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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavano delovanje in problematika strateškega načrtovanja v 
nevladnih organizacijah. V uvodnem delu so predstavljene organizacije, njihov nastanek in 
razdelitev tipov ter dva vidika organizacije. Podrobneje so predstavljene zasebne neprofitno-
volonterske organizacije, njihov obseg in pomen delovanja. Osrednji del obsega področje 
strateškega managementa in strateškega načrtovanja v nevladnih organizacijah, predstavljeni 
pa so tudi modeli ter proces strateškega načrtovanja v nevladnih organizacijah. V empiričnem 
delu so predstavljeni izsledki raziskave, opravljene med nevladnimi organizacijami v Obalno-
kraški regiji. Na podlagi teh rezultatov je predstavljen model razvoja strategije nevladnih 
organizacij.  

Ključne besede: strategija, strateško načrtovanje, organizacija, nevladne organizacije, model 
razvoja strategije. 

SUMMARY 

This paper examines the performance and difficulty of strategic planning in non-governmental 
organizations. Organizations as a term, their origin, diversity and two main viewponts are 
showen at the beginning. Furthermore paper examines in more detail private nonprofit and 
voluntary organizations their scope and sense. The middle part contains subjects of strategic 
management and strategic planning in non-governmental organizations. Presented are models 
process of strategic planning in non-governmental organizations. Results of the research 
performed among non-governmental organizations in Obalno-kraška region are presented in 
the emperic part. This part also includes the model of strategic development on the basis of 
analysis.  

Keywords: strategy, strategic planning, organization, non-government organization, strategic 
planning model. 
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1 UVOD 

Od najzgodnejših oblik združevanja do današnjih dni se dogajajo stalne spremembe in želje 
po obstoju ter delovanju družbe. Za doseganje teh ciljev družba že iz obdobja plemenskih 
skupnosti pozna moč združevanja v skupine, moč skupnega dela ali združenega znanja, poleg 
navedenega pa je človek tudi družabno bitje. Skupina kot takšna še ne prinaša dobrih 
rezultatov, če ta ni premišljeno sestavljena, vodena in nadzorovana. Dobro delujoče skupine 
ne nastanejo kar same od sebe. Nekdo jih mora povezati, jim postaviti skupne cilje, razdeliti 
med udeležence delo in pooblastila, jih sprotno usmerjati ter ugotavljati njihove dosežke. 
Skupino združenih posameznikov, ki složno deluje za skupne cilje, Tavčar (2009, 22) 
poimenuje organizacija. Izvor besede organizacija seže v čas starih Grkov, kjer je beseda 
»organon« pomenila orodje ali pripravo. Beseda se kasneje pojavi v starem Rimu, v obliki 
besede »organizare«, s pomenom oblikovati nekaj v celoto, da bi ta celota delovala složno s 
človeškim razumom (Ovsenik 1990, 342; Snoj 2003, 477). Prav v času teh naprednih 
civilizacij pa je nato mogoče najti zapise, ali bolje, opise približkov prvih oblik »organizacij«. 
Posamezniki, ki so v tem času prevzemali naloge ali vlogo formiranja skupin (v organizacije), 
so postali vodje, ki so pridobili na moči in spoštovanju, kar danes poznamo kot avtoriteto. Za 
delo so potrebovali še pomočnike – podrejene in s tem sebe postavili na vrh hierarhije (Vila 
1994, 17). Mnoge podobnosti, kot npr. delitev dela, hierarhija in avtoriteta, je danes mogoče 
prepoznati tudi v posameznih organizacijah, v katerih poteka delovanje in so del 
posameznikovega vsakdanjika.  

Za organizacijo je značilen dvojni vidik, in sicer organizacija kot instrument za doseganje 
zastavljenih ciljev posameznikov in organizacija kot skupnost interesov, za katerega je 
značilna kompleksnost in kjer uspešnost organizacije predstavlja skladnost delovanja z 
namenom ustanovitve, ob upoštevanju interesov zunanjih in notranjih udeležencev (Tavčar 
2009, 90). Za uspešno obvladovanje in razvoj organizacije je treba delo upravljavcev razdeliti 
na naloge organiziranja, usmerjanja, nadziranja in načrtovanja. Slednje je prioriteta vsem in je 
hkrati ključnega pomena za razvoj organizacije ter dosego ciljev. Cilje načrtujemo v skladu s 
postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti, na podlagi katerih gradimo in snujemo 
strategije za doseganje teh ciljev (Biloslavo 2008, 27). 

Obravnavano področje diplomske naloge spada v širšo razdelitev tipov organizacij, katerih 
vrh predstavlja termin »neprofitna organizacija«. Ta je nadpomenka za vse nevladne in 
vladne, javne in zasebne entitete, različnih pravno-organizacijskih oblik. Obravnavana 
problematika zajema predvsem področje nevladnega sektorja, torej nevladnih organizacij 
(NVO), za katere Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 7) pravijo, da »je porast v 
zadnjem desetletju zaznati predvsem zaradi razloga o naraščajočem dvomu o sposobnosti 
države kot institucije, da sama učinkovito zagotovi državno blaginjo«. Kot glavne 
predstavnike tega sektorja isti avtorji opredelijo: zasebne zavode, ustanove, združenja in 
društva, delujoča na različnih področjih, od kulture, varstva in varovanja, izobraževanja in 
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vzgoje, nege, zdravja, umetnosti in športa. Skupno vsem tem organizacijam pa je, da delujejo 
na neprofitni in večinoma prostovoljni bazi, da je vključevanje v njih svobodno in 
prostovoljno in da se v teh organizacijah srečujejo skupni interesi in vrednote uporabnikov, 
državljank in državljanov (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 10–13). 

V nalogi bo podrobneje raziskano delovanje, vodenje in uspešnost nevladnih organizacij v 
Obalno–kraški regiji, kjer so, podobno kot v vseh ostalih občinah in regijah, navzoče številne 
NVO in kjer se te organizacije soočajo s številnimi podobnimi ali enakimi problemi, kot 
ostale delujoče v kulturno in geografsko različnih okoljih.  

Razvojne priložnosti za NVO na področju, ki se odpirajo, vodijo v nujne spremembe. Za to, 
da bi se te spremembe izvajale učinkovito, razvoj pa bi potekal v korist nevladnih organizacij 
in njihovih uporabnikov ter hkrati prinašal tudi družbeno korist, je nujno povezovanje 
organizacij in strateško načrtovanje razvoja nevladnih organizacij v Obalno-kraški regiji. 

Dodano vrednost diplomske naloge predstavljata tudi analiza stanja in vpogled v delovanje 
nevladnih organizacij na raziskovalnem območju, rezultati katere so nato služili tudi kot 
podlaga za model razvoja strategije in predlagane strateške izzive nevladnega sektorja.  

1.1 Nastanek organizacij 

Nekaj razlogov ali motivov za nastanek organizacije je možno najti in iskati pri 
posameznikih, ki spoznajo, da lahko nekatere cilje lažje dosežejo v skupini. Povode za 
nastanek organizacije avtorji opisujejo zelo podobno. Tako Biloslavo (2008, 15) podaja 
enostavno razlago za nastanek organizacije in pravi, da organizacijo ustanovijo lastniki ali 
drugi ustanovitelji, z namenom, da učinkovito in uspešno dosegajo cilje. Slednji morajo 
ustrezati interesom ustanoviteljev, ki organizacijo oskrbijo s potrebnimi materialnimi in 
nematerialnimi sredstvi. Pri tem se ni mogoče izogniti tveganju izgube premoženja zaradi 
morebitnega slabega poslovanja. Slednje je mogoče prepoznati predvsem v organizacijah kot 
poslovnih subjektih. Organizacijo opredeljujejo še kot sestav ljudi, sredstev in virov, ki so jih 
zasnovali in ustanovili ljudje zaradi svojih koristi, zato v njej sodelujejo in so udeleženi v 
njenih izidih (Kralj 2003, 35). 

Krajšo, a širše postavljeno razlago, pa ponuja Tavčar (2009, 76), ki navaja, da »organizacijo 
ustanovijo posamezniki, da bi dosegala cilje, zato je organizacija instrument za doseganje 
ciljev in je tudi skupnost interesov vseh udeležencev in posameznikov«.  

1.2 Dojemanje in opredelitev organizacije  

V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno dojemanje in opredelitev organizacije. 
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1.2.1 Dojemanje organizacije  

Termin organizacija danes razumemo na tri načine, navaja Vila (1994, 17–20), in nadaljuje, 
da jo razumemo kot subjekt, kot strukturo in kot proces. Organizacija kot subjekt je lahko 
neko podjetje, inštitut, zavod, društvo, politična stranka, religijska skupnost, državna 
inštitucija ali katera od drugih oblik.  

S pomenom organizacijske strukture je mogoče spoznati kompleksnost organizacije in tako 
vertikalno ter horizontalno členitev, delitev dela, funkcije, število oddelkov, torej širino 
organizacije. V strukturo spada tudi formalizacija, s katero je določena politika organizacije, 
hkrati pa tudi splošne smernice in meje, znotraj katerih poteka odločanje. Določene so tudi 
procedure in postopki ter naloge in pravila. V strukturo pa spada še centraliziranost 
organizacije oz. določenost centra odločanja in vodenja. 

Organizacijo je mogoče opredeliti tudi kot dinamični organizacijski proces. Z organizacijskim 
procesom se razume smiselno in usklajeno delovanje določene organizacijske strukture, ki 
ima jasno določene cilje in katere uspešnost ter učinkovitost delovanja je možno izmeriti. Z 
organizacijskim procesom je torej določeno vsakodnevno delovanje, prilagajanje ali 
spreminjanje organizacije (Vila 1994, 19). Ta proces pretvarja materialna ali nematerialna 
sredstva, inpute, ki vstopajo v organizacijo, v outpute, ki izstopajo kot oplemenitene storitve 
ali material oz. proizvodi.  

1.2.2 Opredelitev organizacije  

Najpogostejši elementi, ki se pojavljajo v številnih definicijah organizacije avtorjev, so (Vila 
in Kovač 1997, 17–18): 
• velikost, ki je kot kriterij za organizacijo postavljen in določa vsaj dve osebi, torej 

minimalna velikost, pri kateri organizacija začne delovati; 
• medsebojna odvisnost, ki določa, da posameznik sam ne tvori organizacije in da je 

potrebna medsebojna odvisnost vsaj dveh oseb, ki ju združuje enak cilj. Pri tem se 
pojavita potreba po sodelovanju in minimalna potreba po organiziranju; 

• inputi, ki vstopajo v organizacijo in morajo prestopiti mejo iz okolja v proces. To so 
material, energija, informacije in delovna sila; 

• transformacija, ki označuje prehod materiala, energije in informacij od vstopa do 
njegovega izhoda; 

• output, ki predstavlja transformiran input, s čemer se proces zapre; 
• nadalje ima organizacija štiri osnovne karakteristike, ki so: koordinacija napora, skupni 

cilji in namen, delitev dela in hierarhija.  

Na podlagi navedenega Vila in Kovač (1997, 18) ponujata strnjeno definicijo o tem, kaj je 
organizacija in navajata, da je to racionalno ter vnaprej premišljeno povezovanje in 
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usklajevanje ljudi, njihovih aktivnosti ter virov (materiala, finančnih in delovnih sredstev ter 
informacij), z namero doseganja namena združitve v organizacijo. Z organizacijo so definirani 
tudi medsebojni odnosi, način sodelovanja in koordiniranja akcij, naloge ter odgovornosti, vse 
za dosego zastavljenih ciljev, ob najvišji učinkovitosti sistema. 

Druga definicija pa pojem organizacije v pravno-sociološkem smislu označuje kot posebno 
obliko združevanja ljudi in sredstev, ki v medsebojno določenih razmerjih opravljajo 
dejavnosti zaradi zadovoljevanja potreb in uresničevanja interesov njenih pripadnic in 
pripadnikov (Narat 2003, 640). 

1.3 Organizacija kot instrument in kot skupnost interesov 

V zgodovini sta se razvila dva pogleda na organizacijo. Prvi je tradicionalni pogled, ki 
organizacijo enači s strojem ali z instrumentom, namenjenim za opravljanje dela in doseganje 
določenih ciljev, v katerem so ljudje le kolesca v stroju – to je tehnokratski pogled na 
organizacijo. Ker pa organizacija brez sodelavcev težko deluje, gonilno silo zanjo 
predstavljajo prav ti sodelavci ali interesni udeleženci, ki s svojimi interesi bolj ali manj 
vplivajo na organizacijo. Od tu tudi drugi vidik organizacije kot skupnost interesov ali 
organizacija kot organizem. Če prevladuje vidik organizacije kot skupnost interesov, je 
govora o humanistični usmeritvi, če pa prevladuje vidik organizacije kot instrument, pa to 
razumemo kot tehnokratsko usmeritev (Tavčar 2009, 21–24). Ne glede na usmeritev je treba 
organizacijo še obvladovati, to nalogo po navadi opravljajo managerji v okviru svojih 
dejavnosti v organizaciji. Managerjem deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni tako poverijo 
obvladovanje organizacije, da bi ta učinkovito dosegala zastavljene cilje.  

1.3.1 Organizacija kot instrument 

Tradicionalni pogled torej enači organizacijo s strojem, z napravo ali instrumentom, 
namenjenim za opravljanje dela in doseganje določenih ciljev. To je značilno za tehnokratski 
koncept, ki obravnava organizacijo kot instrument za zadovoljevanje interesov deležnikov. 
Slednji so lastniki ali ustanovitelji organizacije, managerji pa so v podrejenem položaju kot 
izvrševalci volje deležnikov. V tem konceptu je poleg interesa deležnikov in lastnikov dokaj 
malo prostora za vrednote drugih posameznikov, zato zaposlene obravnava le kot delovno silo 
in nujna sredstva za delovanje. Obvladovanje je centralistično, avtoritativno, značilno je 
normiranje in togo strateško načrtovanje, pomembna so kvantitativna merila, predvsem 
finančna – ustvarjanje dobička, organizacija pa je le malo inovativna. Pri obvladovanju 
organizacije kot instrumenta slednja iz okolja prejema vložke, kot so kapital, delo, znanje, 
material in energija, ki jih pretvarja v izide, snovne izdelke ali nesnovne storitve. Za merjenje 
učinkovitosti in uspešnosti veljajo merila ekonomičnosti, produktivnosti ali rentabilnosti 
(Tavčar 2009, 22–25).  
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1.3.2 Organizacija kot skupnost interesov 

Pri obvladovanju organizacije gre vselej v veliki meri za obvladovanje ljudi in njihovih 
interesov, ki izvirajo iz minljivih potreb ali trajnih vrednot. Za takšen koncept je značilna 
obravnava interesnih udeležencev in skupin, posameznikov, drugih organizacij in širše 
javnosti, ki so zmožni ter lahko vplivajo na delovanje organizacije, kar predstavlja interesni 
vidik ali organizacijo kot organizem. Prihaja tudi do delitev na notranje udeležence ali 
sodelavce, kot so managerji, različni strokovnjaki, administratorji in izvajalci. Zunanje 
udeležence organizacije pa predstavljajo dobavitelji in odjemalci, širše lokalno ter družbeno 
okolje, država in politika. Tavčar (2009, 24) v nadaljevanju navaja, da je obvladovanje 
organizacije kot organizma predvsem obvladovanje skupin ljudi, njihovih interesov, pri čemer 
gre za usklajevanje in usmerjanje teh interesov k skupnim ciljem, spodbujanje ter 
obvladovanje nasprotij. Prevladujeta sodelovalni način in participativno vodenje. 

Tudi v interesnem pristopu, ki obravnava organizacijo kot organizem, velja, da je naloga 
managementa obvladovanje organizacije, da ta uspešno dosega zastavljene cilje. Cilji tu 
predstavljajo glavno razliko med tehnokratskim in interesnim vidikom. Cilji so v tem primeru 
skupni imenovalec notranjih in zunanjih udeležencev organizacije ter okolja, ki se nanaša na 
delovanje organizacije in nanjo lahko vplivajo. Merilo za uspešnost takšne organizacije je 
skladnost delovanja z namenom, za katerega je bila ustanovljena, če dosega cilje, ki so bili 
zanjo postavljeni (Tavčar 2009, 90–91). 

1.4 Razdelitev tipov organizacij 

V osnovi lahko vse organizacije v družbi razdelimo na dve strani. Na eni strani so to 
organizacije, pri katerih je smisel obstoja in delovanja maksimiranje profitabilnosti kapitala za 
njihove lastnike. To so profitne organizacije. Na drugi strani pa so tiste organizacije, katerih 
smisel obstoja in delovanja je delovanje v splošno družbeno korist. Te pa so neprofitne 
(Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 25). Na podlagi drugega merila, ki določa, kdo je 
ustanovitelj oz. lastnik določene entitete, se organizacije naprej delijo na javne, pri katerih je 
lastnik država, in na zasebne, pri katerih so lastniki zasebne fizične ter pravne osebe. V 
diplomski nalogi je raziskovano predvsem področje nevladnih in neprofitnih ali volonterskih 
organizacij, katerih ustanovitelji so zasebne fizične osebe in katerih glavna značilnost je 
neprofitnost, delovanje v javnem interesu ter skupno dobro. Glede na dosegljivo literaturo 
obstajajo tu različna poimenovanja, kot so: nevladne, volonterske ali neprofitne organizacije. 
Pogosto je uporabljen tudi termin tretji sektor, s katerim avtorji poskušajo zajeti vse prej 
navedene značilnosti tovrstnih organizacij.  

Čeprav za obravnavano področje velja pestra terminologija in mnogo izrazov, bosta v 
diplomski nalogi uporabljena izraza neprofitna in nevladna organizacija. V prvem delu naloge 
bo vidno približevanje nevladnim organizacijam, vendar pa bo zaradi boljše razmejitve med 
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organizacijami, ki so jedro proučevanja, in organizacijami, med katerim je treba razlikovati, 
uporabljen izraz neprofitna organizacija. V nadaljevanju bo izraz dopolnjen kot neprofitna 
volonterska organizacija. V empiričnem delu pa bodo te iste organizacije zajete z izrazom 
nevladne organizacije, kar bo predstavljalo vse oblike zasebnih neprofitnih volonterskih 
organizacij.  

1.4.1 Profitne in neprofitne organizacije 

Termin profitna organizacija zajema predvsem podjetja ali gospodarske organizacije, ki 
proizvajajo in tržijo izdelke ali storitve in v katerih se odvija gospodarska dejavnost. 
Omenjeno je že, da je glavni namen teh organizacij maksimiranje dobička in profitabilnosti 
kapitala. Podobno, kot za neprofitne organizacije, tudi tu velja, da je posameznikom že z 
Ustavo Republike Slovenije določeno, da je gospodarska pobuda svobodna. Tako je 
posameznikom z ustavno normo zagotovljena pravica, da se lahko prosto odloča, na kakšen 
način in v kakšni obliki se bo ukvarjal z določeno gospodarsko dejavnostjo (Bohinc 2008, 
70). Posameznik se lahko odloča, da bo sam, kot fizična oseba, opravljal določeno pridobitno 
dejavnost. Možne oblike, poleg gospodarskega interesnega združenja, so še: samostojni 
podjetnik posameznik, organizirana kmetijska dejavnost ali kot obrtnik. Lahko pa izbere eno 
izmed statusnih oblik gospodarskih družb, ki jih omogoča slovenska zakonodaja. Med 
najpomembnejše gospodarske subjekte zagotovo spadajo gospodarske družbe, ki se 
medsebojno razlikujejo po stopnji osebne angažiranosti ustanoviteljev, načinu vodenja in 
odločanja, stopnji ter vrsti odgovornosti in še nekaterih drugih značilnostih. Najpomembnejša 
pa je razmejitev med osebnimi in kapitalskimi družbami. Med osebne družbe spadajo: družba 
z omejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba. Med kapitalske družbe pa: 
družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, evropska delniška družba in komanditna 
delniška družba (Bohinc 2008, 70–77).  

Poleg različnih podjetij, ki ustvarjajo dobičke in katerih glavni namen je profit, obstajajo še 
mnoge druge. Neprofitne organizacije so za družbo zelo pomembne, zato je pomembno 
razumevanje razlogov za njihov obstoj in razlikovanje od drugih, že omenjenih organizacij. 
Odsotnost profitnega motiva v teh organizacijah včasih povzroča nejasno opredeljeno 
poslanstvo ali mogoče težje opredeljene rezultate poslovanja, ki jih ni mogoče meriti samo 
kvantitativno (Dimovski 2002, 695). Rezultati neprofitnih organizacij so tesno povezani z 
namenom ustanovitve in delovanja neprofitnih organizacij, kjer uspeha ne določajo le 
številke, ampak so v rezultate vključeni še mnogi drugi težje izmerljivi dejavniki, kot na 
primer zadovoljstvo uporabnikov, kakovost življenja in razni vplivi na okolje. Ali, kot navaja 
Tavčar (2005, 13), da so smotri, ki naj bi bili temeljni in trajni cilji tisti, ki ostajajo ločnica 
med profitnimi ter neprofitnimi, ali še z drugim izrazom, pridobitnimi in nepridobitnimi 
organizacijami. Prve naj bi ustvarjale dodano vrednost, ki se meri predvsem s premoženjem in 
dobičkom, neprofitne ali nepridobitne pa takšno dodano vrednost, za katere veljajo neka višja 
merila, ki temeljijo na raznih vrednotah ter se izražajo v kulturi organizacij in širših okoljih.  
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Za neprofitne organizacije velja, da so ustanovljene z namenom zagotavljati storitve, ki jih 
širša družba prepozna kot zelo dragocene in jih profitno usmerjene organizacije ne morejo ali 
nočejo zagotavljati družbi. Zato je, kot že omenjeno, tehtanje uspešnosti neprofitnih 
organizacij na podlagi samo ekonomskega prispevka k družbi zelo neutemeljeno in 
nepravično (Dimovski 2002, 695). Razlog za to je že okolje in razmere, v katerih poslujejo in 
v katerih profitne ne bi preživele. Ravno obratno pa velja za neprofitne, da se verjetno ne bi 
znašle v razmerah, v kakršnih sicer poslujejo profitne organizacije.  

1.4.2 Opredelitev neprofitne organizacije 

Različni avtorji uporabljajo sopomenke, kot so neprofitne, nepridobitne ali volonterske. 
Izrazov za poimenovanje je torej več. Pomen nepridobitne organizacije (ang. nonprofit 
organization, nonprofit association, nonprofit corporation ali tudi third sector), v domeno 
katerih spadajo tudi nevladne organizacije (ang. non government organizations), izhaja iz 
ameriške teorije managementa (Trunk Širca in Tavčar 1998, 3), kjer se je to področje začelo 
razvijati že bistveno prej kot v Sloveniji.  

Veliko razliko med profitnimi in neprofitnimi organizacijami predstavlja tudi način 
pridobivanja sredstev, zato avtorji večkrat neprofitne ali nepridobitne organizacije 
poimenujejo kot organizacije z negospodarskimi cilji delovanja, te pa sestavljajo tretji sektor. 

Izraz »neprofitno« zajema (Dimovski 2002, 695–697): 
• zasebne neprofitne organizacije, kot so bolnišnice, inštituti, dobrodelne organizacije in 

zasebne šole; 
• javne vladne enote, kot so zapori, državne univerze in dobrodelne ustanove. 

Neprofitne organizacije v najožjem pomenu zajemajo zasebne neprofitne organizacije, kot 
tudi javne vladne enote ali agencije, navaja Dimovski (2002, 695) in uvaja še širši pomen.  

V najširšem pomenu pa zajemajo državne, regijske in lokalne organe oblasti, muzeje, 
bolnišnice, zveze, združenja, ustanove in druge organizacije, katerih glavni namen je koristiti 
družbi. Neprofitne organizacije so tako skupni pojem za javno upravo, družbene dejavnosti in 
prostovoljne dejavnosti, ki poslujejo z dobičkom ali brez njega, kjer njihov primarni cilj 
poslovanja ni dobiček.  
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Slika 1: Razdelitev vseh neprofitnih organizacij 
Vir: Dimovski 2002, 696. 

Nadalje so pomembna tudi merila za zasebne nevladne in neprofitne organizacije, kot so jih 
izpostavili Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 25), ki navajajo kot prvo kriterij cilja, 
namena in poslanstva. Kot drugo avtorji izpostavljajo kriterij, ki določa ustanovitelja oziroma 
lastnika določene entitete. Razdeliti jih je mogoče na tiste, katerih ustanovitelj je država, to so 
javne neprofitne organizacije, za katere je značilna visoka formalizacija in profesionalizacija 
ter visok delež zaposlenih, ki temelji na konstantnem pritoku državnih sredstev. Nadalje je 
delitev organizacij na tiste, katerih ustanovitelji so zasebne fizične osebe. To so zasebne 
neprofitne organizacije, ki so tudi jedro proučevanja. Za te organizacije je značilna tudi 
bližina skupnosti in civilni družbi ter so po značaju bolj neformalne kot formalne, pri katerih 
velja minimalna stopnja pravil in organiziranosti, svojo dejavnost pa izvajajo predvsem z 
vložkom prostovoljcev ali članov. Kot tretji kriterij pa avtorji določijo tako imenovani 
formalno-pravni status neprofitnosti in je po njihovem mnenju vse neprofitne organizacije 
mogoče razdeliti v dve skupini. V skupino tistih, ki delujejo v javnem interesu, med drugim 
uvrščajo:  
• društva in združenja; 
• zasebne zavode; 
• fundacije in sklade; 
• socialna podjetja; 
• verske in cerkvene organizacije. 

Nadalje obstaja skupina neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu svojih članov. To so: 
• članski klubi, društva in združenja (športna, kulturna, umetniška, poklicna); 
• zadruge in kooperative; 
• zbornice in druga poslovna združenja; 
• sindikati; 
• politične stranke. 
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Slika 2: Prostovoljne neprofitne organizacije v Sloveniji 
Vir: Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 17–20. 

1.5 Zasebne prostovoljske neprofitne organizacije  

V današnjih časih, ko neprofitne in nevladne organizacije zavzemajo čedalje pomembnejše 
mesto, so te kot vse ostale. Prav tako so instrument za doseganje ciljev, so ciljna družba 
sodelavcev in članov za doseganje njihovih ciljev in so stikališče interesov udeležencev in 
vseh, ki imajo pomembne interese v stanju in delovanju teh organizacij (Dimovski 2002, 
697). 

Značilnosti teh organizacij so v tem, da so (povzeto po Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 
2002, 6–20): 
• zasebne: kar pomeni, da so institucionalno ločene od države, njihovi ustanovitelji pa so 

zasebne fizične ali pravne osebe; 
• neprofitne: namenjene so delovanju v družbeno koristne namene; 
• organizacije: imajo izoblikovano organizacijsko strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki 

delujejo v njih; 
• avtonomne: same usmerjajo in obvladujejo svoje delovanje; 
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Ø organizacije 
Ø fundacije 
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• prostovoljske: članstvo v njih ni obvezno po zakonu, delovanje podpirajo prostovoljci 
(volonterji) z delovnimi, finančnimi ali materialnimi prispevki. 

Zelo podobno razdelitev podajata tudi Salamon in Anheier (1996, 168), ki definirata 
neprofitni sektor kot sektor, ki vključuje širok spekter organizacij, s petimi ključnimi 
karakteristikami, in sicer: organizacije so formalno ustanovljene, organizirane so ločeno od 
državnih organov oblasti, so neprofitno naravnane, samostojne pri videnju poslovanja in 
temeljijo na prostovoljnosti.  

Mnoge značilnosti in razlike med profitnimi ter neprofitnimi organizacijami so bile doslej že 
večkrat omenjene, pri tem pa ni bila omenjena temeljna značilnost zasebnih neprofitnih 
organizacij. To je raznovrstnost delovanja na različnih področjih. Njihovo delovanje se 
namreč razteza čez mnoga področja, ki se nanašajo na civilno družbo. Kolarič, Črnak Meglič 
in Vojnovič (2002, 29) so v vso to raznovrstnost delovanja uvedli kriterije in jih omejili na 12 
temeljnih vrst zasebnih neprofitnih organizacij, in sicer: 
• področje kulture/umetnosti in rekreacije/športa; 
• področje izobraževanja in raziskovanja; 
• področje zdravstva; 
• področje socialnega varstva; 
• področje zaščite okolja/varstva živali; 
• področje razvoja lokalnih in stanovanjskih skupnosti; 
• področje prava, zagovorništva in politike; 
• področje nabiranja sredstev/financiranja in promocije volontarizma; 
• področje mednarodnega delovanja; 
• področje religij; 
• področje poslovnega in poklicnega združevanja; 
• ostalo, česar ni mogoče umestiti med izbrana področja.  

Eden od razlogov za obstoj teh organizacij je zagotovo v tem, da zasebne neprofitne 
organizacije prejemajo od skupnosti določene koristi, ki jih kot profitne ne bi mogle oz. do 
njih niso upravičene. Največja tovrstna korist je oprostitev plačila davčnih obveznosti. Razlog 
za to se skriva v dejavnosti zasebnih neprofitnih organizacij, ki večinoma opravljajo 
storitveno dejavnost, od njih pa se pričakuje, da bodo presežke prihodkov nad odhodki 
porabljale za izboljšanje kakovosti storitev ali razvoj organizacije.  

 

 



 

 11 

2 STRATEŠKO NAČRTOVANJE  

Lastniki ustanovijo organizacijo zato, da bi od nje imeli večje koristi. Vanjo vložijo finančna, 
materialna in nematerialna sredstva ter znanje. Vse to začne prinašati določene primerne 
koristi šele čez nekaj časa, vendar le, če je denarni tok sredstev nadzorovan, voden in ga 
lastniki ali managerji obvladujejo. Prva stopnja v obvladovanju je načrtovanje, ne samo 
sprotno, ampak tudi v prihodnosti. Znano je namreč, da bolj kot je prihodnost oddaljena, manj 
se ve o njej in večje je tveganje. Večina organizacij načrtuje, vendar je strateškemu 
načrtovanju namenjenega le malo časa. Tu gre predvsem za podrobnosti in vseobsežnost 
načrtov ter načrtovanje na papirju ali v mislih. Ker gre pri načrtovanju za razumski proces, se 
ta ne more dogajati drugje kot v mislih. Papir in druga orodja so samo pomoč pri tem procesu. 
Ob tem še velja, da daljša zazrtost v prihodnost pomeni tudi manjšo zanesljivost napovedi in 
načrtov. Za sprotno načrtovanje pa velja podrobnejše načrtovanje od razvojnih načrtov, za 
razvojne načrte pa, da so bolj podrobni od dolgoročnih. Načrti za prihodnost ne pomenijo 
veliko papirja, temveč le usmeritve in obveznosti, ki naj bi jih poleg managementa osvojilo 
čim več ostalih udeležencev organizacije, sodelavcev. Tak načrt je strateški plan, pri tem gre 
za proces, s katerim organizacije določijo smeri razvoja in porabo sredstev, teh naj ne bi bilo 
prezgodaj premalo ali preveč sredstev prepozno (Biloslavo 2008, 20–25).  

2.1 Definicije strategije  

V poslovni literaturi se opredeljevanje in definicije med seboj razlikujejo, kar pomeni, da je v 
uporabi več definicij, kaj naj bi strategija bila, enotne definicije glede strategije pa ni. V 
nadaljevanju je predstavljenih nekaj definicij in razlag o strategijah.  

Beseda strategija v osnovi izvira iz grške besede »strategos«, kar pomeni general, voditelj 
vojske, in besede »ago«, kar pomeni voditi. Grška ekvivalenta moderne besede strategija bi 
lahko bila besedna zveza »strategike episteme«, kar bi pomenilo generalovo znanje, ali 
besedna zveza »strategon sophia« oziroma generalova modrost (Horwath 2006, 1).  

Razlaga termina strategija po SSKJ (2008, 2800):  
strategíja -e ž (i ̑) 1. postopki, načini načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij, 
vojne: uporabiti strategijo bliskovite vojne; bojevati se po pravilih strategije in taktike / 
vojaška strategija // veda o tem: velik napredek strategije; osnovni pojmi iz strategije 2. publ., 
navadno s prilastkom postopki, načini za dosego kakega cilja: razkrili so njihovo strategijo; 
razvojna strategija; strategija miru; strategija ekonomskega pritiska / izbral je primerno, slabo 
strategijo za uresničitev svojih načrtov. 
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Definicije strategije (Biloslavo 2008, 43): 
• Strategija je celota ciljev, ki jih organizacija želi doseči v daljšem obdobju.  
• Strategija je celota dejavnosti, ki jih organizacija mora uresničiti, da bi lahko dosegla 

postavljene cilje. 
• Strategija obsega cilje, ki jih organizacija želi doseči, dejavnosti za njihovo uresničitev in 

proces načrtne delitve sredstev, potrebnih za izvedbo dejavnosti. 

Po besedah Brysona (2001, 131) strateško planiranje in strategija sestojijo iz skupine 
konceptov, postopkov in razvitih orodij za planiranje, pa tudi, da so strategije razvite v 
zasebnem ali profitnem sektorju prav tako uporabne in uporabljene v javnem, nevladnem 
sektorju in za razvoj neprofitnega sektorja. Seveda velja, da vsi načini strateškega planiranja 
niso primerni ali uporabni povsod v neprofitnih in nevladnih organizacijah. Velja pa, da se 
morajo tudi te organizacije razvijati in prilagajati stalnim spremembam v okolju, ob uporabi 
strateškega planiranja, pri čemer morajo biti pozorne ter previdne.  

2.2 Funkcija strateškega načrtovanja 

Dejavnost strateškega planiranja ni mlada dejavnost v organizacijah, mnoge ideje o tem, kako 
planirati, se še vedno uporabljajo, nekatere od teh se zdijo celo nove, čeprav so bile razvite že 
zdavnaj. Poleg tega je takšen način strateškega planiranja uporaben in primeren za različne 
organizacije, profitne, neprofitne, verske in izobraževalne. Enega od pristopov k strateškemu 
planiranju je predlagal že Lorange (1980, 216), ki je podal štiri ključna izhodišča. Pri 
strateškem planiranju gre za pomembne ocene oz. odgovore na vprašanje o tem, kam je 
organizacija namenjena ali usmerjena, kar predstavlja njeno poslanstvo. Naslednje izhodišče 
je, kako bo organizacija prišla do tja, kamor je namenjena, kar predstavlja strategijo ali načrt 
do cilja. Pomembna je tudi ocena vseh dejavnikov, ki vplivajo na doseganje zastavljenih 
ciljev in od katerih virov je organizacija bolj ali manj odvisna. V to je zajeto financiranje 
organizacije ali prerazporejanje proračunskih sredstev. Zadnje vprašanje iz tega konteksta, ki 
naj bi si ga organizacija zastavila, pa je, kako bo organizacija prepoznala, kdaj je dosegla 
zastavljene cilje, kar predstavlja vmesno in končno kontrolo ter stalen nadzor nad izvajanjem 
strategije. Plan je pogosto namenjen obdobju od treh do petih let, pri čemer je zajeta 
organizacija kot celota. Bolj kot končni dokument pa je pomemben proces strateškega 
planiranja (McNamara 2009).  

Mnenja o pomembnosti strateškega planiranja za organizacijo so si v teoriji in praksi različna. 
Razlogi za to bi lahko bili stroški in čas, ki spremljajo te procese, ter mnenje, da dolgoročni 
načrti preprečujejo odprtost in odzivnost na udeležence in njihove potrebe. Prav nasprotno pa 
meni Wolf (1999, 275–278), ki pravi, da je ravno s takšnim pristopom planiranja in 
analiziranja lahko predvidevati uporabnikove potrebe, na podlagi preteklih potreb, ter dodaja, 
da je odsotnost načrtovanja slabša od pomanjkljivega načrtovanja.  
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2.3 Proces strateškega načrtovanja 

Proces strateškega planiranja upošteva temeljni model politike organizacije, sestoji iz 
usmeritev, ocene stanja, identifikacije strateških ciljev, razvoja strategije, strateškega 
odločanja, implementacije in ocenjevanja (Bryson 1988, 995). 

Natančnejšo razlago tega procesa pa je mogoče najti tudi v nekoliko novejšem delu avtorjev 
Byars, Rue in Zahra (1996, 6), kjer je proces razdeljen v tri faze: oblikovanje strategije, 
udejanjanje strategije in evalvacija oz. ocenjevanje udejanjanja strategije. 

Pri oblikovanju strategije gre za osredotočanje na (povzeto po Byars, Rue in Zahra 1996, 6):  
• vprašanje o politiki organizacije, določata se njen namen in poslanstvo; 
• določanje dolgoročnih strateških ciljev v skladu s poslanstvom; 
• izbiro strategije za dosego dolgoročnih strateških ciljev.  

Pri udejanjanju oz. implementaciji strategije gre za prilagajanje organizacijske strukture, 
sistemov in procesov z izbrano strategijo, ki zajema odločanje o (povzeto po Byars, Rue in 
Zahra 1996, 6): 
• razvoju organizacijske strukture, določanju vodij, vzpostavitvi sistemov nagrajevanja in 

motiviranju za dosego strategije; 
• določanju kratkoročnih strateških ciljev, oblikovanju financiranja in razvoju postopkov za 

dosego strategije.  

Zadnja faza strateškega planiranja je ocenjevanje oz. evalvacija udejanjanja strategije, ki 
zajema naslednje aktivnosti (povzeto po Byars, Rue in Zahra 1996, 6): 
• določanje standardov za celotno organizacijo in posamezne enote, če gre za večje profitne 

ali neprofitne organizacije; 
• nadzor napredka pri udejanjanju strategije, kar zajema ocene in merila; 
• posvečanje konkretnim aktivnostim za neprestano udejanjanje strategije, v čemer so 

zajete časovno omejene aktivnosti in poročanje. 

Na sliki 3 je grafično prikazan proces strateškega načrtovanja, ki zajema vse navedene faze. 
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Slika 3: Proces strateškega načrtovanja 
Vir: Byars, Rue in Zahra 1996, 22. 

2.4 Strateško načrtovanje in analiziranje  

Na splošno velja, da gre posameznik težko v določeno smer, če ne ve, kje se nahaja. Isto velja 
tudi za organizacijo. Začetek vsakega načrtovanja prihodnosti predstavlja povzetek ali analizo 
stanja, v katerem se organizacija nahaja, kar bolj jasno nakaže smer, v katero ta lahko gre. Za 
strateško analiziranje se v praksi uporabljajo različne metode in orodja, ki prikažejo 
poenostavljeno obliko realnega sveta ter pomembne elemente v okolju organizacije. Ena 
izmed takšnih metod je tudi SWOT analiza (angl. strenghts, weaknesses, opportunities, 
threats) ali SPIN analiza s slovenskim kraticami, ki pomenijo S – slabosti, P – prednosti, I – 
izzivi in N – nevarnosti. Pri tem prednosti izvirajo iz notranjega okolja organizacije in v 
primerjavi s konkurenti predstavljajo nekakšno boljše stanje. Ko pa v organizaciji primanjkuje 
določenih sredstev v primerjavi z drugimi, gre za slabosti, ki prav tako izvirajo iz notranjega 
okolja organizacije. Na organizacijo vplivata notranje, tj. lastno, in zunanje okolje. Na slednje 
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se organizacija mora odzivati, če želi delovati v skladu s pričakovanji. To okolje iz SPIN 
analize predstavljajo izzivi, ki so lahko ugodne spremembe v zunanjem okolju ali poslovne 
priložnosti, ki bi jih organizacija želela izkoristiti sebi v prid. Zadnjo komponento 
predstavljajo nevarnosti iz zunanjega okolja, ki lahko otežujejo delovanje, s prepoznavanjem 
le-teh pa se jim organizacija lahko izogne ali posledice teh nevarnosti poskuša omiliti (Dess, 
Lumpkin in Taylor 2005, 47).  

 

 

 

 

 

 

Slika 4: SPIN model 
Vir: Biloslavo 2008, 73. 

2.5 Politika organizacije 

Zaradi velikosti in kompleksnosti mnogih dejavnikov ter sestavin v organizaciji si je vse to 
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sestavine je sicer mogoče zajeti v miselni podobi, ki naj vsebuje cilje in aktivnosti za 
doseganje le-teh, to so strategije in sredstva, ki so nujna za dosego teh ciljev.  

Osnovni ali temeljni model politike organizacije obsega cilje in strategije za doseganje ciljev. 
Cilji tvorijo hierarhijo ciljev, s smotri na vrhu, ki izhajajo iz interesov udeležencev in so v 
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urejenost za doseganje ciljev ter sredstva in zmožnosti za doseganje le-teh. Skupno ime za 
cilje in strategije je politika organizacije (Biloslavo 2008, 39–62). 

Tavčar (1996, 20) navaja, da so sestavine osnovnega modela politike organizacije naslednje: 
dejavnosti, urejenost in sredstva. Podrobnejše opredelitve so naslednje: 
• dejavnosti obsegajo poslanstvo kot okvir programov organizacije (izdelki, storitve in 

ciljne skupine) in usmeritve delovanja organizacije; 
• urejenost, ki obsega strukturo in členjenost organizacije (delitev pristojnosti in 

odgovornosti), sisteme in procese; 
• sredstva organizacije, ki so materialna in nematerialna. 
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Navedene sestavine morajo biti za uspešno doseganje ciljev v strategiji primerno odmerjene 
po obsegu in vsebini, predvsem pa usklajene med seboj (Biloslavo 2008, 65). 

 

 

 

 

 

Slika 5: Osnovni model politike organizacije 
Vir: Tavčar 1996, 20. 

2.6 Strateško načrtovanje v neprofitnih organizacijah 

Tako, kot se profitne organizacije nahajajo v zdajšnjem turbulentnem času, tako to velja tudi 
za neprofitne organizacije, ki niso pri tem nobena izjema. Tudi slednje so namreč primorane 
delovati v nepredvidljivem okolju, polnem mnogoterih in hitrih, včasih težkih sprememb, na 
katere se morajo odzivati in se nanje prilagajati. Kot navaja Bryson (2004, 1–10), morajo 
vodilni kadri v teh organizacijah razmišljati, se odzivati in učiti strateškega vedenja bolj kot 
kadarkoli prej in dodaja, da ima vsakršno strateško ravnanje v neprofitnih organizacijah 
zagotovo svoje prednosti. Prednosti, ki jih prinaša proces strateškega načrtovanja, so po 
Brysonu (2004, 6) naslednje: pospeševanje komunikacije, povečanje sodelovanja, prilagajanje 
različnim interesom in vrednotam posameznikov, povečanje uspešnosti in učinkovitosti ter 
pospešitev razumskega in analitičnega odločanja v organizaciji. Zasebne nevladne, neprofitne 
in volonterske organizacije nastajajo dnevno na pobudo posameznikov ali skupin, ki se 
združijo v organizacijo, z željo po zadovoljevanju določenih potreb in doseganju določenih 
ciljev. Tako želje in cilji kmalu postanejo vprašanje o prihodnosti. Mnogo je organizacij, ki si 
želijo razvoja, ne vedo pa, kako dosegati te spremembe in težje določijo področja, katerim je 
treba dati poudarek ali se jim je treba bolj posvečati (Nutt in Backoff 1992, 9). Za to, da si 
neprofitne organizacije zagotovijo in zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje v prihodnje, 
je strateško načrtovanje ključnega pomena za prilagajanje, delovanje ter razvoj zasebnih 
nevladnih, neprofitnih in prostovoljnih organizacij.  

Čeprav se vse skozi bolj ali manj oklepamo termina strateško načrtovanje, je prav, da le-tega 
umestimo na ustrezno mesto. Strateško načrtovanje z izvajanjem strateških načrtov je del 
aktivnosti strateškega managementa, kar je dejavnost managerjev oz. poslovodnikov v 
organizaciji. Strateško načrtovanje je torej dejavnost v domeni strateškega managementa, ki je 
obsežnejši. Za strateški management ni enotne opredelitve, ena izmed njih pa ga opredeli kot 
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vseobsežno, na dolgoročne in za organizacijo pomembne dejavnike naravnano upravljanje in 
poslovodenje ter vodenje, kakor to navajata Trunk Širca in Tavčar (1998, 34). V nadaljevanju 
je navedena še njuna delitev področij strateškega managmenta v neprofitnih organizacijah, kar 
so:  
• sodelavci, mobiliziranje sodelavcev in izvajanje poslanstva v organizaciji (vodstveni 

vidik); 
• dejavnosti načrtovanja, organiziranja, usmerjanja in nadziranja (funkcionalni vidik); 
• institucija kot celota, ki zajema poslovodenje in zastopanje (institucionalni vidik). 

Po besedah Brysona (2001, 131) strateško načrtovanje (planiranje) in strategije sestojijo iz 
skupine konceptov, postopkov in razvitih orodij za načrtovanje (planiranje). Avtor še navaja, 
da so strategije, razvite v zasebnem ali profitnem sektorju, prav tako uporabne in uporabljene 
v javnem, nevladnem sektorju ter za razvoj neprofitnega sektorja. Seveda velja, da vsi načini 
strateškega načrtovanja niso primerni ali uporabni povsod v neprofitnih in nevladnih 
organizacijah. Velja pa tudi, da se morajo vse te organizacije razvijati in prilagajati stalnim 
spremembam v okolju, ob uporabi strateškega načrtovanja, pri čemer morajo biti pozorne ter 
previdne.  

2.7 Modeli razvoja strategij nevladnih organizacij 

Proces strateškega načrtovanja vključuje niz med seboj povezanih zaporednih korakov. V 
začetku tega procesa je sestavljen tim, ki ta proces izvaja in najprej analizira trenutno stanje, v 
kateri se organizacija nahaja, in nato oblikuje strategije. Na koncu sledi ocenjevanje strategij 
in po potrebi preoblikovanje. Vsi ti koraki so bili že predstavljeni v poglavju proces 
strateškega načrtovanja. Proces oblikovanja strategije ni statičen in pretirano analitičen 
proces ter zahteva vizijo, intuicijo in sodelovanje večjega števila soudeležencev.  

Strateški model Hungerja in Wheelena (1996, 441) je proces, ki predvideva štiri faze. V prvi 
fazi se izvaja analiziranje okolja, najprej zunanjega in nato še notranjega. V povzetku, Tudi tu 
gre za začetno analizo stanja ob uporabi metode SPIN. Druga faza zajema oblikovanje 
strategij, tretja udejanjanje in zadnja faza predstavlja vrednotenje in ocenjevanje, torej 
kontrolo udejanjanja izbrane strategije (Dimovski 2002, 712).  

2.8 Brysonov model  

Pri tem modelu je poudarek na širokem spektru pristopov, odvisnih od okolja organizacije, ki 
določajo uspeh neprofitne organizacije. Ta model procesa je zasnovan tako, da pomaga 
vzpostaviti temeljne odločitve in akcije, ki usmerjajo razvoj neprofitne organizacije. 
Brysonov model načrtovanja za neprofitne organizacije, predstavljen v nadaljevanju, je 
sestavljen iz desetih korakov, ki so grafično prikazani na sliki 6.  
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Slika 6: Brysonov model načrtovanja za neprofitne organizacije 
Vir: Dimovski 2002, 713. 

Predstavljeni Byorsonov model je nekoliko kompleksnejši in zato lahko težji za uporabo, 
predvsem med preprostimi oblikami organizacij, kot so društva in zasebni zavodi.  
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javnemu družbenemu interesu, naj bi bil takšen tudi proces načrtovanja v NVO. Zajel naj bi 
torej večje število potencialnih udeležencev. Bistvena dodana vrednost načrtovanja v NVO je 
torej pogled z več zornih strani, zato je vključenost drugih članov organizacije pri tem 
pozitivna.  

Za čim boljši rezultat načrtovanja v nevladnih organizacijah je v tem procesu dobro 
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• inovativnost, ki pomeni, da je v procesu treba razmišljati ustvarjalno in razpravljati o teh 
idejah; 

• iskrenost, biti odkrit do slabosti in priznati dobra področja; 
• zavezanost k vrednotam in ciljem, kar pomeni, da se skozi celoten proces načrtovanja 

upoštevajo elementi vrednot, ki so bili postavljeni v začetku načrtovanja. 

Največje in najbolj razvite nevladne organizacije v svetu za svoje načrtovanje uporabljajo 
različne modele. Mednje spada tudi model strateškega načrtovanja Svetovne skavtske 
organizacije, ki je dovolj enostaven in razumljiv za uporabo tudi v manjših NVO ter zasebnih 
neprofitnih organizacijah. Shematski prikaz modela je predstavljen v prilogi 1. 

Ker je namen diplomske naloge predlagati zgolj model razvoja strategije, ne pa tudi razvoj 
celotne strategije, bi bilo opisovanje vseh korakov nesmiselno, zato bodo predstavljeni le 
koraki, ki se nanašajo na koncept naslova te naloge. Osredotočenost bo predvsem na faze, ki 
zajemajo analizo zunanjega in notranjega ter širšega zunanjega okolja organizacije, vendar pri 
vsem tem ne gre izpustiti nekaj temeljnih sestavin, katere mora organizacija znati opredeliti. 
To so vrednote, poslanstvo, cilji in vizija organizacije.  

2.9 Vrednote organizacije 

Vrednote je mogoče na osebni ravni opredeliti kot posplošena in relativno trajna prepričanja o 
ciljih, ki so pomembni ter visoko cenjeni. Nanašajo se na kategorijo stvari in odnosov, ki 
usmerjajo posameznikovo vedenje. Vrednote so torej pričakovanja o tem, kaj je pozitivno, 
zaželeno in cenjeno ter vodijo in usmerjajo delovanje. Na ravni organizacije pa te vrednote 
predstavljajo središče, ki opisujejo skupna prepričanja in načela organizacije. Zaposlenim 
določijo skupno usmeritev in ponujajo smernice za vsakodnevno vedenje (Musek Lešnik 
2003, 121–131).  

2.10 Poslanstvo organizacije  

Poslanstvo organizacije se nanaša na nekaj ključnih vprašanj, na katere organizacija mora 
znati odgovoriti. Ta vprašanja so naslednja: Zakaj organizacija obstaja in katere potrebe 
zadovoljuje (cilji, nameni, uporabniki)? Kako organizacija uresničuje razloge za svoj obstoj in 
kako zadovoljuje te potrebe (dejavnosti, storitve, izdelki)? Kakšna načela in prepričanja 
vodijo organizacijo ter njene člane? Poslanstvo je, tako kot vrednote, del ideologije in določa 
smisel, namen ali bistvo obstoja vsake organizacije (Musek Lešnik 2003, 171–173).  
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2.11 Cilji organizacije 

Cilji organizacije so, nekje v prihodnosti, zamišljen rezultat, ki si ga organizacija prizadeva 
doseči v določenem prostoru, v bolj ali manj oddaljeni prihodnosti (Biloslavo 2008, 64). Cilji 
organizacije morajo biti natančni in merljivi, pokrivati morajo ključna področja delovanja 
organizacije. Zaposlenim morajo predstavljati izziv, biti morajo realistični in časovno 
določeni (Dimovski 2002, 714).  

2.12 Vizija organizacije 

Če poslanstvo opredeljuje, kaj počne organizacija in vrednote določajo, kako to počne, je 
vizija tista, ki določa, kam organizacija želi priti. Vizijo je mogoče opredeliti kot privlačno 
predstavo, ki je usmerjena v prihodnost in daje usmeritve ter cilje. Vizija je torej pogled 
naprej, v uresničljivo, verodostojno in želeno pozitivno prihodnost, vpogled na stanje, ki je 
boljše od trenutnega (Musek Lešnik 2003, 249). 

Na začetku poglavja je bila predstavljena metoda za analiziranje notranjega in zunanjega 
okolja organizacije, to je analiza SPIN (angl. SWOT), ki je bila uporabljena tudi v raziskavi, 
opravljeni med zasebnimi nevladnimi volonterskimi organizacijami na območju Obalno-
kraške regije. Za analiziranje širšega zunanjega okolja in dejavnikov, ki še dodatno bolj ali 
manj vplivajo na organizacijo, pa se lahko uporablja metoda PEST analize, s pomočjo katere 
je bila opravljena tudi analiza ožjega in širšega zunanjega okolja organizacije. Pripravljeni so 
bili tudi povzetki, ki bodo poleg SPIN analize predstavljeni v zadnjem poglavju.  
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3 NEVLADNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 

Ob preučevanju nevladnih organizacij in njihovega razvoja je izredno primerna literatura, 
navezujoča se na razmere v ZDA ali drugih zahodnih evropskih držav. Na podlagi tega je 
mogoče ugotoviti, da ti modeli vodenja in razvoja NVO še zdaleč ne ustrezajo realnosti v 
ostalih državah. NVO v srednji in vzhodni Evropi delujejo v »nenavadnem« okolju, ki so ga 
zaznamovale komunistična in socialistična preteklost ter težave politične, socialne in 
ekonomske tranzicije. Okoliščine delovanja posameznih NVO se tako močno razlikujejo in so 
odvisne od lokalnih navad (Wyatt 2004, 4).  

3.1 Pregled razvoja NVO v Sloveniji od osamosvojitve do danes 

Resnejše raziskovanje zasebnih nevladnih, tj. neprofitnih organizacije se je v Sloveniji začelo 
šele po letu 1996. Leta 1997 so Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič opravili primerjalno 
analizo omenjenih organizacij. Obseg zasebnega neprofitno-volonterskega sektorja je mogoče 
meriti z več indikatorji: s številom organizacij, opravljenih storitev, uporabnikov, članov in 
ljudi, ki jih te organizacije zaposlujejo, številom prostovoljcev in obsegom finančnih sredstev, 
s katerimi razpolagajo (Salamon in Anheier 1996, 5). Med temi indikatorji sta najbolj 
pomembna obseg dela, ki ga v zasebnih neprofitno-volonterskih organizacijah opravijo 
zaposleni in prostovoljci, ter obseg in struktura finančnih sredstev, s katerimi te organizacije 
razpolagajo.  

 V Sloveniji že od vsega začetka prevladuje več oblik nevladnih zasebnih neprofitno-
volonterskih organizacij. Najpogostejše oblike le-teh so: društva, zasebni zavodi in fundacije. 

Društva – so samostojne, prostovoljne, neprofitne organizacije, v katere se ljudje združujejo, 
da bi uresničevali skupno določene interese (Zakon o društvih, Uradni list RS, št. 60/95). 

Zasebni zavodi – so oblika zavodov, organizacij, ki delujejo v vzgoji in izobraževanju, 
znanosti, kulturi, športu, zdravstvu, socialnem varstvu itd., pri katerih cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička (Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96).  

Fundacije – so organizacije, ustanovljene, da bi upravljale za poseben namen vezano 
premoženje. So zasebne, nečlanske organizacije, ustanovljene zato, da rabijo trajnemu, 
splošno koristnemu ali dobrodelnemu namenu na različnih družbenih področjih (Zakon o 
ustanovah, Uradni list RS, št. 60/96). 

Leta 1996 je v Sloveniji delovalo 11.570 društev, 30 fundacij, 110 stanovanjskih zadrug, 154 
zasebnih zavodov in 336 verskih skupnosti (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 20–45). 

V primerjavi z najnovejšimi podatki o številu nevladnih organizacij (NVO) je to število 
ocenjeno na več kot 20 tisoč NVO. Od leta 1996 do 2004 se je število teh organizacij 
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povečalo za 34 %, v njih pa je bilo vključenih približno 900 tisoč državljanov in državljank. 
Ob stalnem povečevanju števila NVO se ostali kazalniki obsega niso spremenili in nakazujejo 
temnejšo plat delovanja le-teh. Odstotek zaposlenih se kljub temu ni spremenil in je leta 2007 
predstavljal le 0,74 % delavno aktivnega prebivalstva, v najbolj razvitih državah 
(Nizozemska, Irska, Belgija) pa je ta odstotek višji od 10 % (Kolarič, Črnak Meglič in 
Vojnovič 2002, 119). Prihodki NVO v Sloveniji so zgolj  1,92 % bruto domačega proizvoda. 
Ti podatki Slovenijo uvrščajo med manj razvite na tem področju med drugimi državami v EU 
(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2007).  

3.2 Delovanje NVO v Sloveniji 

Na delovanje NVO v Sloveniji je treba pogledati iz več strani. Če se delovanje primerja zgolj 
z aktivnostjo in s številčnostjo prireditev, dejavnosti ter aktivnosti, ki jih te organizacije 
izvajajo na leto, se opazovalcu stanje zdi zadovoljivo oz. kar dobro. Vse te opravljene 
aktivnosti so seveda izid volje in truda članov pri uresničevanju njihovih interesov, kljub 
nezavidljivemu položaju, težavami s financiranjem, prepoznavnostjo in vodenjem, s čimer se 
nenehno soočajo. Za razvoj in delovanje NVO je bila že leta 2005 sprejeta Strategija razvoja 
Slovenije, v kateri so bila zajeta tudi socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna 
razmerja, ki se nanašajo na nevladni sektor in cilje tega sektorja. Poleg te strategije sta bila 
sprejeta še dva dokumenta, ki naj bi urejala področje razvoja nevladnih organizacij, to sta: 
Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2003–2008 in Strategija 
Vlade Republike Slovenije za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kar je, kot navaja 
Mevlja (2009a, 113), odlična podlaga za razvoj in delovanje nevladnega sektorja v Sloveniji. 
Vendar je na podlagi analize, opravljene na območju Obalno-kraške regije, izvajanje teh 
strategij in predvidenih sprememb v korist nevladnih organizacij le težko potrditi. Več o 
stanju delovanja in analizi bo predstavljenega v zadnjem poglavju.  

3.3 Struktura NVO v Sloveniji  

Po prvi večji opravljeni raziskavi o strukturi in obsegu zasebnih neprofitno - volonterskih 
organizacij v letih 1996 - 1997 ter podatkih, dostopnih na portalu Statističnega urada RS, so 
podatki pokazali naslednjo strukturo: delovalo je 11.570 društev, 30 fundacij in 154 zasebnih 
zavodov. Poleg tega je bilo registriranih še 110 stanovanjskih zadrug in 336 verskih skupnosti 
(Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 17). Med vsemi anketiranimi organizacijami se jih 
je kar 57,6 % opredelilo kot splošno koristne. 

Nadalje statistični podatki za isto obdobje kažejo strukturo za društva, kjer jih je kar 28,6 % 
delovalo na področju športa in 11,6 % na področju kulture. Tretjo največjo skupino društev so 
predstavljala gasilska društva, kar 12,3 %. Številna so bila tudi naravovarstvena društva in 
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društva za zaščito živali, 6,2 %, poklicna združenja, 5,7 %, s področja socialnega varstva pa je 
bilo 3,5 % vseh društev (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 126). 

Na podlagi novejših podatkov, iz leta 2002, je v Sloveniji bilo registriranih že 17.666 društev. 
S porastom števila so se spremenili tudi deleži v strukturi. Tako je v letu 2002 na področju 
športa delovalo 29,8 % društev, na področju kulture 14,0 %, na področju gasilstva pa 8,8 % 
društev. Sledijo jim strokovna in poklicna združenja (7,5 %), turistična in hortikulturna 
društva (4,1 %) ter invalidska društva (1,2 %). V letu 2006 je bilo na Agenciji za javnopravne 
evidence zabeleženih 20.532 društev in zvez, delovalo je 1.091 zasebnih zavodov in 176 
ustanov (Mevlja 2007, 44). 

3.4 Struktura NVO v Obalno–kraški regiji 

V preglednici 1 je prikazana struktura NVO v Obalno-kraški regiji za leto 2011. 

Preglednica 1: Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije, po občinah in po 
skupinah, Obalno-kraške regije, stanje na dan 31. 3. 2011. 

  Vir: Središče Rotunda 2011. 

V preglednici 2 je nadalje prikazano število nevladnih organizacij po občinah in dejavnostih. 

 

 

 

 

 

 

Občina Društva Zavodi Ustanove 
Divača 38 1 0 
Komen 30 6 1 
Sežana 150 10 0 
Izola 157 26 0 
Koper 632 69 3 
Piran 213 51 1 
Hrpelje - Kozina 45 1 0 
Skupaj 1.265 164 5 
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Preglednica 2: Število nevladnih organizacij Obalno–kraške regije, po občinah in po 
dejavnosti 

Področje dela 
Občina 
Divača 

Občina 
Hrpelje -
Kozina 

Občina 
Izola 

Občina 
Komen 

Mestna 
občina 
Koper 

Občina 
Piran 

Občina 
Sežana 

Delo z mladimi in 
študenti 

0 0 11 1 22 14 4 

Strokovna združenja 6 5 18 9 118 46 36 
Kultura in umetnost 6 8 45 8 120 39 22 
Kulturna dediščina, 
etnologija 

1 0 2 1 10 12 1 

Sociala/humanitarnost 1 1 14 1 42 20 11 
Šport in rekreacija 16 29 82 13 309 107 65 
Izobraževanje, 
usposabljanje in 
raziskovanje 

0 0 4 0 18 7 2 

Zdravstvo 0 0 3 0 18 3 2 
Varstvo okolja 1 1 0 0 5 1 2 
Verstvo in/ali 
duhovnost 

0 0 2 0 5 0 2 

Gospodarstvo in 
turizem 

6 2 2 3 30 14 11 

Razvoj podeželja 2 0 0 1 7 1 2 

Vir: Središče Rotunda 2011. 

3.5 Strategija razvoja nevladnih organizacij 

Že leta 2005 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije, v kateri so bile zapisane 
razvojne vizije in cilji razvoja Slovenije, navedenih je bilo tudi pet razvojnih prioritet. 
Strategija je poleg gospodarskih vprašanj opredeljevala še socialna, okoljska, politična, 
kulturna in pravna razmerja. Vsa navedena razmerja pa so tesno povezana z nevladnimi 
organizacijami in njihovimi cilji, predvsem pa s ciljem uresničevanjem družbenega razvoja.  

Slovenija si v tem cilju želi izboljšati kakovost življenja in blaginje vseh državljanov 
Slovenje, merjenega s kazalniki človekovega razvoja (Šušteršič, Rojec in Korenika 2005, 7). 
Za področje nevladnih organizacij je bilo doslej sprejetih že več strategij, ki bi omogočile 
napredek. Poleg Strategije razvoja Slovenije sta tu še Strategija sistemskega razvoja nevladnih 
organizacij za obdobje 2003–2008 in Strategija Vlade Republike Slovenije za sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami (Mevlja 2009a, 113). 
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Dobrih pet let kasneje od sprejetja Strategije razvoja Slovenije in dobri dve leti po tem, ko naj 
bi potekla Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2003–2008, vsak 
izmed opazovalcev in raziskovalcev tega področja, najbolj pa delujoči v nevladnem in 
neprofitnem sektorju, lahko ugotavljajo, da stanje, v kakršnem se ustanove nahajajo danes, 
zagotovo ni tisto, ki so si ga načrtovalci že omenjenih strategij zamislili. Slednje naj bi bilo 
bolje, kar pa žal ne drži. Da se stanje ne izboljšuje, je moč ugotoviti tudi na podlagi raziskave 
o stanju NVO v Obalno-kraški regiji, ki ob predpostavkah, da regija spada med gospodarsko 
zelo razvite in do nedavnega tudi uspešne, dovolj trden vzorec, ki potrjuje, da je stanje, ki ga 
odraža analiza, pravzaprav slika, ki jo srečamo po vseh ostalih regijah po Sloveniji.  

Razloge za stanje je moč iskati že v zastareli in neprimerni Strategiji razvoja Slovenije iz leta 
2005, dodatno poslabšanje pa je prinesla še globalna finančna kriza in posledično 
gospodarska kriza, ki v Sloveniji ter drugje še vedno poteka (Senjur 2009, 21). Poleg tega k 
temu doprineseta še prej omenjeni strategiji razvoja nevladnega sektorja, katerima Mevlja 
(2009b, 193) pripisuje eno skupno lastnost, tj. slabo izvedbo. Obstanek Slovenije na področju 
razvoja nevladnih organizacij in nastajanju tretjega sektorja je mogoče zaznati tudi v Poročilu 
Slovenije o razvoju za leto 2010, kjer poleg vseh ostalih povišanj izdatkov za javno upravo, 
obrambo itd. ni posebnih povišanj izdatkov iz institucionalnega sektorja za nevladni sektor 
(Kondža 2010, 120–122).  
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4 RAZISKAVA – STANJE NVO OBALNO-KRAŠKE REGIJE 

V teoretičnem delu je bilo večkrat poudarjeno, da so nevladne neprofitne organizacije kot vse 
ostale, podobne profitnim, da imajo določene skupne lastnosti in da se od profitnih razlikujejo 
na nekaj specifičnih področjih, kot je na primer financiranje poslovanja. Eno izmed skupnih 
področij, ki je tudi predmet proučevanja v pričujoči diplomski nalogi, pa je razvoj neprofitnih 
organizacij, strateškega managementa neprofitnih organizacij in s tem načrtovanja razvoja. 
Ključno vprašanje je bilo, kako delujejo nevladne organizacije na Obalno-kraškem območju, 
v kar so zajete občine Komen, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Koper, Izola in Piran. 
Glavni cilj je bila izvedba analize stanja, v katerem se nahajajo te organizacije in na podlagi 
izsledkov predlagati nekaj strateških izhodišč (izzivov) za nadaljnje korake na poti priprave 
strateških razvojnih načrtov pri posamezni nevladni organizaciji.  

4.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Glavno problematiko predstavlja stagnacija razvoja nevladnih organizacij, za katere drugje v 
najrazvitejših državah po svetu velja, da oblikujejo tretji steber v državi, poleg vlade in 
gospodarstva. Vendar pa je na podlagi mnogih informacij možno ugotoviti, da se v Sloveniji 
sicer sprejema določene sistemske podlage za razvoj nevladnih organizacij, vendar pa je 
dejansko uresničevanje in izboljševanje precej v zaostanku. Posebnega napredka na tem 
področju torej ni.  

4.2 Projekt Stičišče Obalno-kraške regije 

Poleg zasebnih neprofitnih organizacij, ki delujejo neposredno v civilni družbi (društva), so v 
Sloveniji vzpostavljene še »servisne« nevladne neprofitne organizacije, ki nekako »bdijo« nad 
dogajanjem oz. utripom in katerih dejavnost je združevanje, povezovanje ter pomoč pri 
razvoju zasebnih NVO. Ena izmed takšnih je tudi Središče Rotunda, ki deluje na območju 
Obalno-kraške regije in je prav z namenom povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij 
zagnala projekt Stičišče NVO Obalno-kraške regije. 

V okviru tega projekta je bila pripravljena Strategija razvoja nevladnega sektorja v Obalno-
kraški regiji, namen le-te pa je bila priprava skupnega dokumenta, ki ponuja možen model 
razvoja in promocije nevladnega sektorja v regiji. Strategija je bila zasnovana za umestitev v 
regionalni razvojni program Obalno-kraške regije za obdobje 2013–2019.  

Proces izdelave strategije je zajemal še analizo stanja po občinah. Izvedenih je bilo sedem 
delavnic, na katere so bile vabljene vse NVO v posamezni občini. Namen delavnic je bil 
pridobiti lokalno mnenje o stanju in delovanju organizacij ter mnenje o sistemski podlagi za 
razvoj sektorja. Za pridobitev teh informacij in vpogled v stanje je bila uporabljena metoda 
SPIN analize.  
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Izvedba SPIN analize je potekala po določenih korakih, od načrtovanja izvajanja SPIN 
analize, ta je zajemala določanje datumov za izvedbo delavnic, pripravo gradiva, delovnih 
listov za pomoč pri izdelavi analize, izvedbo delavnic po občinah in izdelavo povzetka vseh 
delavnic ter umeščanje izsledkov v skupno SPIN analizo. Na podlagi skupne analize je bilo 
ob uporabi metode TRIZ podanih več strateških izzivov ali izhodišč za snovanje in razvoj 
strategije. 

 Kot podlaga za izdelavo delovnih listov je bilo uporabljeno gradivo za kreativno snovanje 
novih proizvodov in storitev (Treban 2010, 212). Po izdelavi osnutkov SPIN analize v okviru 
delavnic je bila na podlagi povzetkov izdelana še skupna SPIN analiza, katere rezultati so 
navedeni v shematskem prikazu (preglednica 3). 

4.3 SWOT analiza 

V preglednici 3 so prikazani rezultati SWOT analize, opravljene med nevladnimi 
organizacijami na območju Obalno-kraške regije. 

Preglednica 3: SWOT analiza 
Prednosti Slabosti 

• velik posluh za ranljivejše in šibkejše v družbi, posluh za 
socialno ogrožene skupine; 

• široko področje delovanja NVO, prepoznavnost karitativnih 
in humanitarnih NVO; 

• usmerjanje v uporabnike; 
• tradicija delovanja nekaterih NVO na območju; 
• vključevanje in motivacija za prostovoljstvo; 
• skromnost, iznajdljivost in prilagodljivost; 
• sposobnost izvajanja projektov, zagnanost in entuziazem; 
• prepoznavanje potreb v družbi; 
• pripravljenost za učenje.  

• odvisnost od pridobivanja sredstev in financiranja, 
pomanjkanje finančnih sredstev za zagotavljanje delovnih 
prostorov, opreme in izpeljave določenih večjih projektov; 

• pomanjkanje strokovnega znanja (organizacija, vodenje); 
• pomanjkanje prostorov in opreme za delovanje; 
• samozadostnost in nepoznavanje prednosti mreženja ter 

povezovanja; 
• preobremenjenost nekaterih članov; 
• slaba prepoznavnost; 
• težja prepoznavnost ključnih dejavnikov uspešnosti; 
• neaktivnost članstva; 
• nezmožnost pridobivanja novih članov in problem 

podmladka; 
• preobremenjenost z birokratskimi postopki; 
• računalniška nepismenost in poznavanje IKT; 
• slaba komunikacija in obveščanje; 
• navzkrižja interesov; 
• majhnost nekaterih NVO. 

Priložnosti Nevarnosti 
• povezovanje z okoljem, povezovanje z drugimi NVO in 

sorodnimi društvi; 
• povečanje aktivnosti promocije in povečanje aktivnosti na 

področju prepoznavnosti; 
• izobraževanje za NVO; 
• povezovanje z gospodarstvom in iskanje »mecena«, 

sponzorja, donatorja, razvoj dolgoročnega sodelovanja; 
• profesionalizacija in povečanje zaposljivosti NVO; 
• priložnosti v spremembi sistemskega; 
• socialno podjetništvo. 

• krčenje proračunskih sredstev; 
• usihanje društvene kulture, sprememba vrednostnega 

sistema, opustitev in ukinitev delovanja društva; 
• nizka podpora lokalnih oblasti; 
• stagnacija sektorja, nepodporno okolje za 

profesionalizacijo; 
• netransparentno dodeljevanje proračunskih sredstev; 
• konkurenca med NVO; 
• prevzemanje idej; 
• nadaljevanje recesije, družbene spremembe in odklon od 

etično-moralnih norm. 
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4.4 PEST analiza 

Za kakovostno podlago za strateške izzive je bila SPIN analiza podkrepljena še z analizo 
širšega zunanjega okolja, za izvedo le-te pa je bila uporabljena metoda PEST analize, ki 
zajema: P – politične, E – ekonomske, S – socio-kulturne in T – tehnološke dejavnike. Prvi 
namreč zelo vplivajo na organizacijo. Tabela dejavnikov zunanjega okolja PEST analize za 
Obalno-kraško regijo je predstavljena v prilogi 2. 

4.5 Model razvoja strategije nevladnih organizacij Obalno-kraške regije 

Ker SPIN analiza podaja podlago le za nadaljnje delo in pripravo strategij, je bilo v 
nadaljevanju s križanjem dejavnikov posameznega kvadranta SPIN analize, tj. križanjem 
prednosti in nevarnosti ter križanjem slabosti in priložnosti, mogoče priti do nekaj smiselnih 
povezav.  

Iskane so bile notranje prednosti, s katerimi se je mogoče izogniti škodljivim vplivom 
zunanjih nevarnosti. Prva povezava je nastala med dejavnikoma zunanje nevarnosti: 
stagnacijo sektorja in med notranjo prednostjo: pripravljenost za učenje.  

Utemeljitev k temu je, da je na trenutno nastalo stanje, tj. stagnacijo sektorja, vplivalo več 
zunanjih (globalnih) dejavnikov, ki kot skupek vplivajo ne le na razvoj nevladnega sektorja, 
temveč tudi na gospodarstvo in institucionalni sektor. Slednje pa je zaledje celotnega sistema, 
od katerega ob trenutnih slabitvah ni mogoče pričakovati posebnih spodbud ali podpore. 

Za prvi strateški izziv, kot rezultat križanja in smiselnega povezovanja, dejavnika stagnacije 
sektorja in pripravljenost za učenje, je bilo določeno: spodbujanje izobraževanja NVO v 
Obalno-kraški regiji. 

Razlog za takšen strateški izziv in gradnjo strategije na izobraževanju kadra v nevladnih 
organizacijah je moč najti v izsledkih raziskave, kjer je mnogo dejavnikov slabosti posledica 
nizke ravni strokovnosti članov in vodstvenega kadra. Dejavnik, ki to potrjuje, je drugi 
najpogostejši dejavnik med slabostmi iz SPIN analize, tj. pomanjkanje strokovnega znanja. 

Z uporabo modela TRIZ so bile nadalje iskane alternativne možnosti, s katerimi bi rešili 
probleme, opredeljene z analizo SPIN. Poiskati je bilo treba alternativni način, s katerim bi 
pridobili prednosti, ki izboljšujejo priložnosti in zmanjšujejo slabosti.  

Ker je za profesionalizacijo in razvoj sektorja treba bistveno več kot zgolj finančna sredstva, 
je bil prvi predlagani način razvoja strategije na znanju in izobraževanju za izboljšanje 
priložnosti, ki jih predvidevajo strategije razvoja nevladnega sektorja, povečevanje 
zaposljivosti.  
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Ob nadaljnjem križanju dejavnikov in iskanju novih možnosti je bilo določeno drugo 
področje, za katerega je predlagana krepitev. Ob križanju notranjih slabosti in zunanjih 
priložnosti je bila sprejeta druga smiselna povezava med notranjo slabostjo: samozadostnost 
in nepoznavanje prednosti mreženja in zunanjo priložnostjo: povezovanje z okoljem, 
povezovanje z drugimi NVO in sorodnimi društvi. Iz te povezave izhaja tudi drugi strateški 
izziv: krepitev mreženja, povezovanja in sodelovanja med NVO v Obalno-kraški regiji. 

Razlog za tovrstni strateški izziv je bila ugotovljena potreba po povezovanju in mreženju, ki 
jo je moč potrditi z najpogosteje navedenim dejavnikom zunanjih priložnosti, tj. povezovanje 
z okoljem, povezovanje z drugimi NVO in sorodnimi društvi.  
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5 SKLEP 

Glede na navedeno je mogoče priti do zaključka, da je za nadaljnji razvoj nevladnega sektorja 
nujno izobraževanje ključnih kadrov in članov ter mreženje in povezovanje med NVO, s 
katerimi bi poiskali nove možnosti za izrabo razpoložljivih sredstev v času, ko se kljub 
poudarku o pomenu in potencialu nevladnega sektorja te organizacije soočajo s številnimi 
težavami. Vedeti je treba, da se s težavami soočajo tudi vse organizacije, od profitnih do 
neprofitnih. Profitne organizacije so ustanovljene, se razvijajo, dosežejo neko zrelo raven, od 
te ravni naprej pa je treba ukrepati, da se življenjska doba organizacije lahko podaljšuje. Na 
kratko je to mogoče povzeti z življenjskim ciklom organizacije. Prav neupoštevanje 
življenjskega cikla organizacije pa je moč zaznati v organizacijah, ki so bile obravnavane v 
tem delu, to so zasebne neprofitno-volonterske organizacije. Pri slednjih je mogoče dobiti tudi 
občutek, da so sredstva za delovanje postala samoumevna in da se tem organizacijam kot 
varuhom duše srca ter razuma ni treba spreminjati.  

Strateški management je seveda lahko naporen in kompleksen proces, za katerega je nujno 
vsaj poznavanje tehnik načrtovanja, skupinskega dela ter odprtost za inovacije. Strateško 
načrtovanje in priprava strategij pa seveda ni za vsakogar in za vsako organizacijo. Ne glede 
na to pa drži, da so se okoliščine od ustanovitve organizacije pred deset, petnajst ali dvajset 
leti do danes močno spremenile in da še tako dobra organizacija težko zmore toliko časa ostati 
na površju brez spreminjanja ter načrtovanja razvoja organizacije. Kljub temu se nekatere 
majhne in skromne organizacije ne bodo želele spreminjati, po čemer tudi ni nobene potrebe, 
vse dokler jim razpoložljiva sredstva zadoščajo. Za profitne in neprofitne organizacije velja, 
da se med seboj močno razlikujejo, vendar še bolj kot to se neprofitne organizacije razlikujejo 
med seboj, zato je težko posplošiti, da je strateško načrtovanje nujno za vse. Večina od teh jih 
shaja s strategijo »od danes na jutri«, kar lahko povsem zadošča za delovanje. Z mnogimi 
družbeni spremembami je prišlo tudi do tega, da se nevladne organizacije lahko razvijajo in 
izkoriščajo možnosti na trgu ter sistemske spremembe, se profesionalizirajo in zaposlujejo.  

Vsebina in predlogi v diplomski nalogi bodo verjetno bližje organizacijam, ki jim je tudi sicer 
možno pripisati možnosti za razvoj in profesionalizacijo, delujočim na različnih področjih. V 
zaključku je mogoče razmišljanje in spoznanja strniti v primerjavo celotnega procesa razvoja 
nevladnega sektorja kar s konstrukcijo hiše. Slednja je, na primer, razdeljena na tri dele: 
temelje, podporne zidove in ošiljeno streho. Temelji hiše bi bili torej trenutno stanje, v 
katerem se v nalogi obravnavane organizacije nahajajo. Označili bi jih kot sistemske predloge 
in strategije, ki predvidevajo razvoj sektorja in služijo kot dobra podlaga za nadaljnjo gradnjo. 
Zidovi so sestavljeni iz velikega števila zidakov, ki napredujejo višje in višje proti strehi, kar 
simbolizira strateške cilje obravnavanega sektorja. Zidake je mogoče primerjati s koraki, ki so 
nujni, tj. od opredeljevanja in spreminjanja vrednot, določanja ciljev ter vizije organizacije in 
tako naprej. Nazadnje je streha, ki stoji na vseh zidovih in temeljih. Ker je razvoj nevladnih 
organizacij odvisen predvsem od posameznikov v teh organizacijah, za katere je ugotovljeno 



 

 31 

pomanjkanje strokovnega znanja, se je treba vrniti nazaj na stanje, tj. vse do temeljev. Začeti 
je treba torej graditi na znanju, da bi lahko nekoč na tej konstrukciji stala streha – sektor 
zaposloval in postajal vse bolj neodvisen ter bi napredoval v tako imenovani tretji sektor.  
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Priloga 1 
 

 

Model strateškega načrtovanja (WOSM 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Cepin 2007, 22. 
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Priloga 2 
 

 

Dejavniki PEST analize 

Politični dejavniki Ekonomski dejavniki 

• Slovenija je demokratična republika s 
parlamentarnim sistemom. 

• Zaupanje v organe oblasti je nizko, Slovenija je 
tik pred sprožitvijo politične krize, zaupanje v 
vlado je na zgodovinskem dnu.  

• Visoke davčne stopnje in obdavčenje dohodka.  
• Politični pritisk na slovenske medije in novinarje 

se stopnjuje.  
• Vlada izvaja programe aktivne politike 

zaposlovanja za preprečevanje in zmanjševanje 
brezposelnosti.  

• Neizvajanje programov na področjih nastanka 
tretjega stebra. 

• Zastarela strategija razvoja Slovenije. 
 

• Regija spada med gospodarsko najbolj razvite. 
• Po prihodu krize si Slovenija še ni povsem 

opomogla in gospodarska kriza še vedno traja, 
gospodarska uspešnost regije se postopoma po 
globokem padcu izboljšuje.  

• BDP na prebivalca je v Ob. kr. regiji nad 
slovenskim povprečjem, povprečna plača je bila 
leta 2010 nad slovenskim povprečjem, kazalnika 
produktivnosti in neto dodane vrednosti na 
zaposlenega sta višji od republiškega povprečja. 

• Povečanje brezposelnosti, stopnja brezposelnosti 
je v regiji 9,8 % (2011). 

• Povečuje se dolg države. 
• Največja banke potrebuje ponovno svež kapital, 

potrebna je dokapitalizacija. 
• Posledice lastninjenja so prizadele gospodarstvo 

in oslabile poslovanje bank. 
• Težko najemanje kreditov, visoke obrestne mere 

za kredite in nizke za varčevanja ter naložbe. 
• Inflacija je na stopnji 2,1 %. 
• Rast nacionalnega BDP je predvidena za 1,2 % v 

letu 2011, dodana vrednost in bruto domači 
proizvod na zaposlenega sta nizka. 

Socio-kulturni dejavniki Tehnološki dejavniki 

• Starost prebivalstva, povprečna starost je 42 let, 
regija s 110.760 prebivalci in 30.196 
gospodinjstvi.  

• Državljani razpolagajo z veliko prostega časa.  
• 40–urni delavnik.  
• Enakopravnost žensk in moških je uravnotežena.  
• V regiji je leta 2009 imelo zaključeno 

osnovnošolsko izobrazbo 8.082 oseb, 27.265 
srednješolsko, 11.405 pa višješolsko in 
visokošolsko izobrazbo.  

• V regiji deluje Univerza na Primorskem s 
pripadajočimi članicami, petimi posameznimi 
fakultetami v Piranu, Portorožu in Sežani.  

• Ekološka ozaveščenost je na srednji ravni. 

• Regija ima dober dostop in pokritost s 
telekomunikacijami. 

• Dobra dostopnost do novih tehnologij. 
• Bližina hrvaškega in italijanskega trga ter 

njihovih tehnologij. 
• Pomanjkanje inovativnosti.  

 





Priloga 3 
 

 

Delavni list za SWOT analizo 

Prednosti: (znotraj NVO - sedanjost) 
Kaj delamo dobro? 
Kateri viri so naša prednost? 
Kaj drugi vidijo kot našo prednost? 
 
*Katera so tista področja, s katerimi se vaš NVO 
lahko ponaša navzven?  
*Prepoznati močna področja organizacije. Močna 
področja so tista, kjer je že dosežena oz. NVO že 
dosega visoko stopnjo kakovosti in tako največ 
pripomore k uspešnosti NVO? 
 
SREDSTVA: 
Prednosti na področju materialnih (prostori, 
oprema) in nematerialnih virov (notranjega 
financiranja, ljudi, znanja, izobraževanja, ugleda). 
UREJENOST: 
Struktura organizacije, delitev odgovornosti, način 
motiviranja. 
DEJAVNOSTI: 
 Priprava, izvedba in nadzor programov, kakovost 
izvedbe in promocije programov, odnosi z 
javnostmi.  
 
 

Slabosti: (znotraj NVO - sedanjost) 
Kaj lahko izboljšamo? 
Katerih virov nam primanjkuje? 
Kaj drugi vidijo kot naše slabosti? 
  
*Katera so tista področja, ki potrebujejo še dodatno 
delo in jih je treba izboljšati?  
*Pomislite na pretekle aktivnosti , kako in na kakšen 
način ste jih izvedli? Ste med izvajanjem vaših 
aktivnosti ali programa spoznali/ugotovili kakšne 
pomanjkljivosti ali posebnosti, nekaj, kar bi vam 
omogočalo ali je onemogočalo delo? 
*Katera so tista področja, ki vam onemogočajo dosego 
vaših ciljev?  
 
SREDSTVA: 
Slabosti na področju materialnih (prostori, oprema) in 
nematerialnih virov (notranjega financiranja, ljudi, 
znanja, izobraževanja, ugleda) 
UREJENOST: 
Struktura organizacije, delitev odgovornosti, način 
motiviranja. 
DEJAVNOSTI: 
 Priprava, izvedba in nadzor programov, sorodna 
društva (konkurenca), kakovost izvedbe in promocije 
programov.  

Priložnosti? (zunaj NVO - prihodnost) 
Kakšne so naše priložnosti? 
Katere trende lahko izkoristimo? 
Kako lahko priložnosti spremenimo v prednosti?  
 
 
*Prepoznati možnosti, priložnosti, ki se odpirajo 
vašemu NVO na različnih področjih. Priložnosti 
sodelovanja, povezovanja, več aktivnosti?  
 
PODROČJA: članstvo, uporabniki, zunanje 
financiranje, sorodne organizacije (konkurenca), 
zakonodaja in trendi.  

Nevarnosti? (zunaj NVO - prihodnost) 
Katere nevarnosti nam lahko škodujejo? 
Kako izvajajo dejavnosti/aktivnosti ostali NVO? 
Katerim nevarnostim nas izpostavljajo naše slabosti? 
  
 
*Pomislite na morebitne neugodne spremembe na 
socialnem, demografskem, političnem ali socialnem 
področju? 
 
PODROČJA: članstvo, uporabniki, zunanje 
financiranje, sorodne organizacije (konkurenca), 
zakonodaja in trendi. 

Vir: Treban 2010, 212. 


