

MOT14 150 1 5 3,87 0,960 

Zanesljivost spremenljivk tretjega sklopa smo preverili s pomočjo Cronbachovega α 

koeficienta, ki je prikazan v preglednici 19. Zanesljivost je tudi tukaj zgledna. 

Preglednica 19: Analiza zanesljivosti spremenljivk »Motiviranost« 

 

 

6.2.4 Predstavitev spremenljivk četrtega sklopa – »Zadovoljstvo« 

Pomen spremenljivk četrtega sklopa, ki smo ga poimenovali »Zadovoljstvo«, je predstavljen 

v preglednici 20. Zanimalo nas je, koliko so delavci pri svojem delu zadovoljni s 

posameznimi dejavniki. 

Preglednica 20: Pomen spremenljivk »Zadovoljstvo« 

ZAD1 Plača, plačilo, nagrada 

ZAD2 Zanimivo delo 

ZAD3 Dobri odnosi med sodelavci 

ZAD4 Dobri odnosi vodstvo – delavci 

ZAD5 Varnost (stalnost) zaposlitve 

ZAD6 Osebni razvoj 

ZAD7 Možnost napredovanja 

ZAD8 Možnost usposabljanja/izobraževanja 

ZAD9 Samostojnost pri delu 

ZAD10 Možnost soodločanja pri delu in poslovanju 

ZAD11 Delovni pogoji 

ZAD12 Pohvala nadrejenega 

ZAD13 Zadostna informiranost o dogodkih v organizaciji 

ZAD14 Ugled organizacije 

 

Cronbachov α Št. spremenljivk 

0,907 14 
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V preglednici 21 smo prikazali osnovne opisne statistike spremenljivk četrtega sklopa. Na 

vprašanja niso odgovorili vsi respondenti, najnižja vrednost je povsod 1, razen pri 

spremenljivkah ZAD2 in ZAD3, najvišja vrednost je povsod 5. Najbolj zadovoljni so delavci 

z zanimivim delom, kar jih tudi zelo motivira, najmanj zadovoljni so z možnostjo 

napredovanja in s plačilom za svoje delo, ki sta tudi nizko ocenjena motivacijska dejavnika. 

Rezultati že nakazujejo na možno potrditev naše druge hipoteze, da sta zadovoljstvo in 

motiviranost delavcev premo sorazmerna. Razpršenost odgovorov je najnižja pri 

spremenljivki ZAD9, kar pomeni, da je večina delavcev zadovoljna s samostojnostjo pri delu. 

Povprečna vrednost vseh spremenljivk »Zadovoljstvo« znaša 3,76. 

Preglednica 21: Opisna statistika spremenljivk »Zadovoljstvo« 

 Št. Min Max Ar. sredina Std. odklon 

ZAD1 148 1 5 3,40 0,939 

ZAD2 147 2 5 4,10 0,797 

ZAD3 144 2 5 4,05 0,796 

ZAD4 147 1 5 3,77 1,079 

ZAD5 145 1 5 3,58 0,933 

ZAD6 147 1 5 4,05 0,912 

ZAD7 145 1 5 3,38 0,979 

ZAD8 147 1 5 3,69 0,904 

ZAD9 146 1 5 4,06 0,754 

ZAD10 147 1 5 3,69 0,977 

ZAD11 147 1 5 3,51 1,023 

ZAD12 147 1 5 3,76 1,070 

ZAD13 147 1 5 3,61 0,989 

ZAD14 146 1 5 3,97 0,817 

Zanesljivost spremenljivk četrtega sklopa smo preverili s pomočjo Cronbachovega α 

koeficienta, ki je prikazan v preglednici 22. Zanesljivost je v tem delu zgledna in najvišja. 

Preglednica 22: Analiza zanesljivosti spremenljivk »Zadovoljstvo« 

Cronbachov α Št. spremenljivk 

0,939 14 

 

6.2.5 Predstavitev spremenljivk petega sklopa – »Odnos Zveza Sonček – društva« 

Pomen spremenljivk petega sklopa, ki smo ga poimenovali »Odnos Zveza Sonček – društva«, 

je predstavljen v preglednici 23. Zanimalo nas je, koliko se delavci strinjajo s posameznimi 
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trditvami. Ker imajo zaposleni na Zvezi Sonček in v hčerinskih podjetjih le malo stika z 

delom lokalnih društev, smo za neopredeljene podali možnost odgovora »Ne vem«.  

Preglednica 23: Pomen spremenljivk »Odnos Zveza Sonček – društva« 

ODNOS1 Zveza Sonček nudi pomoč društvom na vseh področjih delovanja (izobraževanje, 
financiranje, promoviranje, organizacija programov, itd.). 

ODNOS2 Zveza Sonček bi morala društva bolj nadzirati. 

ODNOS3 Vodstvo (predsednik) društva zadovoljivo komunicira z Zvezo Sonček. 

ODNOS4 Zveza Sonček zadovoljivo komunicira z vodstvi društev. 

ODNOS5 Vodstvo (predsednik) društva je dovolj angažirano za izvedbo kakovostnih programov 
za uporabnike. 

ODNOS6 Za izvajanje kakovostnih programov bi naše društvo potrebovalo več finančnih sredstev 
od Zveze Sonček. 

ODNOS7 Razporeditev finančnih sredstev Zveze Sonček med društva je uravnoteženo glede na 
število programov, ki jih društva izvajajo. 

V preglednici 24 smo prikazali osnovne opisne statistike spremenljivk petega sklopa. Na 

vprašanja tega sklopa je odgovorilo najmanjše število respondentov, saj je okoli 30 % teh, ki 

so odgovarjali, označilo možnost »Ne vem«, te odgovore pa smo iz obdelave podatkov 

izključili. Najnižja vrednost je povsod 1, najvišja vrednost je povsod 5. Iz precej povprečnih 

rezultatov malenkost izstopata spremenljivki ODNOS1 in ODNOS6, s čimer so se 

respondenti najbolj strinjali. Razpršenost odgovorov je povsod visoka, kar pomeni veliko 

število različnih odgovorov. Povprečna vrednost vseh spremenljivk »Odnos Zveza Sonček – 

društva« znaša 3,54. 

Preglednica 24: Opisna statistika spremenljivk »Odnos Zveza Sonček – društva« 

 Št. Min Max Ar. sredina Std. odklon 

ODNOS1 111 1 5 3,72 0,965 

ODNOS2 102 1 5 3,34 1,139 

ODNOS3 97 1 5 3,49 1,022 

ODNOS4 95 1 5 3,40 1,152 

ODNOS5 104 1 5 3,66 1,011 

ODNOS6 97 1 5 3,71 1,030 

ODNOS7 76 1 5 3,47 1,077 

Zanesljivost spremenljivk petega sklopa smo preverili s pomočjo Cronbachovega α 

koeficienta, ki je prikazan v preglednici 25. Zanesljivost spremenljivk je v zadnjem sklopu 

vprašalnika prav tako zgledna.  
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Preglednica 25: Analiza zanesljivosti spremenljivk »Odnos Zveza Sonček – društva« 

Cronbachov α Št. spremenljivk 

0,925 7 

6.3 Potrditev ali zavrnitev hipotez 

Na osnovi vprašalnika o usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v Zvezi 

Sonček, ki odraža mnenje oz. percepcijo delavcev o navedenih vprašanjih,  smo postavili štiri 

hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju poskušali potrditi ali zavrniti. 

H1: Percepcija delavcev o uspešnosti organizacije je povezana z zadovoljstvom delavcev. 

Hipotezo bomo preverili s pomočjo kontingenčnih tabel in HI2 testa, saj je ena od 

spremenljivk nominalna. 

Preglednica 26: HI2 test med spremenljivkama »percepcija delavcev o uspešnosti 

organizacije« in »povprečje zadovoljstvo« 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 198,371 6 0,000 

Likelihood Ratio 92,237 6 0,039 

Linear-by-Linear Association 51,901 1 0,000 

Št. veljavnih odgovorov 141   

Iz preglednice 26 je razvidno, da je statistično značilna vrednost testa Sig. = 0,000 (p < 0,05), 

kar pomeni, da sta obravnavani spremenljivki statistično značilno povezani, zato lahko 

hipotezo potrdimo. V nadaljevanju bomo s kontingenčno tabelo preverili, na kakšen način sta 

spremenljivki povezani. 

Za lažji prikaz podatkov in zaradi premajhnih pričakovanih frekvenc smo v spremenljivki 

»povprečje zadovoljstvo« združili odgovora 1 – zelo nezadovoljen in 2 – nezadovoljen v 

odgovor 2.  Kontingenčna tabela (preglednica 27) kaže, da 83,4 % delavcev, ki niso 

zadovoljni, meni, da Zveza Sonček ni uspešna organizacija, ter skoraj vsi delavci, ki so 

zadovoljni ali zelo zadovoljni, menijo, da je Zveza Sonček uspešna organizacija. 

Neopredeljenih je 11,3 % delavcev. 
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Preglednica 27: Kontingenčna tabela povezanosti med spremenljivkama »percepcija 

delavcev o uspešnosti organizacije« in »povprečje zadovoljstvo« 

 
»povprečje zadovoljstvo« 

Skupaj 2 3 4 5 

Menim, da je Zveza 

Sonček uspešna 
organizacija. 

da Št. 1 21 80 18 120 

% znotraj 

»povprečje 
zadovoljstvo« 

16,6 % 60,0 % 98,8 % 94,7 % 85,1 % 

ne vem Št. 0 14 1 1 16 

% znotraj 

»povprečje 
zadovoljstvo« 

0,0 % 40,0 % 1,2 % 5,3 % 11,3 % 

ne Št. 5 0 0 0 5 

% znotraj 

»povprečje 
zadovoljstvo« 

83,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 

Skupaj  Št. 6 35 81 19 141 

% znotraj 

»povprečje 
zadovoljstvo« 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

H2: Zadovoljstvo in motiviranost delavcev sta premo sorazmerna. 

Iz sklopa »Zadovoljstvo« in sklopa »Motiviranost« smo izračunali povprečni vrednosti obeh 

sklopov in ustvarili novi spremenljivki »povprečje zadovoljstvo« in »povprečje 

motiviranost«.  Najprej smo preverili normalno porazdelitev obeh novih spremenljivk (priloga 

3), tako da smo primerjali aritmetično sredino, modus in mediano, ki morajo biti vsaj 

približno enaki, kar v našem primeru so. Prav tako smo iz opisne statistike preverili 

koeficienta sploščenosti (kurtosis) in asimetričnosti (skewness). Spremenljivka je normalno 

porazdeljena, če sta vrednosti za oba koeficienta med  -1 in 1, kar v našem primeru velja. Ker 

je število enot v vzorcu za vsako spremenljivko večje kot 50 (134 enot), smo za obe 

spremenljivki gledali Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve. Stopnja značilnosti 

mora biti večja od 5 % (Sign. > 0,05), da je porazdelitev normalna. V našem primeru je 

stopnja značilnosti pri obeh spremenljivkah manjša od 0,05 (Sign. = 0,008 in Sign. = 0,000), 

zato se spremenljivki značilno razlikujeta od normalne porazdelitve. Zaradi različnih izidov 

obeh testov, smo normalno porazdelitev preverili še grafično z normalnim kvantilnim grafom 

(Q-Q plot), ki je pokazal normalno porazdelitev. 

Ker smo zaključili, da sta intervalni spremenljivki normalno porazdeljeni, smo za ugotavljanje 

povezanosti med njima uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki znaša 0,661 (preglednica 

28). Povezanost med spremenljivkama je zelo močna in pozitivna pri 1 % tveganju. 

Korelacijski koeficient je statistično značilen (p < 0,05), zato lahko vzorec posplošimo na 

celotno populacijo, torej hipotezo potrdimo.  
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Preglednica 28: Povezanost med spremenljivkama »povprečje zadovoljstvo« in 

»povprečje motiviranost« 

 
»povprečje 

zadovoljstvo« 

»povprečje 

motiviranost« 

»povprečje zadovoljstvo« Pearson Correlation 1 0,661** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

Št. 142 134 

»povprečje motiviranost« Pearson Correlation 0,661** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

Št. 134 142 

** Povezanost je značilna pri stopnji tveganja 0,01 (2-stransko). 

H3: Prostovoljci so bolj motivirani, vendar manj zadovoljni s svojim delom, kot delavci, ki za 

svoje delo dobijo plačilo. 

Za preverjanje tretje hipoteze bomo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. Gre za 

parametrični test, ki predpostavlja homogenost varianc.14 Predpostavko o homogenosti 

varianc preverimo z Levenovim testom. Če Levenov test ni statistično značilen (p > 0,05), 

potem lahko predpostavimo homogenost varianc. 

Spremenljivko »Kategorija« (preglednica 11) smo razdelili na dve skupini: na prostovoljce in 

vse ostale delavce, ki za svoje delo dobijo plačilo. Preglednica 29 v prvem delu prikazuje 

nekatere opisne statistike. V drugem delu preglednice je Levenov test, ki kaže stopnjo 

značilnosti 0,281, torej ni statistično značilen in lahko predpostavimo homogenost varianc. 

Vrednost t-testa znaša -0,647, točna stopnja značilnosti pa 0,519, kar je več kot 0,05, to pa 

pomeni, da test ni statistično značilen in ne moremo zavrniti ničelne hipoteze. Hipoteze v 

delu, ki se nanaša na zadovoljstvo, torej ne moremo niti sprejeti niti zavrniti. 

Preglednica 29: T-test za dva neodvisna vzorca za spremenljivko »povprečje 

zadovoljstvo« 

Opisna statistika 

 

kategorija Št. 
Ar. 

sredina Std. odklon 

Std. napaka ar. 

sredine 

»povprečje 

zadovoljstvo« 

prostovoljci 41 3,69 0,773 0,121 

ostali delavci 101 3,77 0,668 0,066 

 
Nadaljevanje na naslednji strani 

 

                                                 

14 Homogenost varianc pomeni, da je razpršenost vrednosti proučevane spremenljivke približno enaka 
v različnih skupinah (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013). 
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T-test za dva neodvisna vzorca 

 

»povprečje zadovoljstvo« 

Homogenost 

varianc je 

predpostavljena 

Homogenost 

varianc ni 

predpostavljena 

Levenov test 

homogenosti varianc 

F 1,172  

Sig. 0,281  

T-test enakosti ar. 

sredin 

t -0,647 -0,608 

df 140 65,498 

Sig. (2-tailed) 0,519 0,545 

Razlika ar. sredin -0,084 -0,084 

Std. napaka razlike 0,130 0,138 

95% interval zaupanja 

razlike 

spodnji -0,340 -0,359 

zgornji 0,172 0,191 

V preglednici 30, ki se nanaša na spremenljivko »povprečje motiviranost«,  je Levenov test, 

ki kaže stopnjo značilnosti 0,205, torej ni statistično značilen in lahko predpostavimo 

homogenost varianc. Vrednost t-testa znaša -1,417, točna stopnja značilnosti pa 0,159, kar je 

več kot 0,05, to pa pomeni, da test ni statistično značilen in ne moremo zavrniti ničelne 

hipoteze. Hipoteze tudi v delu, ki se nanaša na motiviranost, ne moremo niti sprejeti niti 

zavrniti. 

Preglednica 30: T-test za dva neodvisna vzorca za spremenljivko »povprečje 

motiviranost« 

Opisna statistika 

 

kategorija Št. 

Ar. 

sredina Std. odklon 

Std. napaka ar. 

sredine 

»povprečje 

motiviranost« 

prostovoljci 42 3,79 0,718 0,111 

ostali delavci 100 3,95 0,601 0,060 

 

T-test za dva neodvisna vzorca 

 

»povprečje motiviranost« 

Homogenost 

varianc je 

predpostavljena 

Homogenost 

varianc ni 

predpostavljena 

Levenov test 

homogenosti varianc 

F 1,622  

Sig. 0,205  

T-test enakosti ar. 

sredin 

t -1,417 -1,318 

df 140 66,350 

Sig. (2-tailed) 0,159 0,192 

Razlika ar. sredin -0,166 -0,166 

Std. napaka razlike 0,177 0,126 

95% interval zaupanja 

razlike 

spodnji -0,398 -0,418 

zgornji 0,066 0,085 
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H4: Z naraščanjem delovne dobe/dobe sodelovanja v Zvezi Sonček motiviranost delavcev 

upada in usposobljenost delavcev narašča. 

Pri zadnji hipotezi želimo ugotoviti, ali obstaja povezava med delovno dobo oz. dobo 

sodelovanja (v nadaljevanju delovna doba) v Zvezi Sonček ter motiviranostjo in 

usposobljenostjo delavcev. Hipotezo bomo tudi tukaj razdelili na dva dela, tako da bomo 

najprej preverili povezavo med delovno dobo in povprečno motiviranostjo delavcev, nato še 

povezavo med delovno dobo in povprečno usposobljenostjo delavcev. Ker je ena od 

spremenljivk ordinalna, smo za preverjanje povezanosti uporabili Spearmanov koeficient 

korelacije. 

Preglednica 31: Povezanost spremenljivk »delovna doba« in »povprečje motiviranost« 

 
»delovna doba« 

»povprečje 

motiviranost« 

Spearman's rho »delovna doba« Koeficient korelacije 1,000 0,113 

 Sig. (2-tailed)  0,182 

Št. 171 141 

»povprečje 

motiviranost« 

Koeficient korelacije 0,113 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,182  

Št. 141 142 

Povezanost spremenljivk »delovna doba« in »povprečje motiviranost«  (preglednica 31) je 

pozitivna in zelo šibka, saj znaša Spearmanov koeficient korelacije 0,113. Koeficient ni 

statistično značilen (p > 0,05), kar pomeni, da povezanosti nismo uspeli dokazati. Hipotezo, 

da z naraščanjem delovne dobe v Zvezi Sonček motiviranost delavcev upada, zato zavrnemo. 

Preglednica 32: Povezanost spremenljivk »delovna doba« in »povprečje usposobljenost« 

 
»delovna doba« 

»povprečje 

usposobljenost« 

Spearman's rho »delovna doba« Koeficient korelacije 1,000 0,078 

 Sig. (2-tailed)  0,341 

Št. 171 150 

»povprečje 

usposobljenost« 

Koeficient korelacije 0,078 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,341  

Št. 150 151 

Povezanost spremenljivk »delovna doba« in »povprečje usposobljenost« (preglednica 32) je 

pozitivna in zelo šibka, saj znaša Spearmanov koeficient korelacije 0,078, torej povezanosti 

skoraj ni. Koeficient ni statistično značilen (p > 0,05), kar pomeni, da povezanosti nismo 

uspeli dokazati. Hipotezo, da z naraščanjem delovne dobe v Zvezi Sonček usposobljenost 

delavcev narašča, zato zavrnemo. 
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7 SKLEP 

V sodobni družbi predstavljajo NPO pomemben delež organizacij, ki ne zasledujejo cilja 

dobičkonosnosti, temveč stremijo k uresničevanju svojega poslanstva. Poslanstvo je prvi in 

temeljni razlikovalni element med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami, kot smo 

ugotovili skozi potek magistrske naloge. Za slednje je končni cilj uresničevanja poslanstva 

največkrat povezan z zadovoljstvom strank oz. uporabnikov in pomeni bistvo obstoja NPO. 

Poslanstvo Zveze Sonček zajema širše in bolj globalne cilje, kot so enake možnosti vseh 

prebivalcev Slovenije, tudi če so njihove intelektualne in telesne sposobnosti zmanjšane. 

Namen obstoja Zveze Sonček je prispevati k ustvarjanju kulturnega okolja, ki bo sprejemalo 

invalide brez vrednostnih predznakov in da bodo lahko živeli v sožitju z vsemi prebivalci. 

Drugi ključni razlikovalni element med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je 

strateško načrtovanje. V okviru študije primera smo predstavili Zvezo Sonček in njeno 

organizacijsko strukturo ter prikazali korake v procesnem modelu politike invalidske 

organizacije na osnovi obstoječega strateškega načrta. Glede na analizo strateškega načrta 

organizacije smo podali izhodišča za razširitev strategije v okvirni model politike invalidske 

organizacije, saj Zveza Sonček nima dolgoročne strategije, ki bi jo morala imeti kot 

reprezentativna organizacija na svojem področju. Menimo, da bi morala Zveza Sonček za 

strateško načrtovanje uporabiti Brysonov model (Bryson 2011), ki je predstavljen na sliki 6, 

saj zajema vse pomembne korake od začetnega sporazuma do končnega udejanjanja 

strategije. Prav ta končni korak, evalvacija strateškega načrta, je tisto, kar Zvezi Sonček 

manjka in kar želimo s predstavitvijo modela BSC doseči. 

Tretji ključni razlikovalni element med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je 

merjenje uspešnosti in učinkovitosti delovanja organizacij. Merjenje ukrepov za doseganje 

ciljev je pomembno, saj brez merjenja ne moremo vedeti, ali organizacija posluje uspešno in 

učinkovito. Poznamo veliko modelov oz. orodij za merjenje, kot so npr. TQM, šest sigma, 

model odličnosti EFQM, model CAF, metoda najboljših praks in še bi lahko naštevali. Kaplan 

in Norton (2000) sta razvila model BSC, ki se je izkazal za zelo uporabnega tudi v NPO, kjer 

je ključnega pomena poslanstvo. Predstavljen model temelji na štirih uravnoteženih vidikih: 

finančnem vidiku, vidiku poslovanja s strankami, vidiku notranjih poslovnih procesov ter 

vidiku učenja in rasti. Vsi štirje vidiki so enako pomembni oz. jih lahko vsaka organizacija 

hierarhično razvrsti glede na to, katere cilje zasleduje z uresničevanjem poslanstva ter kakšna 

je njena vizija poslovanja v prihodnosti. Osrednji del magistrske naloge smo zato namenili 

poglobljenemu preučevanju modela BSC in poskusu aplikacije modela v invalidski 

organizaciji. 

Na osnovi teoretičnih in empiričnih rezultatov smo v nadaljevanju predstavili prilagojen 

model BSC za merjenje uspešnosti in učinkovitosti v izbrani invalidski organizaciji. 

Predstavljen predlog sistema kazalnikov temelji na finančnih in nefinančnih kazalnikih, ki se 

nanašajo na zastavljene cilje v strateškem načrtu organizacije. Pomembno je realno 
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postavljanje ciljnih vrednosti, ki so dosegljive in ustvarjajo višjo motiviranost delavcev za 

doseganje ciljev. Za Zvezo Sonček smo izdelali tudi strateški diagram (slika 12), ki zelo 

enostavno posreduje strategijo organizacije vsem delavcem na razumljiv način. Tako bo lahko 

vsak delavec uvidel, kako s svojim delom prispeva k uspešnosti organizacije, kar bo okrepilo 

pripadnost in sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

Managementu še svetujemo uvedbo sistema nagrajevanja delavcev z variabilnim delom plače, 

v kolikor bi delavci uspešno dosegali letno zastavljene cilje za svoje področje delovanja. Tudi 

na ta način bi delavce pritegnili k uresničevanju skupnega načrta in razumevanja strategije 

organizacije. Smiselno bi bilo morda poskusno uvesti model BSC najprej v posamezno 

društvo na lokalni ravni, ki nima veliko zaposlenih, saj bi tako na manjši enoti lažje prenesli 

sporočilo o uporabnosti modela na celotno organizacijo z metodo najboljših praks, kar Zveza 

Sonček že sedaj uporablja pri določenih uspešnih lokalnih programih, ki jih je na ta način 

možno aplicirati tudi v druga društva. 

V okviru analize podatkov smo predstavili analizo predhodne raziskave o zadovoljstvu 

uporabnikov iz leta 2010 (izvajalec Zveza Sonček), ki nam je služila kot osnova za 

oblikovanje kazalnikov v vidikih poslovanja s strankami in notranjih poslovnih procesov. 

Raziskava je pokazala, da so uporabniki večinoma zelo zadovoljni ali zadovoljni s kakovostjo 

storitev VDC in SS, kar je dober pokazatelj, da je Zveza Sonček na pravi poti do uresničitve 

zastavljenih ciljev v omenjenih vidikih. Storitvi VDC in SS sta prav tako najvišji stroškovni 

postavki v finančnih poročilih Zveze Sonček (Sonček b. l.), zato je pomembno, da obdržijo 

kakovost teh storitev na visoki ravni. In prav spremljanje kakovosti storitev in merjenje 

zadovoljstva uporabnikov sta dve izmed ključnih aktivnosti v predstavljenem strateškem 

diagramu in modelu BSC za Zvezo Sonček. 

Z lastno raziskavo, vprašalnikom o usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v 

Zvezi Sonček, smo proučili socio-demografijo, kako so delavci usposobljeni, motivirani in 

zadovoljni s svojim delom ter kakšen je odnos med Zvezo Sonček in lokalnimi društvi po 

mnenju delavcev. Namen raziskave je bil pridobiti podatke kot osnovo za oblikovanje 

kazalnikov v vidiku učenja in rasti, po našem mnenju najpomembnejšem vidiku modela BSC, 

saj predstavlja gibala za uspešno doseganje ciljev v vseh ostalih vidikih. Rezultati raziskave 

so pokazali, da so delavci visoko povprečno usposobljeni (povprečna vrednost 3,88), 

motivirani (povprečna vrednost 3,9) in zadovoljni (povprečna vrednost 3,76) s svojim delom, 

medtem ko je bil odnos med Zvezo Sonček in lokalnimi društvi ocenjen malce nižje 

(povprečna vrednost 3,54). Aktivnosti in cilji v predstavljenem strateškem diagramu in 

modelu BSC za Zvezo Sonček v vidiku učenja in rasti so vlaganje v usposobljenost delavcev 

in informacijsko tehnologijo ter ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja. Usposobljeni, 

motivirani in zadovoljni delavci bodo s primerno informacijsko-tehnološko podporo 

pomembno prispevali k uresničevanju poslanstva in ciljev Zveze Sonček. Pomembno pa je 

vključevanje vseh delavcev ne glede na osnovo opravljanja dela, torej tudi prostovoljcev, ki 
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predstavljajo 13 % vseh delavcev v Zvezi Sonček. Managementu še priporočamo 

kontinuirano obdobno preverjanje zadovoljstva delavcev s pomočjo podobnih vprašalnikov, 

saj bodo lahko v primeru padanja stopnje zadovoljstva hitro in primerno odreagirali s 

spremembo kazalnikov v modelu BSC in uvedli nove glede na trenutno stanje v organizaciji. 

Magistrsko nalogo zaključujemo s predstavitvijo analize raziskave in modela BSC za Zvezo 

Sonček fokusni skupini, tj. načrtovalni odbor za strateški načrt Zveze Sonček za prihodnje 

obdobje petih let. S feedback analizo smo predstavili pogled managementa na naš predlog 

modela BSC, ki je pozitiven, vendar obstajajo dvomi in strah pred odporom delavcev pri 

vpeljavi novega sistema vodenja. In prav zato smo priporočali poskusno uvedbo modela BSC 

najprej v enem izmed lokalnih društev, da lahko na ta način preizkusijo dejansko uporabnost 

modela na manjši enoti preden se odločijo za uvedbo na celotni organizaciji. Glede na vse 

navedeno lahko tako potrdimo našo osnovno tezo, da je poslovanje Zveze Sonček kot 

nepridobitne invalidske organizacije mogoče izboljšati tudi z uporabo uravnoteženega sistema 

kazalnikov kot orodjem za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, izboljševanje 

kakovosti programov, stalen razvoj in oblikovanje strateških prednosti. 
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VPRAŠALNIK O USPOSOBLJENOSTI, MOTIVIRANOSTI IN ZADOVOLJSTVU 

DELAVCEV V ZVEZI SONČEK so. p. 
 

 
Spoštovani! 
 

Sem starš otroka s posebnimi potrebami ter hkrati študentka magistrskega študija Fakultete za 
management Koper in opravljam raziskavo o delovanju Zveze Sonček so. p., za kar sem 

pridobila tudi ustrezno soglasje vodstva Zveze. Del te raziskave je tudi vprašalnik o 
usposobljenosti, motiviranosti in zadovoljstvu delavcev v Zvezi Sonček so. p. Prosim za nekaj 
minut vašega časa, da odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je anonimen, izsledki pa 

bodo uporabljeni za izdelavo moje magistrske naloge in hkrati tudi kot priporočilo za 
izboljšanje delovanja Zveze Sonček so. p., kar je v našem skupnem interesu. 
 

Hvala za vaše sodelovanje, 
 

Helena Aplenec Golnar 

 

 

SOCIO-DEMOGRAFSKI PODATKI: 

 

1. Spol:    M        Ž 

 

2. Starostna skupina:  

· Do 25 let 

· 26–35 let 

· 36–45 let 

· 46–55 let 

· Nad 56 let 

 

3. Stopnja dosežene izobrazbe: 
· Osnovna šola 

· Poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola) 
· Štiriletna srednja šola 

· Višja ali visoka šola 

· Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 

· Znanstveni magisterij ali doktorat 

 

4. V kateri regiji prebivate? 

· Pomurska regija 

· Podravska regija 

· Koroška regija 

· Savinjska regija 

· Zasavska regija 

· Spodnjeposavska regija 

· Jugovzhodna Slovenija 

· Osrednjeslovenska regija 

· Gorenjska regija 

· Notranjsko-kraška regija 
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· Goriška regija 

· Obalno-kraška regija 

 

5. V kateri regiji delate v povezavi z Zvezo Sonček? 

· Pomurska regija 

· Podravska regija 

· Koroška regija 

· Savinjska regija 

· Zasavska regija 

· Spodnjeposavska regija 

· Jugovzhodna Slovenija 

· Osrednjeslovenska regija 

· Gorenjska regija 

· Notranjsko-kraška regija 

· Goriška regija 

· Obalno-kraška regija 

 

6. Kako dolgo delate v oz. sodelujete z Zvezo Sonček (ali hčerinskim podjetjem Sonce  

d. o. o., Sončen dom d. o. o., Sončna pot d. o. o. ali lokalnim društvom Sonček): 
· Do 1 leto 

· Nad 1 do 5 let 

· Nad 5 do 10 let 

· Nad 10 do 20 let 

· Več kot 20 let 
 

7. Delo v Zvezi Sonček (ali hčerinskem podjetju Sonce d. o. o., Sončen dom d. o. o., Sončna 
pot d. o. o. ali lokalnem društvu Sonček) opravljam: 

· Po pogodbi o zaposlitvi 

· Po podjemni ali avtorski pogodbi 

· Preko javnih del 

· Kot prostovoljec*  

· Kot študent/dijak (preko študentske napotnice) 
 

* »Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 

izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju 
solidarne, humane in enakopravne družbe.« (Zakon o prostovoljstvu, Uradni list RS, št. 10/2011, 2. člen) 

 

8. Menim, da je Zveza Sonček uspešna organizacija. 
· Da 

· Ne vem 

· Ne 

 

9. USPOSOBLJENOST: 

 

Prosim, da na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 označite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi 
trditvami, pri čemer pomeni 1, sploh se ne strinjam in 5, popolnoma se strinjam. 

 

 



                                                                                                                                                     Priloga 2 

 

9.1 Stopnja moje dosežene izobrazbe ustreza pogojem za 

opravljanje mojega dela. 

1 2 3 4 5 

9.2 Za delo, ki ga opravljam, imam dovolj znanja in izkušenj. 1 2 3 4 5 

9.3 Pred nastopom dela sem imel uvajanje v delo. 1 2 3 4 5 

9.4 Za opravljanje delovnih nalog dobim od nadrejenega 

natančna navodila. 
1 2 3 4 5 

9.5 Če potrebujem pomoč, jo dobim od nadrejenega. 1 2 3 4 5 

9.6 Če potrebujem pomoč, jo dobim od sodelavca. 1 2 3 4 5 

9.7 Zveza Sonček mi nudi dodatna izobraževanja in 
usposabljanja. 

1 2 3 4 5 

9.8 S sistemom izobraževanja in usposabljanja sem zadovoljen. 1 2 3 4 5 

9.9 Izobraževanja/usposabljanja so kakovostna in nova znanja 

lahko uporabim pri svojem delu. 

1 2 3 4 5 

 

 

10. MOTIVIRANOST: 

 

Prosim, da na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 označite, kateri od spodaj naštetih dejavnikov vas 
najbolj motivira pri opravljanju vašega dela, pri čemer pomeni 1, sploh me ne motivira in 5, 

zelo me motivira. 

 

10.1 Plača, plačilo, nagrada 1 2 3 4 5 

10.2 Zanimivo delo 1 2 3 4 5 

10.3 Dobri odnosi med sodelavci 1 2 3 4 5 

10.4 Dobri odnosi vodstvo – delavci 1 2 3 4 5 

10.5 Varnost (stalnost) zaposlitve 1 2 3 4 5 

10.6 Osebni razvoj 1 2 3 4 5 

10.7 Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

10.8 Možnost usposabljanja/izobraževanja 1 2 3 4 5 

10.9 Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

10.10 Možnost soodločanja pri delu in poslovanju 1 2 3 4 5 

10.11 Delovni pogoji 1 2 3 4 5 

10.12 Pohvala nadrejenega 1 2 3 4 5 

10.13 Zadostna informiranost o dogodkih v organizaciji 1 2 3 4 5 

10.14 Ugled organizacije 1 2 3 4 5 

 

 

11. ZADOVOLJSTVO: 

 

Prosim, da na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 označite, koliko ste pri svojem delu zadovoljni s 

spodaj navedenimi dejavniki, pri čemer pomeni 1, sploh nisem zadovoljen in 5, popolnoma 

sem zadovoljen. 

 

11.1 Plača, plačilo, nagrada 1 2 3 4 5 

11.2 Zanimivo delo 1 2 3 4 5 

11.3 Dobri odnosi med sodelavci 1 2 3 4 5 

11.4 Dobri odnosi vodstvo – delavci 1 2 3 4 5 

11.5 Varnost (stalnost) zaposlitve 1 2 3 4 5 

11.6 Osebni razvoj 1 2 3 4 5 
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11.7 Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

11.8 Možnost usposabljanja/izobraževanja 1 2 3 4 5 

11.9 Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

11.10 Možnost soodločanja pri delu in poslovanju 1 2 3 4 5 

11.11 Delovni pogoji 1 2 3 4 5 

11.12 Pohvala nadrejenega 1 2 3 4 5 

11.13 Zadostna informiranost o dogodkih v organizaciji 1 2 3 4 5 

11.14 Ugled organizacije 1 2 3 4 5 

 

 

12. ODNOS ZVEZA SONČEK – DRUŠTVA: 

 

Prosim, da na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 označite, koliko se strinjate s spodaj navedenimi 
trditvami, pri čemer pomeni 1, sploh se ne strinjam in 5, popolnoma se strinjam. Pri tem se 

osredotočite na vaše lokalno društvo. 
 

12.1 Zveza Sonček nudi pomoč društvom na vseh 
področjih delovanja (izobraževanje, financiranje, 
promoviranje, organizacija programov, itd.). 

1 2 3 4 5 Ne vem 

12.2 Zveza Sonček bi morala društva bolj nadzirati. 1 2 3 4 5 Ne vem 

12.3 Vodstvo (predsednik) društva zadovoljivo 
komunicira z Zvezo Sonček. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

12.4 Zveza Sonček zadovoljivo komunicira z vodstvi 
društev. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

12.5 Vodstvo (predsednik) društva je dovolj angažirano 
za izvedbo kakovostnih programov za uporabnike. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

12.6 Za izvajanje kakovostnih programov bi naše društvo 
potrebovalo več finančnih sredstev od Zveze 
Sonček. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

12.7 Razporeditev finančnih sredstev Zveze Sonček med 
društva je uravnoteženo glede na število programov, 
ki jih društva izvajajo. 

1 2 3 4 5 Ne vem 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja. Za sodelovanje se vam še enkrat zahvaljujem. 
 

Helena Aplenec Golnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, 6. 10. 2014 
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Število enot v vzorcu 

 

Enote 

Veljavni Manjkajoči Skupaj 

Št. Odstotek Št. Odstotek Št. Odstotek 

»povprečje zadovoljstvo« 134 70,9 % 55 29,1 % 189 100,0 % 

»povprečje motiviranost« 134 70,9 % 55 29,1 % 189 100,0 % 

 

 

Opisna statistika 

 
»povprečje zadovoljstvo« »povprečje motiviranost« 

Št.                    Veljavni 142 142 

               Manjkajoči 47 47 

Ar. sredina 3,75 3,90 

Mediana 3,86 4,00 

Modus 4 4 

Std. odklon 0,698 0,640 

Skewness -0,603 -0,723 

Std. Error of Skewness 0,203 0,203 

Kurtosis 0,801 0,422 

Std. Error of Kurtosis 0,404 0,404 

Najnižja vrednost 2 2 

Najvišja vrednost 5 5 

 

 

Test normalnosti porazdelitve 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

»povprečje zadovoljstvo« 0,091 134 0,008 0,964 134 0,001 

»povprečje motiviranost« 0,110 134 0,000 0,964 134 0,001 

a. Lilliefors Significance Correction 
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