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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava pomen managementa za izbrano lokalno skupnost Vrh nad 

Laškim pri vzpostavitvi enakovrednih programov na družbeni in družabni ravni. Teoretični del 

naloge predstavlja ključna teoretična izhodišča in pomen neprofitnih organizacij v sodobnem 

času. Poseben poudarek je namenjen poglavju managementa, kjer je govora o njegovem 

pomenu in značilnostih za neprofitno organizacijo, o vlogi managerja, o vrednotah, viziji in 

kulturi, trženju programov in odnosih z javnostjo ter na koncu o ključnih zakonskih ureditvah. 

Empirični del predstavlja predstavitev lokalne skupnosti Vrh nad Laškim in izvedeno raziskavo. 

V sklepu naloge so podane ključne ugotovitve in predlogi izboljšav.  

Ključne besede: neprofitne organizacije, management, management v neprofitnih 

organizacijah, vloga managerja, prostovoljstvo, Krajevna skupnost Vrh nad Laškim.. 

 

SUMMARY  

The thesis deals with the importance of management for the chosen local community of Vrh 

nad Laškim in order to establish equal programmes on a social as well as sociable level. Its 

theoretical part presents the key theoretical grounds and the meaning of non-profit organisations 

in modern era. Special emphasis is placed on the chapter of management dealing with its 

importance and features for a non-profit organisation, with the role of the manager, values, 

vision and culture, marketing of the programmes as well as public relations and finally also 

with the key legal regulations. The empirical part represents the presentation of the local 

community Vrh nad Laškim together with the survey that was carried out. In the final part there 

are key survey findings and suggestions for further improvement. 

Key words: non-profit organisations, management, management within non-profit 

organisations, the role of the manager, volunteering, The Local Community of Vrh nad Laškim. 
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1 UVOD  

Neprofitne organizacije imajo v današnjem času vedno večji pomen za širšo družbo. Pomen 

neprofitnega sektorja se povečuje predvsem v času kriznih razmer, kar potrjujejo izkušnje iz 

preteklih ekonomskih kriz. Odločilen vpliv na povečevanje pomena teh organizacij imata dva 

dejavnika, in sicer razpršenost virov neprofitnih organizacij in mobilizacija človeških virov za 

uresničitev ciljev družbe. Temelj delovanja neprofitnih organizacij je t. i. ekonomija dotacij, ki 

vključuje prostovoljno podeljevanje časa, denarja ipd. (Pevcin 2009). Neprofitne organizacije 

so skupni pojem za javno-zasebne organizacije, družbene dejavnosti in prostovoljne 

organizacije. Razumemo jih lahko kot del obsežne civilne družbe in kot del sistema za blaginjo 

sodobnih družb, saj je njihov glavni cilj delovanja širša družbena korist z zagotavljanjem 

storitev za javno dobro (Rus 1994, 959; Anheier 2005, 11). Torej svoje dejavnosti izvajajo v 

imenu javnosti, ljudi ali določenih družbenih skupin. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Vse neprofitne organizacije so, tako kot profitne, v današnjem okolju izpostavljene delovanju 

tržnih zakonitosti. Management je izrednega pomena za uspešno in učinkovito delovanje 

neprofitne organizacije v skladu s svojim poslanstvom. Žal v okviru managementa velikokrat 

dajemo poudarek zgolj profitnim organizacijam, vendar pa je ta enako pomemben tudi za 

neprofitne organizacije. To potrjuje tudi Peter Drucker, legenda managementa, ki poudarja, da 

je management pravzaprav še bolj potreben v negospodarskih organizacijah, in sicer zato, ker 

nimajo discipline, ki bi se izražala v končnem rezultatu. Glede univerzalnosti managementa 

lahko izpostavimo ključne sklepe, in sicer (Jelovac 2001, 10): 

- management je univerzalni fenomen, saj v sodobnem svetu ne obstaja organizacija, ki ne bi 

bila vodena; 

- vodena organizacija, bodisi podjetje, zavod, lokalna skupnost ali društvo, predstavlja organ 

družbe, ki proizvaja rezultate; 

- management je v vsaki organizaciji posebno orodje, funkcija in pomagalo, ki je edino 

sposobno, da organizaciji omogoča doseganje določenih rezultatov; 

- organizacije, katerih temeljni razlog obstoja ni ustvarjanje dobička, zaradi tega niso 

izključene, temveč so del civilnodružbenega sektorja, ki je enako pomemben kot 

gospodarski sektor, razlika se kaže le v večji potrebi po managementu v neprofitnih 

organizacijah, saj za njihovo merjenje outputov ni strogih, prepoznavnih in objektivnih 

meril evalvacije, kot pa so s tržnim mehanizmom uvedena merila na gospodarskem 

področju. 

Neprofitne organizacije se pogosto znajdejo v precepu med pomanjkanjem ustreznih 

managerskih znanj na eni strani in pritiskom javnosti za povečanje učinkovitosti in uspešnosti 

na drugi strani. Izjemno pomembni so dobri managerji ravno zaradi ciljev, ki jih te organizacije 

zasledujejo, saj so zaradi svoje narave težko merljivi, ker nimajo značaja dobička, ampak 
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kakovostno izvedbo storitev. To pomeni, da neprofitne organizacije poskušajo z izvajanjem 

programov storitev v čim večji meri zadovoljiti uporabnike (v našem primeru krajane lokalne 

skupnosti), njihove potrebe in poskrbeti za njihovo boljšo kakovost življenja. Za dosego tega 

pa pri izvedbi programov oziroma storitev potrebujejo usposobljene ljudi, tako prostovoljce kot 

zaposlene strokovnjake (Jelovac 2001). 

Neprofitne organizacije s svojim delovanjem dopolnjujejo dejavnost države, podajajo nove 

ideje za nove programe in inovacije in so sredstvo, preko katerega uporabniki uresničujejo svojo 

vizijo dobre družbe neodvisno od vladne politike (Hrovatin 2017). Njihovo glavno poslanstvo 

je dobrodelno usmerjeno in povečuje kakovost življenja, hkrati pa temelji na dolgoročnih 

človekoljubnih usmeritvah in zaupanju. Končni cilj je zadovoljevanje določenih potreb 

določene skupine ljudi (Hrovatin 2002). Pri tem so pomembne strategije, saj se z njimi nameni 

spremenijo v akcije. Ena pomembnejših je strategija inoviranja, kar pomeni, da je potrebno 

razvijati tržne priložnosti in jih predstaviti ciljni publiki. Pomembna je tudi strategija izboljšav. 

Projekte oz. programe, ki so že utečeni, je potrebno nenehno dograjevati in nadgrajevati, saj se 

po tem vidi napredek. Zato tudi neprofitne organizacije potrebujejo management, da bi prevedle 

svojo strategijo v akcijo in omogočile ljudem uspešno medsebojno sodelovanje. Prav tako pa 

je potrebno samoupravljanje za zagotovitev izpolnjevanja ciljev organizacije, kjer je močno 

poudarjeno načrtovanje, postavljanje prihodnjih ciljev in iskanje virov za izpeljavo aktivnosti 

kot soprogramov in projektov (Možina, Bernik in Svetic 2004, 15-20). Lokalna skupnost 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev in je vključena v dajanje predlogov in izvedbo  razvojnih 

programov na različnih področjih (javna infrastruktura, ureditev in vzdrževanje kraja, prometna 

ureditev, programi javnih del, problemi in potrebe prebivalcev skupnosti, organizacija 

kulturnih, športnih in drugih prireditev itd.). V lokalni skupnosti krajani ustvarjajo in 

zagotavljajo pogoje za življenje in delo, usmerjajo družbeni razvoj in razvoj skupnosti, 

uresničujejo in usklajujejo interese, zadovoljujejo lastne in skupne potrebe, izvršujejo funkcijo 

oblasti in upravljajo druge družbene potrebe iz pristojnosti določene skupnosti. Lokalno 

samoupravo v lokalni skupnosti uresničujejo neposredno in preko njenih organov (Statut občine 

Laško, Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11, 51/15). 

V okviru magistrske naloge smo obravnavali konkretno neprofitno organizacijo v Sloveniji. Ob 

tem pa nismo zasledili, da bi izbrana organizacija že bila obravnavana v kateri od drugih 

raziskav. V obravnavani organizaciji, gre za lokalno skupnost, je glavni problem vzpostavitev 

enakovrednih programov za posameznike oziroma za celotno področje skupnosti, in sicer na 

družbeni in družabni ravni. Na družbeni ravni se izvajajo programi, kot so program javne 

infrastrukture, vzdrževanje kraja in programi javnih del, na družabni ravni pa predvsem kulturni 

in športni programi. Enakovredna vzpostavitev programov s pomočjo dolgoročnih, 

srednjeročnih in kratkoročnih planov je pomembna za uresničitev čim bolj enakih pogojev 

življenja za krajane lokalne skupnosti. To pomeni, da se vsem krajanom zagotovijo enaki pogoji 

življenjskega standarda in da so vsi enako obravnavani v okviru izvajanja programov na 

družbeni in tudi družabni ravni (dostopnost do pomoči pri vzdrževalnih in infrastrukturnih 
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delih, do prometne ureditve, do programov javnih del, možnost vključenosti v kulturne in 

športne programe ter pomoč pri nadgradnji itd.). Ob tem pa sklepamo, da trenutno lokalna 

skupnost tega ne more vsem krajanom enako zagotavljati, saj je prioriteta nujnost obravnavanja 

določenega problema ali pa gre za prednostno obravnavanje zadeve zaradi večjega interesa 

lokalne skupnosti, kar privede do neizvedbe vseh programov in aktivnosti po letnem načrtu. 

Zaradi tega se nam je to zdela dobra podlaga za izvedbo naše raziskave, ki smo jo izvedli v 

izbrani organizaciji. Ugotovitve raziskave in predloge izboljšav smo posredovali izbrani lokalni 

skupnosti za nadaljnjo pomoč pri izboljšanju vzpostavitve enakovrednih programov. 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je bilo analizirati oziroma proučiti pomen managementa v neprofitni 

organizaciji, ki zadeva lokalno samoupravo. Pri izbrani organizaciji smo se osredotočili na 

problem vzpostavitve družbenih (javna dela, infrastruktura itd.) in družabnih programov 

(programi kulture in športa) za dosego približno enakovrednih življenjskih pogojev za 

posamezna naselja oz. posameznike. Torej poudarek je na enakovredni skrbi za družbeno in 

družabno življenje vseh krajanov lokalne skupnosti. Ob tem smo želeli ugotoviti, kaj so glavne 

ovire pri vzpostavitvi enakovrednih programov, kar pomeni, da se vsem krajanom zagotovijo 

enaki pogoji življenjskega standarda in so vsi enako obravnavani. Sama vzpostavitev 

programov poteka preko letnih planov, ki so sprejeti in potrjeni na letnih konferencah. Ob tem 

pa je težava tudi ohranjanje kulturne dediščine z izvedbo programov, večja podvrženost 

posameznih območij lokalne skupnosti naravnim katastrofam, pripravljenost sodelovanja 

krajanov oz. prostovoljcev pri izvedbi programov itd. Eden izmed izzivov pri vzpostavitvi 

programov in njihovi izvedbi je določitev, kdo ali katero območje v lokalni skupnosti ima 

prednost obravnavanja. Ugotovitve smo na podlagi pregledane literature, predstavljenih 

teoretičnih spoznanj in izvedene raziskave povezali s predlogi izboljšav glede izbrane 

neprofitne organizacije. 

Cilji magistrske naloge so bili:  

- proučiti razpoložljivo domačo in tujo literaturo različnih avtorjev, 

- predstaviti teoretična spoznanja, povezana s tematiko managementa, 

- predstaviti pomen managementa v neprofitnih organizacijah pri izvedbi družbenih in 

družabnih programov v izbrani organizaciji, 

- s pomočjo intervjuja izvesti kvalitativno raziskavo na izbranem vzorcu, 

- pridobiti podatke o izvedbi programov na družbeni in družabni ravni izbrane organizacije 

na podlagi intervjuja, 

- na osnovi ugotovitev raziskave podati predloge izboljšav in priporočila za izboljšanje 

managementa v izbrani organizaciji. 

V magistrski nalogi smo iskali odgovore na tri raziskovalna vprašanja: 

- Kakšen pomen ima management za izbrano neprofitno organizacijo? 
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- Na kakšen način izbrana organizacija izvaja programe vzpostavitve enakovrednih 

življenjskih pogojev na družbeni in družabni ravni?  

- Katere so glavne ovire, ki onemogočajo morebitno enakovredno vzpostavitev programov? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem delu 

naloge smo podatke pridobivali s pomočjo sekundarnih virov. Uporabili smo vire in literaturo, 

dostopne na spletu in v knjižnici. Pridobljeno literaturo smo natančno preučili, uporabili pa smo 

zgolj bistvene podatke, pomembne za magistrsko delo. V tem delu naloge smo predstavili 

ključne pojme, povezane s tematiko managementa. Opisali smo pomembne teoretične koncepte 

in opredelili določene pojme, povezane z našo tematiko, prav tako smo povzeli temeljna 

spoznanja, stališča in sklepe različnih avtorjev, pomembnih za našo magistrsko nalogo.  

Drugi, empirični del naloge temelji na kvalitativni raziskavi. Uporabili smo metodo zbiranja 

podatkov s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, s pomočjo katerih smo pridobili primarne 

podatke o pomenu managementa v okviru lokalne samouprave in o programih vzpostavitve 

enakovrednih življenjskih pogojev na družbeni in družabni ravni izbrane neprofitne 

organizacije. Ta metoda zbiranja podatkov je primerna takrat, kadar je potrebno razumeti 

konstrukte, ki jih intervjuvanec uporablja kot osnovo za svoja mnenja in prepričanja o določeni 

zadevi (Easterby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). Izbrali smo namenski, nenaključni 

vzorec in intervjuvali tri vodje znotraj izbrane neprofitne organizacije. V vzorec intervjuvancev 

smo izbrali ključne akterje v izbrani lokalni skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri 

sooblikovanju in vzpostavitvi enakovrednih programov na družbeni in družabni ravni znotraj 

lokalne skupnosti in za njen nadaljnji razvoj. Izbrani intervjuvanci delujejo na področju 

vzpostavljanja programov ter poznajo in razumejo potrebe krajanov v lokalni skupnosti. 

Intervjuje smo opravili s predsednikom lokalne skupnosti, z vodjo kulturnega društva in z vodjo 

pomembne sekcije v skupnosti, to je vodjo godbe. Glede na to, da so intervjuvanci vodje treh 

različnih sekcij znotraj organizacije, smo predpostavljali, da bodo na raziskovalni problem 

gledali z različnih zornih kotov, čeprav so odgovarjali na isti sklop vprašanj. Izvedli smo 

polstrukturiran intervju, ki je vseboval vprašanja glede pomena managementa za organizacijo 

in pri izvajanju programov posamezne sekcije. 

Kvalitativne podatke, ki smo jih pridobili z izvedbo polstrukturiranega intervjuja, smo 

analizirali z metodo analize vsebine. Kvalitativna analiza vsebine je postopek, pri katerem s 

kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva raziskovalec oblikuje ključne pojme, ki jih 

nato medsebojno poveže v kategorije in na njihovi osnovi oblikuje teoretične modele ter 

pojasnila (Lamut in Macur 2012, 10). Na osnovi analize pridobljenih podatkov smo podali tudi 

sklepne ugotovitve raziskave in priporočila intervjuvanim za izboljšanje programov. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Predpostavke: 

- Predpostavljali smo, da bodo podatki, pridobljeni z intervjuji, izražali dejansko stanje in da 

bodo intervjuvanci vestno in iskreno odgovarjali na zastavljena vprašanja.  

Omejitve: 

- Vsa literatura, ki je dostopna na spletu in v knjižnicah, ni bila v celoti primerna za našo 

magistrsko nalogo. 

- Izbran vzorec nam ne omogoča posploševanja ugotovitev. 

- Pri intervjuvanju smo se osredotočili na vodje posameznih sekcij znotraj izbrane neprofitne 

organizacije v Sloveniji. 

- Pri intervjuvanju je bila možna pristranskost odgovorov. 
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2 NEPROFITNE ORGANIZACIJE  

Živimo v civilizaciji organizacij, interesnih in dejavnostnih skupnosti ljudi, za katere sta 

značilni delitev dela, pristojnosti in odgovornosti. Fizične in miselne sposobnosti človeka so 

omejene in kot posameznik lahko naredi malo. Ljudje se zato povezujejo v urejene skupnosti 

in organizacije, kjer skupaj lahko dosegajo več (Tavčar 2005, 15). 

V posameznem gospodarstvu poleg gospodarskih družb delujejo številne druge organizacije, ki 

se medsebojno razlikujejo po strukturi lastništva, po velikosti in postavljenih ciljih. Poznamo 

kompleksne organizacije z raznimi razsežnostmi, enostavnejše in manj razdeljene organizacije. 

Vsaka organizacija pa opravlja svojo dejavnost skladno z zastavljenimi cilji. Glavni poudarek 

je na temeljnih ciljih poslovanja posamezne organizacije, saj nam omogočajo razlikovanje 

organizacij, posledično pa delitev organizacij na podjetja oz. gospodarske družbe, katerih glavni 

cilj je profit, in na neprofitne organizacije, katerih cilj delovanja je nepridobitna dejavnost 

(Kranjc Žnidaršič 1996, 9).  

2.1 Pomen neprofitnih organizacij  

Pomemben dejavnik razvoja sodobne družbe je neprofitni sektor. Glavne značilnosti za 

razlikovanje neprofitnega sektorja od profitnega so zakonske ovire; viri, preko katerih se 

pridobivajo potrebna sredstva; kadrovska struktura ter odnos neprofitne organizacije in njenega 

vodstva. Storitve, ki jih posamezna neprofitna organizacija opravlja, so lahko v določenih 

značilnostih enake storitvam profitne organizacije, vendar pa je pri tem ekonomsko, politično 

in pravno okolje neprofitnih organizacij drugačno (Kranjc Žnidaršič 1996). 

V zakonodaji prihaja do različnega pojmovanja neprofitnega sektorja, zaradi česar se v praksi 

pogosto uporablja tudi izraz tretji sektor. Opredeljen je tudi kot neprofitni in netržni sektor, ki 

se od javnega sektorja razlikuje po ustanovitelju in namenu. Ustanovitelj organizacije v tretjem 

sektorju mora biti civilna družba in ne država, najpomembnejša značilnost pa je nepridobitnost 

oz. neprofitnost takšne organizacije. Ključnega pomena je, da ni možnosti izplačevanja dobička 

ustanoviteljem v tem sektorju (Babič 2010). 

Neprofitne organizacije imajo pogosto visoke cilje, ki so etično, humano in moralno naravnani, 

pri njihovem uresničevanju pa so fleksibilno naravnane glede porabe omejenih razpoložljivih 

virov (Šegula 2002). Ustanovljene so z namenom, da s trajnostnim razvojem zagotavljajo 

storitve in dobrine za splošno korist celotne družbe (Kolarič 2001, po Mevlja in Kavčič 2012, 

11 in 12).  

V neprofitni sektor so torej vključene raznolike organizacije, katerih glavna usmeritev je 

poskrbeti za zadovoljitev določenih potreb prebivalstva. Ena izmed večjih posebnosti 

neprofitnega sektorja so prostovoljne donacije, ki predstavljajo pomemben delež virov za 
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delovanje. Te donacije neprofitnim organizacijam namenjajo predvsem posamezniki in 

organizacije v profitnem sektorju (Pevcin 2009). 

Neprofitne organizacije v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na svojem pomenu za širšo 

družbo. Pomen neprofitnega sektorja se povečuje predvsem v času kriznih razmer, kar 

potrjujejo izkušnje iz preteklih ekonomskih kriz. Še posebej v času težkih gospodarskih 

okoliščin je značilno povečano povpraševanje po proizvodih in storitvah neprofitnih 

organizacij. Ob tem pa je za finančne vire organizacij neprofitnega sektorja  značilna relativno 

manjša občutljivost na gospodarska gibanja kot pa za profitni sektor. Odločilen vpliv na 

povečevanje pomena neprofitnih organizacij pri uresničevanju družbenih ciljev imata dva 

dejavnika, in sicer razpršenost virov neprofitnih organizacij in mobilizacija človeških virov. 

Temelj delovanja neprofitnih organizacij je t. i. ekonomija dotacij, ki vključuje prostovoljno 

donacijo časa, denarja ipd. Ekonomija dotacij omogoča neodvisno delovanje neprofitnega 

sektorja od politično-ekonomskih razmer v gospodarstvu, ne glede na področje delovanja 

(Pevcin 2009).  

2.2 Definiranje neprofitnih organizacij 

Neprofitne organizacije so skupni pojem za javno-zasebne organizacije, družbene dejavnosti in 

prostovoljne organizacije. Razumemo jih lahko kot del obsežne civilne družbe in sistema 

blaginje sodobnih družb, saj je njihov glavni cilj delovanja širša družbena korist z 

zagotavljanjem storitev za javno dobro. Torej svoje dejavnosti izvajajo v imenu javnosti, ljudi 

ali določenih družbenih skupin. V primeru poslovanja z dobičkom je značilno, da z njim v 

organizaciji ne morejo svobodno razpolagati, temveč se višek sredstev vloži v dejavnost 

organizacije, v širitev organizacije in v izvedbo bolj kakovostnejših storitev (Rus 1994, 959; 

Anheier 2005, 11). 

Poimenovanje neprofitnih organizacij je osnovano na definiciji neprofitnosti, in sicer (Mesec 

2006): »Z neprofitnostjo ne razumemo tistega delovanja, med katerim se ne ustvarja dobiček, 

ampak tisto, kjer se razlika med prihodki in odhodki ustvarja, vendar pa se ta ne deli niti med 

lastnike niti med člane organizacije, niti si ga ne sme deliti uprava ali kak drug organ pravne 

osebe, ampak se dobiček oziroma presežek prihodkov nad odhodki lahko uporabi le za 

financiranje dejavnosti oziroma namena, za katerega je ustanovljena pravna oseba.« Podobno 

opredelitev navajajo tudi drugi avtorji. Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 10) 

poudarjajo, da v nobeni neprofitni organizaciji ne sme biti glavni cilj doseganje dobička, ne 

glede na področje, v katerem deluje, ampak je bistvena ponudba storitev. Neprofitni sektor 

lahko dobiček porabi za izpolnjevanje svojega namena oz. poslanstva in ciljev, nikakor pa ga 

ne sme podeljevati članom ali drugim udeležencem. Kljub temu lahko v neprofitni dejavnosti 

obstaja proces maksimizacije dobičkonosnosti kapitala. Kot pravi Jelovac (2001, 8-9), so v 

današnjem okolju vse neprofitne organizacije skupaj s profitnimi izpostavljene nevarnostim 

tržnih zakonitosti. Neprofitne organizacije na trgu poslujejo s prodajo blaga in storitev, v tem 
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pa so si podobne profitnim gospodarskim družbam. Glavna razlika med njimi je v tem, da se 

ustvarjeni dobiček v neprofitnih organizacijah nameni za uresničevanje in izpolnjevanje 

osnovnih dejavnosti organizacije. Izpostavili smo nekatere razlike med profitnimi in 

neprofitnimi organizacijami, in sicer (Tavčar 2006, 3, po Zevnik 2008): 

- Poslanstvo organizacije, kjer je za profitne organizacije značilno ustvarjanje dobička, 

poslanstvo neprofitnih organizacij pa je delovanje v splošno koristne namene za družbo. 

- Razlike v strategijah se kažejo v večji kratkoročni usmerjenosti pri neprofitnih 

organizacijah kot pri profitnih. 

- Razlike v finančnih načrtih, ki služijo kot pripomoček za načrtovanje in obvladovanje v 

profitnih organizacijah, medtem ko v neprofitnih kot sredstvo nadzora. 

- Neprofitne organizacije porabijo vsa pridobljena sredstva, medtem ko profitne organizacije 

z njimi varčujejo. 

- Prostovoljci so kadrovska moč številnih neprofitnih organizacij, kar ni značilno za profitne 

organizacije. 

- Razlike pri izbiri managerjev se kažejo v vodenju neprofitnih organizacij s strani 

strokovnjakov različnih področij z morebitno slabšo usposobljenostjo za upravljanje 

določene organizacije. 

Uporabljajo se različni pojmi za poimenovanje organizacij neprofitnega sektorja, kot so 

nevladne, neprofitne, nepridobitne, prostovoljne ali volonterske organizacije, kot tudi uporaba 

termina »civilna družba« in »tretji sektor«. Na podlagi tega avtorji pojasnjujejo, da nimamo 

enotne definicije oz. izraza za poimenovanje teh organizacij (Klenovšek idr. 2006, po Mevlja 

in Kavčič 2012, 14).  

Poleg osnovnih opredelitev neprofitne organizacije obstajajo tudi druge. Salamon in Anheier 

(1997, 33-36, po Črnak Meglič 1998, 20-21) navajata tri sodila oz. opredelitve za neprofitne 

organizacije: zakonska opredelitev, na podlagi katere posamezna država opredeljuje 

organizacijo kot neprofitno; ekonomska opredelitev, na podlagi katere nepridobitne 

organizacije večino sredstev prejemajo preko daril in donacij posameznikov, fundacij in 

zasebnih podjetij; in tretja opredelitev, ki jo imenujeta funkcionalna opredelitev, po kateri je 

nepridobitna organizacija tista, ki deluje zaradi zagotovitve javnih dobrin. Podobno 

opredeljevanje pojasnjuje tudi Črnak Meglič (2009, po Mevlja in Kavčič 2012, 14), kjer 

izpostavlja tri glavne funkcije neprofitnih organizacij, in sicer politična, ki predstavlja  način 

sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe, ekonomska funkcija z oblikami 

dodatnih virov (tako v materialni obliki – donacije v denarju kot v nematerialni obliki 

(prostovoljno delo) in socialna funkcija, preko katere se zagotavljajo dodatni načini 

uresničevanja potreb. 

Temeljne značilnosti neprofitnih organizacij po Kotlerju (1982, 8-9) so naslednje: 

- različne javnosti: imamo ustanovitelje in donatorje teh organizacij, hkrati pa uporabnike 

storitev določene neprofitne organizacije; 
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- večstranski oz. različni cilji: neprofitne organizacije imajo večje število ciljev, medtem ko 

imajo pridobitne organizacije za temeljni cilj ustvarjanje dobička in na ta način za lastnike 

večanje vrednosti organizacije. Temeljni cilj neprofitne organizacije je povečevanje 

splošnih koristi za družbo ob uporabi sestavin organizacije ter z usmeritvijo vseh dejavnosti 

v področje povečevanja družbene blaginje. Za dosego želenih ciljev družbene blaginje je na 

drugi strani tudi cilj pridobivanja finančnih sredstev. 

- storitve namesto oprijemljivih dobrin: neposredni učinki delovanja se kažejo v realnih 

dobrinah, in sicer v obliki storitev; 

- odprtost za javnost: neprofitne organizacije so zaradi javnega delovanja pogosto pod 

pritiskom javnosti. Poleg tega glavni delež financiranja teh organizacij izhaja iz proračuna 

države, zato so te organizacije podvržene večjemu javnemu pritisku in  dodatnemu 

političnemu pritisku. 

Ena izmed značilnosti je tudi raznovrstnost neprofitnih organizacij, vendar so raziskovalci 

dosegli soglasje glede osnovnih značilnosti, in sicer da so neprofitne organizacije (Salamon in 

Anheier 1997, 33-34):  

- organizirane, kar pomeni, da imajo oblikovano organizacijsko strukturo in pravila 

delovanja in odgovornih; 

- nepridobitne, kar pomeni, da se dobiček ne deli med ustanovitelje, ampak se vlaga v 

poslanstvo in izboljšanje dejavnosti; 

- zasebne, kar pomeni, da niso del državnih institucij, njihovi ustanovitelji pa so zasebne 

fizične ali pravne osebe (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 6); 

- avtonomne, kar pomeni, da organizacije same nadzirajo in uresničujejo svoje aktivnosti; 

- prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni obvezno, delovanje organizacije pa 

podpirajo prostovoljci z delovnimi, finančnimi in materialnimi prispevki. 

Raziskovalci so v sklopu projekta ustvarili Mednarodno klasifikacijo nepridobitnih organizacij 

– ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations) zaradi lažjega razvrščanja 

(Salamon in Anheier 1996, 7). V klasifikaciji je opredeljenih naslednjih 12 področij delovanja: 

prva skupina je kultura in umetnost, druga skupina je izobraževanje in raziskovanje, tretja 

skupina je zdravstvo, četrta je socialno varstvo, peta je okolje, šesta razvoj lokalnih skupnosti 

in nastanitev, sedma je pravo, zagovorništvo in politika, osma je financiranje nepridobitnih 

organizacij in promoviranje prostovoljstva, deveta skupina je mednarodno delovanje, deseta je 

religija, enajsta je poslovna in poklicna združenja ter dvanajsta skupina je opredeljena kot 

drugo, kamor se uvrščajo organizacije, ki jih ne moremo razvrstiti na opredeljena področja 

(United Nations 2003, 31; Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 28). 

2.3 Vrste neprofitnih organizacij 

Neprofitne organizacije lahko delujejo v različnih pravnoorganizacijskih oblikah, njihovo 

delovanje pa je podprto in določeno z zakoni o delovanju posamezne oblike organizacije 
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(Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 12). Neprofitne organizacije lahko razvrstimo na dve 

temeljni vrsti, in sicer na (Monnier in Thiry 1997, po Mevlja in Kavčič 2012, 12):     

- javne neprofitne organizacije, ki so ustanovljene s strani javnih avtoritet, njihovo 

poslanstvo pa je služenje interesu javnosti; 

- zasebne neprofitne organizacije, ki so ustanovljene s strani zasebnikov (fizičnih in pravnih 

oseb) in služijo skupnemu in tudi javnemu interesu. 

Podobno razdelitev neprofitnih organizacij navajajo tudi avtorji Strojan, Šporar in Bien (2000, 

po Mevlja in Kavčič 2012, 15). Razdelitev je prikazana v Preglednici 1 in temelji na slovenski 

pravni ureditvi, po kateri obstajajo javne, zasebne in t. i. napol javne organizacije. Fizične ali 

pravne osebe so tiste, ki ustanavljajo zasebne organizacije, država oziroma lokalna skupnost 

ustanavlja javne organizacije, napol javne organizacije pa so tiste, kjer gre za sodelovanje med 

zasebnim in javnim sektorjem (Trunk Širca in Tavčar 1998, 7). 

Preglednica 1: Pridobitne in nepridobitne organizacijske oblike v Sloveniji 

Vrsta organizacij Neprofitne organizacije Profitne organizacije 

Javne  Organi in organizacije, ki izvajajo 

funkcijo države in funkcijo lokalne 

samouprave, javni zavodi (šole, 

bolnišnice, zavod za zaposlovanje, 

zavod za zdravstveno zavarovanje, 

…), javni gospodarski zavodi 

Javna podjetja 

Javno-zasebne  

Gospodarske in obrtne zbornice 

Javna podjetja z udeležbo 

zasebnega kapitala, 

zasebna podjetja s koncesijo 

Zasebne  

Zavodi, društva, ustanove, zadruge, 

gospodarska in interesna združenja, 

politične stranke, verske skupnosti, 

poklicna združenja, sindikati,  

Podjetja: samostojni podjetniki, 

gospodarske družbe, povezane 

družbe, banke, zavarovalnice 

Vir: Strojan, Šporar in Bien 2000, po Mevlja in Kavčič 2012, 15. 
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Slika 1: Delitev neprofitnih organizacij po kriterijih 

Vir: Kolarič 1997, 18. 

Obstaja tudi tako imenovana tipološka delitev neprofitnih organizacij, glede na njihove 

značilnosti. Tipološko delitev prikazuje zgornja Slika 1. Kolarič (1997, 17-18, po Cerar 2004, 

18-19) predstavlja sistematično razvrstitev neprofitnih organizacij z določitvijo naslednjih petih 

meril oz. kriterijev: 

- Kriterij ciljev, namenov in poslanstva, ki je osnovni kriterij, preko katerega se organizacije 

delijo na pridobitne (temeljni cilj je profit) in nepridobitne (temeljni cilj je javna in splošna 

družbena korist).  

- Kriterij ustanovitelja, preko katerega se organizacije delijo na dve skupini. Na vladne oz. 

javne, ki so v lasti države, in na nevladne oz. zasebne organizacije, ki so ustanovljene s 

strani fizičnih in pravnih oseb.  

- Kriterij izvajalcev aktivnosti organizacije, preko katerega se neprofitne organizacije delijo 

v tri skupine: profesionalne, ki imajo stalno ali delno zaposlen kader, prostovoljske, katerih 

glavni kader predstavljajo prostovoljni delavci, in mešane.  

- Kriterij uporabnikov, preko katerega gre za delitev na delovanje v javnem interesu in na 

delovanje v interesu članov.  

- Kriterij funkcije te organizacije deli na dve skupini, in sicer pod delovanje v skladu z javnim 

interesom oz. v korist celotne družbe sodijo storitveni servisi, zagovorniške organizacije in 

fundacije. V drugo skupino pa spadajo tiste organizacije, ki delujejo glede na članske 

interese, to so razni klubi, strokovne in poklicne združbe, politične stranke in sindikati. 
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Avtorji Forbici idr. (2010, 9, po Mevlja in Kavčič 2016, 32-33) pojasnjujejo organiziranost 

neprofitnih organizacij v Sloveniji preko treh kriterijev. Prvi je poimenovan kot »vsebinski 

kriterij«, ki ločuje organizacije glede na »vsebinske povezave«, kamor sodijo organizacije, ki 

delujejo na enakem področju, in glede na »horizontalne povezave«, kjer gre za enako statusno 

urejenost organizacij (npr. Zveza društvenih organizacij Slovenije, Združenje slovenskih 

ustanov, Center nevladnih organizacij Slovenije). Drugi kriterij je »trdnost povezav« in ločuje 

krovne zveze (značilna je predstavniška funkcija) in mreže povezovanj (kjer predstavniško 

povezovanje ni izrazito). Kot tretji kriterij navajajo »teritorialnost«, kjer se poleg nacionalnih 

zvez vedno bolj poudarja tudi regionalnost oz. lokalnost.  

2.4 Vloge neprofitnih organizacij 

Vloge neprofitnih organizacij so različne, saj njihovo delovanje obsega različna področja. 

Izpostavljene in identificirane so štiri posebne vloge neprofitnih organizacij (Anheier 2005, 

255, po Zevnik 2008, 13), in sicer: 

- »vloga predhodnice«, kjer neprofitne organizacije izoblikujejo nove načine, razvijajo 

procese in programe, preko njih pa jih prevzemajo vladne organizacije in jih standardizirajo; 

- vloga varuha vrednot, v kateri neprofitne organizacije izpostavljajo posebne vrednote in s 

tem omogočajo družbenim skupinam, da izrazijo različnost preko svojih pogledov o religiji, 

politiki, kulturi idr. 

- vloga zagovornika, kjer preko neprofitnih organizacij v ospredje pridejo manjše skupine s 

svojimi interesi in vrednotami manjšin, hkrati pa je organizacija v vlogi varuha pri 

morebitnih političnih spremembah; 

- vloga izvajalca storitev, kjer neprofitne organizacije zaradi obsežnih in enoličnih državnih 

programov opravljajo razne pomembne naloge za reševanje skupnega dobrega in storitvenih 

dejavnosti. 

Avtor Leskošek (1998, 195) vidi prednosti neprofitnih organizacij v večanju kakovosti s strani 

javnih služb in tudi iskanje ter odpiranje novih tem, pomembnih za družbo v prihodnosti. Na ta 

način neprofitne organizacije pomagajo pri spreminjanju dosedanjih nazorov in načel do 

posameznih družbenih skupin. Ponavadi tiste neprofitne organizacije, ki spodbujajo 

prostovoljstvo, v večji meri pripomorejo k solidarnosti, poleg tega pa nastopajo v vlogi 

predstavnikov članskih interesov in seznanjajo državo s potrebnimi zahtevami za izboljšanje 

določenega lokalnega življenja (Leskošek in Hrženjak 2002, 12). 

Nepridobitne organizacije lahko razumemo kot del obsežnega družbenega prostora in sistema 

blaginje sodobnih družb. V konceptu sistem blaginje imamo »tri osnovne sfere«, to so država 

oz. javni sektor, profitni sektor in neformalni sektor (ali civilna družba). Preko sfer potekajo 

medsebojna izmenjevanja dobrin in storitev z namenom uresničevanja potreb po socialni 

varnosti in blagostanju (Rink in Lesjak 2002, po Mevlja in Kavčič 2012, 13). Neprofitni sektor 

ali tretji sektor predstavlja prostor družbe med ostalimi prej omenjenimi sferami, v katerem so 
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organizacije, ki so neprofitne, zasebne, nekatere tudi prostovoljne (Mevlja in Kavčič 2012, 13). 

Razvitost nepridobitnih organizacij lahko združimo v naslednjih trditvah: 

- Nepridobitni sektor ima tako na lokalni kot tudi na nacionalni in mednarodni ravni največjo 

ekonomsko in socialno moč. Zajema izredno široka področja delovanja. 

- Kljub večjemu raziskovanju nepridobitnih organizacij in njihovega delovanja v zadnjih 

desetletjih je naše razumevanje le-teh še vedno dokaj omejeno. 

- V preteklosti je bil nepridobitni sektor pri oblikovanju politike nepomemben, sedaj pa je 

njegova vloga pri tem vedno večja. 

- Vedno bolj pomembno je tudi razumevanje vodenja in sistema organiziranja teh organizacij, 

vprašljivo pa je področje njihovega upravljanja in odgovornosti (Anheier 2005, 11). 

V sodobnem okolju so neprofitne organizacije vedno bolj pomembne, saj širši družbi 

zagotavljajo zanjo pomembne posebne storitve in dobrine. Glavni namen je skrb za boljše 

življenje tako posameznikov, skupnosti in celotne družbe preko nudenja podpore in razvijanja  

najvišjih družbenih vrednot ter preko izvajanja javnih služb (Dimovski 2002). 

2.5 Pregled razvoja NPO v Sloveniji in izsledki raziskav 

V Sloveniji se je šele po letu 1996 začelo resnejše raziskovanje neprofitnih organizacij. Leta 

1997 so Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 20) opravili primerjalno analizo NPO. 

Določili so več kazalnikov za merjenje obsega neprofitnega sektorja, in sicer: število 

organizacij, opravljene storitve, uporabniki, člani in ljudje, ki jih te organizacije zaposlujejo, 

količino volonterjev in količino finančnih sredstev. Med vsemi navedenimi kazalniki so 

izpostavili pomembnost obsega dela, opravljenega s strani zaposlenih in prostovoljcev, ter 

pomembnost obsega in strukture finančnega kapitala, s katerimi NPO razpolagajo (Kolarič, 

Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 20; Salamon in Anheier 1996, 5). V NPO se soočajo s 

številnimi težavami, ki jih morajo reševati za svoj obstanek na trgu. Največja težava je 

pomanjkanje finančnih virov in zaposlenih oz. članov organizacije. Po mnenju večine 

strokovnjakov je stanje v Sloveniji še vedno slabše kot v tujini, saj vlada RS ne spodbuja 

aktivnega zaposlovanja v NPO, ki so pomemben segment družbe. Zato so NPO še vedno 

finančno in kadrovsko dokaj oslabljene (Dimnik 2009). 

V Sloveniji poznamo različne oblike NPO, ki so določene in opredeljene z zakoni. 

Najpogostejše oblike so: društvo, zasebni zavod in fundacija (Rakar idr. 2011, po Mevlja in 

Kavčič 2012, 18). Naj omenimo, da je bilo leta 1996 v Sloveniji 11.570 društev, 30 fundacij, 

110 stanovanjskih zadrug, 154 zasebnih zavodov in 336 verskih skupnosti (Kolarič, Črnak 

Meglič in Vojnovič 2002, 20-45). Medtem pa se je od leta 1996 in do leta 2004 število teh 

organizacij povečalo za kar 34 %, vanje pa je bilo vključenih okoli 900 tisoč državljanov in 

državljank RS. Ob nenehnem povečevanju števila NPO se pri tem drugi kazalniki obsega niso 

kaj dosti spremenili in nakazujejo na njihovo temnejšo plat delovanja. Kljub temu se tudi 

odstotek zaposlenih v NPO ni kaj dosti spremenil in je leta 2007 znašal le 0,74 %, medtem ko 
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ta odstotek v najbolj razvitih državah (Nizozemska, Irska, Belgija) predstavlja več kot 10 % 

(Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 119). Pomemben je tudi podatek, da večina 

neprofitnih organizacij, približno 40 %, deluje za interese svojih članov. Na podlagi tega se 

Slovenija uvršča med države z manj razvitim neprofitnim sektorjem na zasebnem področju 

(Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, po Mevlja in Kavčič 2012, 18). 

V enakem obdobju, to je v letih 1996 in 1997, so pridobili podatke glede strukture društev, kjer 

je 28,6 % društev delovalo na področju športa in 11,6 % na področju kulture. Tretjo največjo 

skupino društev pa so predstavljala gasilska društva. Številna izmed društev so bila tudi 

naravovarstvena in društva za zaščito živali, poklicna združenja, manjši delež društev pa je 

predstavljalo področje socialnega varstva (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 126). 

Na podlagi novejših pridobljenih podatkov z raziskavo iz leta 2002 je bilo v Sloveniji 

registriranih večje število društev, in sicer 17.666. Zaradi večjega porasta števila društev so se 

ob tem spremenili tudi strukturni deleži. Leta 2002 je tako na področju športa delovalo 29,8 % 

društev, na področju kulture 14,0 % in na področju gasilstva 8,8 % društev. Sledijo jim 

strokovna in poklicna združenja, turistična društva ter z manjšim deležem invalidska društva. 

Novejši podatki iz leta 2006 prikazujejo, da je bilo na Agenciji za javnopravne evidence 

registriranih 20.532 društev in zvez, delovalo pa je 1.091 zasebnih zavodov in 176 ustanov 

(Mevlja 2007, 44). 
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3 POMEMBNA PODROČJA V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH 

V poglavju smo izpostavili in predstavili nekatera področja, ki so pomembna za neprofitne 

organizacije. Poseben poudarek pa je namenjen človeškim virom, ki so glavni vir moči 

neprofitnih organizacij. 

3.1 Poslanstvo in postavljanje ciljev 

Poslanstvo je ključnega pomena za organizacijo. V neprofitnih organizacijah je poslanstvo 

osnovano na dolgoročnih prizadevanjih, ki vključujejo pomoč ljudem in pridobitev zaupanja v 

organizacijo. Poslanstvo organizacije določi manager oz. ustanovitelj (odvisno od oblike 

organizacije) in skozi njeno delovanje spremlja, ali organizacija sledi svojemu poslanstvu, 

zaradi katerega je bila ustanovljena (Kovač 2001, 224). 

Tavčar (2005, 53) poslanstvo organizacije opredeljuje kot skupek izvajajočih programov, 

vključujoč skupine proizvodov ali storitev, ki jih organizacija izvaja v menjalnih razmerjih in s 

tem pridobiva nasprotne koristi, nujne za njen obstanek. Poslanstvo izraža glavno dejavnost 

organizacij, tako pridobitno naravnane kot nepridobitno naravnane (zavodi in društva, enote 

javne uprave). Proizvodi, ki jih nudijo organizacije, pa morajo ustrezati interesom dolgoročnih 

udeležencev organizacije. Podobno opredelitev navaja Biloslavo (2008, 114-115), ki poudarja, 

da preko poslanstva izvemo obstoj organizacije in komu je namenjena ter na kakšen način, pri 

tem pa mora poslanstvo biti dovolj edinstveno opredeljeno. Kotler in Andreasen (1996, 66) pa 

dodajata, da poslanstvo organizacije ni samo izpolnjevanje interesov udeleženih, ampak tudi 

povečevanje kakovosti življenjskega standarda na določenem območju. 

Poslanstvo je izhodiščna točka, s pomočjo katere organizacija z uresničevanjem svojega 

poslanstva orientira svoje delovanje v pravo smer, določi potrebne strategije za doseganje 

zastavljenih ciljev in tako ustvarja ter potrjuje svoj obstoj. Kljub dobri opredelitvi poslanstva je 

potrebno nenehno opozarjanje na iskanja tako strank kot tudi dejavnikov uspeha zunaj 

organizacije. Prav zaradi tega so se uspešne in učinkovito delujoče nepridobitne organizacije 

osredotočile na iskanje zunanjih sprememb, ki organizaciji prinašajo rezultate (Drucker 2004, 

145-147). 

Izrednega pomena za uspešno in učinkovito delovanje vsake organizacije je tudi določitev 

ciljev, s pomočjo katerih bo lahko uspešnejša. Pri neprofitnih organizacijah je temeljni cilj 

uresničevanje potreb različnih interesnih udeležencev v čim širšem obsegu z zagotovitvijo 

proizvodov in storitev (Horak 1995, 18). 

Vse organizacije morajo imeti večstransko usmerjene cilje za dolgoročno uspešnost. Z vidika 

managementa so cilji osnova za načrtovanje strategij, za vodenje in lahko služijo kot motivacija 

za kadrovsko zasedbo, ob tem pa so tudi podlaga za nadzorovanje izidov organizacije (Kralj 

2005, 272).  
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3.2 Upravni odbor 

Upravni odbor ima ključni pomen za učinkovito delovanje neprofitnih organizacij. Upravni 

odbor izvolijo člani in ima dva vidika, in sicer je izvršilni organ (generalnega direktorja) 

neprofitne organizacije in hkrati odraža njeno delovanje. Pogosto prihaja do napetosti in 

prepirov v odnosu med upravnim odborom in generalnim direktorjem, in sicer predvsem zaradi 

predanosti upravnega odbora in njegovega udejstvovanja. Gre za enakovreden položaj 

generalnega direktorja in upravnega odbora, saj nista v medsebojno nadrejenem položaju. 

Skupaj delujejo kot sodelavci in se potegujejo za isti cilj preko svojih nalog. Ključ do 

učinkovitosti upravnega odbora je organiziranje njegovega dela. Izvršilni organ – generalni 

direktor pa je tisti, ki je odgovoren za definiranje natančnega načrta delovnih nalog upravnega 

odbora. Pri tem je pomembna tudi dobra informiranost upravnega odbora in vzpostavitev 

odprtih odnosov med člani upravnega odbora ter izvršilnega organa (Drucker 2004, 145-150). 

3.3 Človeški viri 

Vsaka izmed organizacij za svoje delovanje potrebuje raznovrstne vire. Glavni viri so kapital v 

materialni obliki (stroji, naprave, delovni pripomočki in naprave, prostori, denar) in človeški 

viri z delovnimi sposobnostmi in veščinami (zaposleni in prostovoljci). Človeški viri so 

izrednega pomena za neprofitne organizacije, saj je delovanje bolj ali manj storitveno 

usmerjeno (Svetlik 2002, 93). 

Glavni vir moči neprofitnih organizacij so predvsem človeški viri. Vloženo delo in pomoč širši 

skupnosti jih izpopolnjuje v osebnem poslanstvu, to pa naj bi predstavljalo vir moči za vsako 

NPO. Prav zato je pomembna izbira in postavitev »pravih ljudi na prava mesta, v pravem času 

in na pravi način«, da bi s skupnim delom povečali učinkovito delovanje organizacije ter 

posledično povečanje zadovoljstva deležnikov in družbene odgovornosti do družbe (Kovač 

1997, po Zevnik 2008, 33). 

V sestavi človeških virov neprofitnih organizacij se srečujemo z določenimi značilnostmi, ki 

ne veljajo za profitne organizacije. To je delovanje zaposlenih, ki za opravljeno delo 

pridobivajo celotno ali pa zgolj delno plačilo. Posebna značilnost je tudi sodelovanje 

prostovoljcev, ki za opravljeno delo praviloma ne prejemajo plačila (Trunk Širca, Tavčar in  

Abrahamsberg 2000, 93). 

Trunk Širca, Tavčar in  Abrahamsberg  (2000, 93) izpostavljajo problematiko načrtovanja glede 

kadrovske sestave NPO, in sicer: 

- neprofitne organizacije se medsebojno potegujejo za omejeno število prostovoljcev, delno 

plačanih in »civilnih« zaposlenih, kar povzroča težave pri poljubnem strukturiranju; 

- pogosto je težava pridobiti primerno kvalificirane posameznike za opravljanje določenega 

dela; 
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- prostovoljcem je namenjeno predvsem opravljanje enostavnejših del, zato prihaja do 

njihove demotiviranosti; 

- dodatno izobraževanje prostovoljcev je praviloma dražje kot pri zaposlenih sodelavcih; 

- pogosto izmenjavanje prostovoljnih delavcev pri opravljanju določenega dela posledično  

povzroča izgubo časa in pomanjkanje določenih informacij; 

- problemi se pojavljajo tudi pri zagotavljanju sorazmerne starostne strukture kadra in 

vključevanju enakega razmerja glede na spol. 

Zaradi zgoraj navedenih problemov ima vsaka skupina zaposlenih posebne postopke za zbiranje 

in zaposlovanje. Torej za zaposlene, ki za delo prejemajo plačilo, veljajo uveljavljeni načini kot 

so oglasi, priporočila, izbiranje preko institucij idr. Pri prostovoljnih delavcih je izbiranje 

omejeno glede na število razpoložljivih delavcev in glede na potrebe NPO po teh delavcih. V 

primeru zahtevnejših delovnih mest pa se poleg opravljenega razgovora poslužujejo tudi 

dodatnih preizkusov (Cerar 2004, 27).  

3.3.1 Prostovoljno delo 

Prostovoljno delo posameznikov sodi med temeljne značilnosti NPO, saj predstavlja velik del 

opravljenega dela v NPO. Brez prostovoljcev in prostovoljk bi si težko predstavljali rast in 

razvoj NPO ter posledično družbe in države. Prav zato se moramo zavedati pomena 

prostovoljstva za nadaljnji razvoj in prihodnost, kot tudi njegovemu doprinosu pri razvoju 

obstoječih načinov, solidarnih vrednot ter k socialnem razvoju družbe (Slovenska filantropija 

2020). Ljudje se sami odločijo za opravljanje prostovoljnega dela, s katerim lahko pomagajo 

pri reševanju posameznikovih težav, skupinskih težav ali pa težav določene skupnosti. 

Prostovoljno delo povezuje tako vrednote, ki temeljijo na solidarnosti in človekoljubju, hkrati 

pa posamezniku omogoča oblikovanje lastnega socialnega prostora in možnost uresničevanja 

lastnih iniciativ. Prostovoljno delo bi moralo združevati naslednje sestavine (Mikuš Kos 1996, 

18): 

- prostovoljno delo je dejavnost, ki je družbeno koristna, 

- ta oblika dejavnosti nima lastnih finančnih sredstev, 

- večinoma se izvaja na lokalni ali državni ravni, 

- gre za prostovoljen izbor dejavnosti, 

- način delovanja je miroljuben  

Prostovoljci ali volonterji so osebe, ki prostovoljno in neprisiljeno opravljajo določeno 

dejavnost, pri tem pa za njeno opravljanje ne prejemajo plačila (Rus 1994, 962). Prostovoljna 

dela opravljajo različne osebe različnih starosti in obeh spolov, vendar pa prevladujejo 

posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe. Seveda pa ne smemo zanemariti dijakov, študentov, 

upokojencev in drugih, ki se vključujejo v opravljanje te dejavnosti (Ministrstvo za pravosodje 

in javno upravo 2011, 4). Ochman in Jordan (1997, 6) dodajata, da je pomembna osebna zrelost 

prostovoljca in njegova zmožnost, odgovornost in pripravljenost ob žrtvovanju prostega časa 



 

18 

za opravljanje prostovoljnega dela. Kam se lahko prostovoljec vključi in je aktiven, pa je 

odvisno od njegovih sposobnosti, ki jih zahteva posamezni program organizacije. Odlike 

dobrega prostovoljca so predvsem odprt duh, sposobnost sodelovanja, čutnost, profesionalnost, 

tolerantnost, motivacija, nesebičnost in kakovostno opravljanje dela, čeprav le-to ni plačano. 

Za napredovanje organizacije je pomemben načrt dela prostovoljcev, ki naj bi vseboval 

naslednje naloge (Brudney 1994, 280, po Zevnik 2008, 53): 

- oblikovanje usmeritev v organizaciji glede vključenosti prostovoljcev, 

- sodelovanje zaposlenih pri pripravi programa prostovoljnih delavcev,  

- implementacija programa v organizacijo, 

- izvedba načrta delovnega opisa nalog za prostovoljce, 

- usmeritev pozornosti tudi na potrebe in motivacijo prostovoljcev, 

- ustrezno vodenje prostovoljcev in ovrednotenje njihovega dela ter ocenjevanje programa. 

Naloge prostovoljcev so običajno povezane z delovnimi nalogami ostalih zaposlenih v 

organizaciji, s svojim delom pa jim prostovoljci dodatno pomagajo. Načini za opravljanje 

delovnih nalog s strani prostovoljcev morajo biti organizirani strokovno in kakovostno. 

Izrednega pomena je natančna opredelitev organizacije o potrebah po prostovoljnih delavcih, 

in sicer zakaj jih potrebujejo in za katero delo ter način njihovega vključevanja. Potrebno je tudi 

definirati želena pričakovanja in vlogo posameznega prostovoljca ter podati natančen opis 

nalog prostovoljca. Seveda pa je pomembno, da organizacija pred sprejemom določene osebe 

preveri njeno primernost za delo in skladnost z vrednotami organizacije. Kajti zelo pomembna 

je ustrezna izbira posameznika in ponudba delovnega mesta, ki mu je pisano na kožo, saj bodo 

tako njegovi rezultati pri opravljanju dela boljši, kot jih pričakujemo (Ochman in Jordan 1997, 

8-12). 

Na podlagi udarca krize in tudi delovanja mnogih posameznikov ter NPO, ki so se že od leta 

2004 trudili za večje sodelovanje med vlado in civilno družbo ter za ureditev področja 

prostovoljstva, je državni zbor leta 2011 sprejel zakonodajno ureditev tega področja (Strgar 

2009). Z Zakonom o prostovoljstvu (ZProst, Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) 

je v prvem členu določeno naslednje: prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna načela 

prostovoljstva, pogoje opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti 

prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri 

spremljanju ter spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva. 

3.3.2 Skupinsko delo 

Kot smo že omenili, v NPO delujejo tako zaposleni kot prostovoljci. Ne glede na to, kdo izmed 

njih medsebojno sodeluje in koliko jih je, je usklajeno delovanje izrednega pomena za 

uspešnost, razvoj in rast ter doseganje ciljev in izpolnjevanje poslanstva. Zaradi združevanja 
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različnih ljudi s podobnimi interesi prihaja tako do skupinskega kot tudi timskega dela. Pri tem 

pa je od narave delovanja NPO in ljudi odvisno, do kakšnega sodelovanja prihaja. 

Timsko delo je bolj pogosto pri projektnih nalogah in delih. Vsak izmed članov tima mora 

poznati svoje zmožnosti in jih tudi najbolje izkoristiti za timsko delo. Ob tem pa morajo biti 

jasno opredeljene naloge, ki zahtevajo izvajanje določenega projekta. Ko poznamo naloge in 

zmožnosti vsakega posameznika v timu, je potrebno razdeliti naloge na tiste, ki jih bodo 

opravljali. Nato pa še določimo časovne roke, v katerem morajo biti naloge izvedene. 

Pomembno je, da dosežemo, da je ekipa predana delu na projektu in svojim nalogam, kot tudi 

organizaciji, njenemu poslanstvu in končnim uporabnikom njenih izdelkov oziroma storitev, ki 

jih organizacija nudi. Predanost je verjetno lažje doseči v NPO kot pa v timu pridobitne 

organizacije, še posebej, če so posamezniki, ki sodelujejo, prostovoljci. To v veliki meri 

dokazuje že njihova prisotnost (Findeisen in Hebar 2008, 65). 

V vsaki organizaciji, pa naj bo vladna, pridobitna ali nevladna, kot tudi v vsakem timu ali 

skupini, se nikakor ne moremo izogniti medsebojnim odnosom. Ti so lahko slabi ali dobri, 

vsekakor pa so zelo pomembni. Odnosi vplivajo na vzdušje in kulturo organizacije, na 

produktivnost zaposlenih in njihovo osebno identiteto. Za NPO so bolj kot formalni odnosi 

značilni neformalni. V NPO so interesi vodstva in zaposlenih pravzaprav enaki, v tem pa se 

razlikujejo od pridobitnih organizacij. Navadno je tako, da se zaposleni, ki svojega dela ne 

dojemajo zgolj kot zaporedje nekih nalog za pridobitev plače, bolj trudijo in so ob tem tudi 

uspešnejši. Zaposleni, ki svoje delo opravljajo z veseljem in s strastjo, so tudi bolj 

produktivnejši in srečnejši ter ustvarjajo manj konfliktov z ostalimi sodelavci. Plača namreč ni 

edino, za kar se ljudje potegujemo, kajti želimo razvijati tudi svoje sposobnosti in jih uporabiti 

v praksi, kar pa nam daje občutek uspešnosti in zadovoljstva (Findeisen in Hebar 2008, 47). 
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4 MANAGEMENT V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH 

Vse neprofitne organizacije so, tako kot profitne, v današnjem okolju izpostavljene delovanju 

tržnih zakonitosti. Neprofitnim organizacijam pogosto primanjkuje ustreznih managerskih 

znanj, po drugi strani pa se soočajo z nenehnim pritiskom javnosti in interesnih subjektov. 

Potrebno je poudariti, da je potreba po dobrem managementu velika in zelo pomembna zaradi 

specifičnih ciljev teh organizacij, po drugi strani pa imajo nenehen problem s pomanjkanjem 

finančnih sredstev za njihovo uresničitev. Gre namreč za težje merljive cilje, saj so ti 

kakovostno usmerjeni in etično ter humano naravnani. Zato morajo organizacije v čim večji 

meri zadovoljiti interese uporabnikov, skrbeti za izboljšanje kakovosti življenja na vseh 

področjih, hkrati pa slediti konkurenci. Za dosego tega pa so potrebni usposobljeni ljudje, tako 

zaposleni, strokovnjaki kot tudi prostovoljci. Potrebujejo tudi načrt, strategijo in denar. Bistvo 

je, da so za vse organizacije, ne glede na njihovo statusno pravno obliko, pomembna načela in 

stil dobrega managementa. Organizacijo je potrebno poslovoditi preko načel in modelov, ki jo 

pripeljejo do tega, da ne deluje zgolj za preživetje, ampak tudi za uresničevanje ciljev, zaradi 

katerih je bila ustanovljena. Dejstvo je, da je večina pozornosti teorije in prakse managementa 

osredotočena predvsem na gospodarske subjekte, manj besed pa se namenja managementu 

NPO. Na tem področju so se razvile številne oblike, kot so zavodi, društva, združenja itd. 

Njihovi direktorji, predsedniki in posamezniki na vodilnih položajih pa se vsakodnevno trudijo 

za obstanek in nadaljnji razvoj organizacij (Jelovac  2001, 6-13). 

Management je izrednega pomena za uspešno in učinkovito delovanje neprofitne organizacije 

v skladu s svojim poslanstvom. Žal v okviru managementa velikokrat dajemo poudarek zgolj 

profitnim organizacijam, vendar pa jeta enako pomemben tudi za neprofitne organizacije. To 

potrjuje tudi Peter Drucker, legenda managementa, ki poudarja dejstvo, da je management 

pravzaprav še bolj potreben v negospodarskih organizacijah, pa naj bodo to neprofitne 

organizacije ali vladne agencije. Zanje je management potreben prav zato, ker nimajo 

discipline, ki bi se odražala v končnem rezultatu (Drucker 1999, 39, po Jelovac 2001, 10).  

Glede univerzalnosti managementa Jelovac (2001, 10) navaja štiri ključne sklepe. Prvi sklep je 

da je »management univerzalni fenomen, saj v sodobnem svetu ne obstaja organizacija, ki ne 

bi bila vodena«. Kot drugi sklep pravi, da »vodena organizacija, bodisi podjetje, zavod, lokalna 

skupnost ali društvo, predstavlja organ družbe, ki proizvaja rezultate«. Pod tretje je sklenil, da 

je »management v vsaki organizaciji posebno orodje, funkcija in pomagalo, ki je edino 

sposobno, da organizaciji omogoča doseganje določenih rezultatov«. V zadnjem argumentu pa 

je sklenil, da »organizacije, katerih temeljni razlog obstoja ni ustvarjanje dobička, zaradi tega 

niso izključene, temveč so del civilnodružbenega sektorja, ki je enako pomemben kot 

gospodarski sektor, razlika se kaže le v večji potrebi po managementu v neprofitnih 

organizacijah, saj za njihovo merjenje outputov ni strogih, prepoznavnih in objektivnih meril 

evalvacije, kot pa so s tržnim mehanizmom uvedena merila na gospodarskem področju«. 
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4.1 Zakonska ureditev neprofitnih organizacij v Sloveniji 

Na kratko se bomo dotaknili področja zakonske ureditve neprofitnih organizacij v Sloveniji in 

izpostavili zgolj bistvene. V Sloveniji je pravnoformalno delovanje neprofitnih organizaciji 

urejeno z različnimi zakoni, pravnimi akti, strateškimi dokumenti in drugo zakonodajo. Ti 

imajo posreden ali neposreden vpliv na NPO, njihova naloga pa je zagotovitev ustreznega 

stimulativnega okolja, ki organizacijam omogoča delovanje, pospeševanje delovanja in 

nadaljnji razvoj. Zakonsko ureditev lahko razdelimo v dve večji skupini, in sicer v statusno in 

področno zakonodajo ter davčno zakonodajo (Vaupotič 2003, 7). 

V sklopu statusne in področne zakonodaje lahko izpostavimo nekatere od najpomembnejših 

zakonov na tem področju, in sicer Zakon o društvih (ZDru, Uradni list RS, št. 61/06, 58/09-

ZDru-1A, 39/11-ZDru-1B, 64/11-ZDru-1-UPB2), Zakon o ustanovah (ZU, Uradni list RS, št. 

70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 

12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o zadrugah (ZZad, Uradni list RS, št. 

62/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, Uradni list RS, št. 

65/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o prostovoljstvu (ZProst, Uradni list RS, št. 10/11, 

16/11 – popr. in 82/15) in Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) in razni drugi zakoni. Pomembni pa so tudi Obligacijski zakonik (OZ, 

Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 

mednarodni pravni akti, Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), podzakonski 

predpisi, strateški dokumenti in drugo. 

V sklopu davčne zakonodaje je njena naloga spodbujanje samofinanciranja NPO in omogočanja 

davčnih olajšav. Velik pomen za NPO pa imajo tudi zakoni, ki urejajo področje zaposlovanja 

preko podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in študentsko delo, saj gre za oblike zaposlovanja, 

ki so najpogostejše in značilne za NPO. 

Pri oblikovanju zakonodaje, postopkov za oblikovanje politik in civilnem dialogu ima izredno 

pomembno vlogo PIC - pravni informacijski center za pomoč NPO, ki je bil ustanovljen leta 

1997. Z njim sodeluje veliko aktivnih in prepoznavnih NPO. Ta center ponuja pravno pomoč 

pri ustanovitvi, delovanju in pripravi raznih dokumentacij ter internih aktov (Poslanstvo in 

vizija b. l.). 

4.2 Management 

Funkcija managementa ali ravnateljevanja je družbenoekonomski pojem. Managerji od 

upravljalcev prejemajo naloge in določeno mero oblasti za njihovo izvajanje. Funkcija 

upravljanja pri managerjih vključuje načrtovanje, udejanjanje in nadzorovanje opravljanja 
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nalog. Poskrbeti morajo, da se naloge izvajajo skupaj z ostalimi zaposlenimi v organizaciji ter 

da le-te ostajajo v začrtanih tirnicah in v skladu s poslanstvom ter cilji organizacije (Mihelčič 

2011, 3). 

Glede pojmovanja managementa se srečujemo z različnimi izrazi in definicijami. Management 

lahko pomeni organ organizacije, ki skrbi za vodenje njenega poslovanja ali delov, hkrati pa je 

tudi skupno ime za vse managerje v organizaciji, to so posamezne osebe na določenih položajih, 

ki sprejemajo odločitve v organizaciji (Kralj 2005, 19). Poleg tega Kralj (2005, 19) pojasnjuje, 

da je management tudi proces, ki vključuje »vodenje poslovanja in vodenje ljudi v delu in 

poslovanju podjetja k doseganju izidov«. Rozman in Kovač (2012, 17-21) pa pojasnjujeta, da 

je uspešnost poslovanja organizacije neposredno odvisna od kakovosti managementa in znanja 

ter sposobnosti managerjev, ki odločajo o najpomembnejših zadevah v določeni organizaciji. 

Management lahko razdelimo na naslednje funkcije, ki se medsebojno prepletajo: načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in kontrola. 

Načrtovanje zajema zastavljanje ciljev organizacije in posledično opredelitev dejavnosti oz. 

delovanja, ki bo privedlo do želenih rezultatov. Pri tem se usklajuje tako delovanje ljudi kot 

tudi poslovnih funkcij in poslovnih enot. Ob tem se zmanjša tveganje za neuspeh, poveča pa se 

učinkovitost in kontrola poslovanja. Načrtovanje je lahko kratkoročno usmerjeno, to je v 

obdobju enega leta, ali pa dolgoročno oz. strateško, v obdobju treh do petih let. Proces samega 

načrtovanja poslovanja organizacije poteka z analizo sedanjega poslovanja, analizo in 

predvidevanjem okolja, postavljanjem vizije in ciljev ter z razvijanjem strategij (Rozman in 

Kovač 2012, 124-127). Torej načrtovanje organizacije je zamišljanje strukture, kulture in 

procesov. V pomenu smotrnega delovanja zaposlenih ga je potrebno razumeti kot 

vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje organizacije, katerega namen je smotrno doseganje 

ciljev organizacije (Rozman in Kovač 2012, 209-212). 

Ob tem naj omenimo še delne strukture in managerske strukture organizacije. Pod delne 

strukture spadajo »tehnična, komunikacijska, motivacijska in oblastna«. Tehnična struktura je 

tista, ki predvideva tehnično delitev dela, s katero določimo delovne naloge zaposlenih. Zaradi 

medsebojne komunikacije zaposlenih se vzpostavi komunikacijska struktura, ki pa lahko poteka 

enosmerno ali dvosmerno, navzgor in navzdol ter tudi vodoravno in navpično. Kot motivacijsko 

strukturo ali strukturo odgovornosti prepoznamo različne vrste motivacije za delo, kot so plača, 

nagrade, interesi in cilji. Pri tem je mišljena odgovornost za uspešno opravljeno delo. Oblastna 

struktura vključuje razmerja po moči oziroma avtoriteti, različne stopnje moči pa prepoznamo 

v hierarhiji. Managerska struktura pa je tista, s katero se vse delne strukture povežejo, seveda 

pa morajo biti medsebojno skladne in sorazmerne (Rozman in Kovač 2012, 213-217). Manager 

je tisti, ki določa zadolžitve, odgovornosti in avtoriteto, ki so izražene skozi komunikacijo 

(Rozman 2012, 11). 
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Naj omenimo še drugi vidik, ki zelo vpliva na uspešnost podjetja oz. organizacije, to je kultura 

organizacije. Gre za medsebojna razmerja ljudi, ki lahko vplivajo na vsakega posameznika in 

na njegovo delovanje v organizaciji. Vpliv je lahko pozitiven ali negativen, potrebno pa se ga 

je zavedati in ustrezno ukrepati (Rozman in Kovač 2012, 289). Poleg tega lahko kulturo 

organizacije opredelimo kot skupek prevladujočih vrednot, simbolov, prepričanj in navad, 

preko katerih se izoblikujejo načini obnašanja in značilnosti neformalnih razmerij med 

zaposlenimi (Tavčar 1995, 86, po Kralj 2005, 160-161). 

Skupaj s procesi in tehnično delitvijo dela moramo upoštevati tudi povezanost med 

posameznimi delovnimi nalogami in prehode med njimi. Doseči želimo čim večjo notranjo 

učinkovitost in zunanjo uspešnost. Pri tem si lahko pomagamo s tremi metodami, in sicer: 

poslovni reinženiring (izločanje nepotrebnih in obremenjujočih aktivnosti), optimizacija 

procesov (povečevanje učinkovitosti delovnih nalog) in procesni management (Rozman in 

Kovač 2012, 278-282). 

Vodenje lahko opredelimo kot proces, preko katerega vodja z vplivanjem in usmerjanjem vodi 

ljudi, da opravljajo svoje naloge in dosegajo zastavljene cilje, ki jih postavi vodja (Kralj 2005, 

16-17). Pri tem ima velik pomen prava in jasna komunikacija med vodji in zaposlenimi, 

ustrezno motiviranje v obliki plače in drugih nagrad, ustrezne lastnosti managerjev ter 

posledično ustrezne razmere za opravljanje dela, ki spodbujajo učinkovitost in občutek 

izpolnitve (Rozman in Kovač 2012, 349-351). 

V okviru vodenja naj na kratko omenimo stile vodenja po Evansovi in Houseovi teoriji poti in 

ciljev. Po tej teoriji se učinkovitost dela zaposlenih in uspešnost dela večata s pričakovanji 

zaposlenih glede nagrad, ki jih bodo ob dosegu cilja prejeli, ter s sposobnostjo vodje, da izločuje 

ovire na poti do cilja. Poznamo naslednje stile (Rozman in Kovač 2012, 373): usmerjevalni, 

podporni, ciljni in participativni. Katerega izmed njih bomo izbrali, je odvisno od trenutne 

situacije. V primeru, kadar imamo neizkušene zaposlene, delo pa je razgibano in nejasno 

opredeljeno, takrat izberemo usmerjevalno vodenje, kjer vodja določi in usmerja delo ter vodi 

in nadzira ves proces od začetka do dosega cilja. Kadar pa je delo enolično in so zaposleni pod 

stresom, takrat izberemo podporni stil vodenja, ki se osredotoča bolj na same delavce kot na 

delo. Vodja je tisti, ki mora ustvarjati spodbudno okolje za čim boljše počutje zaposlenih, hkrati 

pa jim bo opravljanje dela zanimivejše. Posledično bodo manj v stresu in tudi bolj 

produktivnejši. Ciljno usmerjeni stil vodenja pa je primeren takrat, kadar imamo delavce, ki 

svoje delo dobro poznajo in ga obvladajo. V tem primeru mora vodja zvišati pričakovanja in 

zahtevnost dela. Posledično se delo zaposlenih, ob zadostnem motiviranju, nenehno izboljšuje. 

V sklopu participativnega stila vodenja se predvideva tesnejše sodelovanje z zaposlenimi, kajti 

vodja jih vključuje v odločanje, sprejema njihove ideje in mnenja ter šele na podlagi 

sodelovanja z njimi sprejme končne odločitve. 

Kontrolo v podjetju oz. organizaciji lahko razumemo kot ugotavljanje opravljenega dela, 

primerjavo z načrtovanjem ter ugotovitve odstopanj in vzrokov zanje ter tudi postavljanje novih 
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načrtov za doseganje zastavljenih ciljev na podlagi dosedanjih ugotovitev. Ločimo kontrolo 

organizacije, kjer gre za nadzor celotne organizacije oz. njenih delov, strukture, kulture in 

procesov, in kontrolo poslovanja, kjer gre za spremljanje uspešnosti poslovanja in poslovnih 

procesov ter funkcij (Rozman in Kovač 2012, 433). 

Naj omenimo še izvajanje, ki je tudi ena izmed pomembnih organizacijskih funkcij, brez katere 

namreč ne bi bilo zadnjega koraka do dosege cilja, to je priprave pogojev in dejanskega 

ustvarjanja poslovnih učinkov. Funkcijo izvajanja opravljajo izvajalci, ki po navodilih tistih, ki 

izvajajo funkciji upravljanja in ravnateljevanja višje po hierarhični lestvici, opravljajo naloge, 

ki privedejo do ustvarjanja poslovnih učinkov. Z njihovo pomočjo in delovanjem se 

organizacija premika k uresničevanju zastavljenih strategij, doseganju ciljev in uresničevanju 

svojega poslanstva in vizije. Izvajanje se udejanja skozi konkretne in zamišljene korake, ki pa 

jih je potrebno sproti prilagajati trenutnim situacijam. Torej če sta prej bili funkciji upravljanja 

in managementa zgolj v predvidevanju prihodnosti in v pripravi, pa se sama izvedba sooča 

predvsem z realnostjo in možnimi zapleti, ki sta jih drugi dve funkciji lahko predvideli ali pa 

tudi ne. Za izvajalce je torej zelo pomembno, da upravljalci in managerji svoje delo opravljajo 

čimbolj kakovostno (Mihelčič 2011, 3). 

4.3 Pomen managementa v neprofitni organizaciji 

V primerjavi s splošnim pojmovanjem managementa, ki smo ga opisali zgoraj, se na področju 

NPO pojavljajo določene razlike. Glavna izmed razlik je, da organizacije nimajo lastnikov, zato 

ne moremo govoriti o lastniškem upravljanju. Kdo je torej tisti, ki skrbi za doseganje ciljev 

organizacije in kdo lahko odloča o njenem delovanju? To vlogo prevzamejo ustanovitelji 

organizacije, ki določajo cilje na podlagi uresničevanja skupnih interesov, glavni cilj pa je 

doseganje zadovoljstva uporabnikov. Seveda moramo razlikovati med večjimi in manjšimi 

organizacijami. Medtem ko manjše organizacije upravljajo vsi ustanovitelji, pri večjih to 

funkcijo prevzameta upravni odbor in skupščina. Manager ima podobno vlogo, njegova naloga 

pa je doseganje zastavljenih ciljev NPO, ne glede na naravo in razlikovanje teh ciljev. V 

podjetjih so cilji družbenoekonomsko usmerjeni, v NPO pa cilji izhajajo neposredno iz 

poslanstva (Findeisen in Hebar 2008, 22). 

Način vodenja je v večji meri odvisen od vrste NPO, saj je ta določen z zakonom. Pri društvih 

je s temeljnim aktom določen način vodenja, ne pa tudi organi in notranje strukture društva. Pri 

ustanovah je edini organ vodenja upravni odbor, lahko pa imajo tudi druge organe. Upravni 

odbor morajo sestavljati najmanj trije člani, ki so navadno imenovani za določen čas, akt o 

ustanovitvi pa mora vsebovati način in postopek njihovega imenovanja. Pri zavodih so z 

zakonom natančno določeni organi zavoda, njihova sestava in naloge. Zavod vodi svet zavoda, 

ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti 

(Wyatt 2006, 34b-35b). 
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Upravni odbor si z načrtovanjem na letnih delovnih sejah določi letni delovni načrt in letne 

cilje. Na ta način se skuša preprečiti, da bi delovanje organizacije zapadlo v rutino in 

malenkosti. Z načrtovanjem rednih načrtov se bolj učinkovito organizira delo ljudi. 

Predsednikova naloga je, da vključi dejavnosti v redne seje in da poskrbi za nemoteno izvajanje 

načrtov in doseganje ciljev. Naloga upravnega odbora pa je, da preverja izvajanje (Wyatt 2006, 

23a in 23b). 

Načrt organizacije v NPO lahko spodbuja zaposlene pri njihovem delu ali pa jih zavira. 

Strukturni vidik je določen z zakonom, vendar pa je ta vseeno odvisen od velikosti posamezne 

organizacije. Kultura v posamezni organizaciji se lahko zelo razlikuje od kulture v določenem 

podjetju. Kot smo že navedli, so navadno razmerja v NPO mnogo bolj neformalne narave kot 

pa formalne. Prav tako delovanje zaposlenih oz. prostovoljcev ni usmerjeno zgolj v doseganje 

dobička in zagotavljanje lastne socialne varnosti, ampak temelji na vrednotah, strasti do dela in 

predvsem na tistih zadevah, ki jih imajo radi vsi udeleženci. Prav zaradi tega delo tudi bolj 

zavzeto opravljajo. Seveda lahko prihaja tudi do medsebojnih trenj, še posebej v primeru 

kompleksnejših dolgoletnih odnosov. V takem trenutku je zelo pomembno, da takšno stanje ne 

privede do izgorelosti, ki jo lahko sproži tudi prevelika vnema za delo. Ta se pokaže, kadar je 

dela preveč, premalo pa je rezultatov, ki bi se jih zaposleni lahko veselili (Findeisen in Hebar 

2008, 47-49). 

Dobro vodenje je »pregleden odločevalski proces, v katerem management neprofitne 

organizacije učinkovito in odgovorno razporeja vire in vodi organizacijo na osnovi skupnih 

vrednot«. NPO stremijo čim bolj k participativnemu vodenju, osnovo pa predstavljajo zakoni. 

Tudi v NPO je vodenje in organizacija izrednega pomena, vendar pa se pojavlja več težav kot 

v organizacijah poslovnega sektorja. NPO se strateško drugače obnašajo, ker so ustanovljene z 

namenom zadovoljevanja potreb skupnosti ali članstva in se ne osredotočajo (le) na dobiček, 

temveč na izpolnjevanje poslanstva in namena obstoja NPO. Značilno je tudi premišljeno 

ravnanje z zmožnostmi zaposlenih in prostovoljcev (Wyatt 2006, 6b). 

Glede kontrole naj omenimo, da jo v celoti izvaja upravni odbor. Njegova naloga je spremljanje 

dela zaposlenih in nadzor nad celotnim dogajanjem. Za izvajanje nadzora pa NPO včasih 

ustanovijo še nadzorni odbor, ki je neodvisen in nadzoruje odločitve, finančne vire in ugotavlja, 

ali je delovanje NPO znotraj zakonskih okvirov. Pomembno pa je, da je nadzorni odbor dovolj 

informiran, da lahko uspešno izvaja svojo funkcijo (Wyatt 2006, 8b in 9a). 

Na kratko naj omenimo še funkcijo izvajanja. Značilno je, da so prostovoljci tisti, ki v večini 

slovenskih NPO izvajajo dejanske naloge. Prav zato je zelo pomembno, da ustanovitelji, 

upravni odbor, managerji in/ali direktorji kakovostno opravijo svoje delo. 
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4.3.1 Značilnosti managementa v društvih 

Najpogostejša oblika NPO je društvo. Področje društev ureja Zakon o društvih (ZDru, Uradni 

list RS, št. 61/06, 58/09-ZDru-1A, 39/11-ZDru-1B, 64/11-ZDru-1-UPB2). Z zakonom je 

društvo opredeljeno kot »samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma 

ustanovitelji /…/ ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov« (Zakon o društvih, 1. 

člen). Interesi so lahko javno koristni ali pa gre zgolj za interese članov društva. V društvu se 

določi tudi »temeljni akt«, ki vsebuje vse pomembne postavke za delovanje društva. Člani 

izmed svojih vrst določijo vodstvo, ki pa ni vrhovni organ. To je zbor članov, v katerem so 

vključeni vsi člani društva, zbor pa sklicuje zastopnik društva vsaj enkrat v letu. Medtem ko 

zakon ne določa drugih organov društva, pa jih lahko člani določijo sami v »temeljnem aktu« z 

natančno opredelitvijo vseh pravic in dolžnosti (Forbici idr. 2010, 7 in Zakon o društvih, 13. 

člen). 

Na osnovi Zakona o upravi (ZUpr, Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 

80/99 – ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02 – ZIN) je ministrstvo izdalo podrobnejšo navodilo glede 

razvrščanja društev v registre (Navodilo za razvrščanje društev v registru društev, Uradni list 

RS št. 7/02). Društva se razvrščajo v deset glavnih skupin (vsaka izmed njih ima tudi 

podrobnejšo razdelitev na podskupine), in sicer: »športna in rekreativna društva; društva za 

pomoč ljudem; kulturna in umetniška društva; znanstvena, izobraževalna, strokovna in poklicna 

društva; društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin; stanovska društva; društva 

za razvoj kraja; nacionalna in politična društva; društva za duhovno življenje in ostala društva« 

(Navodilo za razvrščanje društev v registru društev, 5. člen). Vendar pa prihaja do razlik med 

društvi glede managementa. 

Manjša društva 

ZDru (8. člen) določa osnove za ustanovitev društva, in sicer društvo lahko ustanovijo najmanj 

tri fizične osebe oz. pravne osebe. Na prvem zboru morajo sprejeti sklep o »ustanovitvi društva« 

in njegov »temeljni akt«. Pobudnik za ustanovitev NPO je lahko en sam človek, predan 

posameznik ali manjša skupina, ki pa je zelo redko dovolj usposobljen(-a) za management oz. 

upravljanje organizacije. Prav tako organizaciji primanjkuje finančnih sredstev, ki so zadostna 

za pokrivanje bolj ali manj minimalnih stroškov, in ustrezni kader ter možnosti za 

izobraževanje. Tu gre za predvsem manjše NPO, ki jih je v Republiki Sloveniji velika večina. 

Medtem se v srednje velikih in večjih organizacijah pojavlja dodaten problem, ki se tiče 

avtoritarnega načina vodenja (Škedelj 2014). 

Po uspešnem preboju organizacije iz enega aktivnega pobudnika na več zaposlenih oz. na več 

aktivnih članov ali prostovoljcev lahko privede do konflikta interesov. Ker osnovni cilj 

organizacije ni finančni zaslužek, temveč doseganje rezultatov, ustreznih namenu organizacije, 

se lahko zaradi prvotno pomanjkljivega vodenja pojavijo različne težnje dveh ali več 
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posameznikov, ki vsaka po svoji poti vodi do določenega cilja. Vsi člani naj bi bili enakopravni, 

vendar pa že težnje vedno vodijo v konflikt. Ponavadi se te težave rešujejo z avtoritarnim 

vodenjem, in sicer tako, da prvotni ustanovitveni član oz. vodja ali novi član postavi osnove za 

skupno delovanje, ostali člani pa se morajo prilagoditi. 

Vsekakor ima obvladovanje manjšega društva s strani enega posameznika določene prednosti 

in slabosti. Glavna prednost se kaže v postavitvi temeljev, po katerih naj bi taka skupnost 

delovala, vendar pa je pri tem zanemarjena ustvarjalnost ostalih sodelujočih. Slabost se kaže 

tudi v neprilagodljivosti takšne organizacije, poleg tega pa vodstveni član ob skrbi za projekte, 

skladne z namenom organizacije, običajno nima dovolj časa in/ali interesa za vodenje 

organizacije, saj več kot očitno en posameznik ne zmore narediti vsega (Škedelj 2014). 

Večja društva 

Pri večjih NPO je ključno za dolgoročno funkcioniranje dobra urejenost upravljanja oz. 

managementa. Seveda pa je od vsake posamezne NPO odvisno, kako bo uredila svojo notranjo 

strukturo, ki je pogojena s številom članov, interesi in možnostjo realizacije. Kot smo že 

omenili, je značilno, da pri manjših NPO funkcijo upravljanja oz. managementa prevzame en 

posameznik, ki je navadno hkrati ustanovitelj in predsednik organizacije. Pri večjih NPO pa to 

funkcijo opravlja nadzorni odbor ali skupščina, ki je najvišji organ. Upravni odbor mora izvajati 

stalen nadzor nad delovanjem NPO, hkrati pa mora sprejemati številne pomembne odločitve in 

zastopati interese skupnosti, ne le posameznika. Pri tem mora določati pravila, izvajati nadzor 

in usmerjati NPO s pomočjo primerne strategije. 

Člani upravnega odbora v organizaciji ne sodelujejo zaradi finančnih, ampak različnih drugih 

interesov, kajti v tretjem sektorju člani upravnega odbora ne dobivajo plačila in nagrad za svoje 

delo, temveč samo povračila neposrednih stroškov. Razlogi za članstvo posameznika v 

upravnem odboru so predvsem osebne narave, kljub temu pa lahko omenimo nekaj splošnih: 

zaradi strokovnosti, prepričanja, visoke kakovosti storitev organizacije, biti del skupnih 

vrednot, želje po spreminjanju sveta na bolje ipd. (Škedelj 2014). 

Glavne naloge upravnega odbora so določanje politike in strateških smernic ter nadziranje na 

naslednjih področjih (Wyatt 2006, 13a): 

- določitev poslanstva organizacije (celotna organizacija in vsi njeni posamezniki delujejo v 

smeri izpolnjevanja poslanstva organizacije in vizije, ki jo določi upravni odbor), 

- določitev vrednot (upravni odbor določa vrednote organizacije in se tudi sam ravna po njih), 

- zagotovitev virov (naloga upravnega odbora je zagotovitev ustreznih virov, tako 

kadrovskih, finančnih kot tudi materialnih, in nato z njimi ustrezno upravljati) 

- usklajevanje (upravni odbor opravlja funkcijo posrednika med NPO in člani, donatorji, 

uporabniki in drugimi deležniki). 
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V društvu delujejo tudi drugi posamezniki oz. skupine, in sicer predsednik, občni zbor, nadzorni 

odbor, manager oz. direktor, ustanovitelji, zaposleni in prostovoljci. Ob razširitvi organizacije 

in s pridobitvijo upravnega odbora se v organizaciji razvijeta tudi kolektivno vodenje in širina, 

ki jo dodajo drugi člani odbora. Upravni odbor mora imeti svojega predsednika, katerega naloga 

je voditi upravni odbor, njegov glas pa zaradi tega v nobenem primeru nima večje veljave kot 

glasovi ostalih članov, razen v primeru kadar gre za skupno odločitev upravnega odbora. Poleg 

tega pa mora predsednik delovati kot zveza z zaposlenimi in direktorjem (Škedelj 2014). 

Najpomembnejše odločitve, in sicer večinoma glede obstoja organizacije in njenega poslanstva, 

navadno sprejema občni zbor in ne upravni odbor. Občni zbor je najvišji organ, ki voli vse 

druge organe in sklicuje upravni odbor (Slovensko združenje za kakovost in odličnost b. l.). 

Naloga nadzornega odbora je nadzorovanje in pregledovanje sprejetih odločitev ter njihovo 

izvajanje, kako je glede porazdelitve finančnih sredstev in ali je delovanje NPO v skladu z 

zakonom. Svoje ugotovitve mora neposredno poročati najvišjemu vodstvenemu organu, nima 

pa pravice za sodelovanje pri glasovanju na sejah upravnega odbora. Nadzornega odbora 

nimajo vse NPO (Wikipedija.si b. l.). 

Kot smo že omenili, je pri manjših NPO manager (večinoma imenovan kot direktor) pogosto 

hkrati v vlogi ustanovitelja, upravljalca, vodje, izvajalca in nadzornika. Postavil si je vizijo in 

oblikoval poslanstvo, ki organizacijo ženeta v delovanje. Pogosto je karizmatičen, vendar pa je 

hkrati tudi ozko usmerjen, saj deluje le na podlagi svojih izkušenj, ki pa so omejene. Naloge 

direktorja vključujejo upravljanje z zaposlenimi, projekti in finančnimi viri, sodelovanje z 

upravnim odborom, komunikacijo z deležniki in zastopanje organizacije v določeni skupnosti. 

Pri večjih NPO direktor tudi izvaja odločitve najvišjega vodstvenega organa, upravlja pa tudi 

vsakodnevne dejavnosti NPO. Zaradi osredotočenosti na izvajanje aktivnosti in projektov 

marsikdaj ni naklonjen upravnim odborom, še posebej v primeru večje uspešnosti direktorja. 

Žal pa se z rastjo organizacije lahko začnejo pojavljati težave, kajti večja kot je organizacija, 

večje so tudi potrebe po strokovnem vodenju in učinkoviti rabi finančnih virov, ob tem pa je 

tudi večja potreba deležnikov po organizaciji, zasnovani na zdravih temeljih (Škedelj 2014). 

Ustanovitelji so tako imenovani »starši« organizacije, saj so jo ustvarili s svojo idejo, vizijo in 

s svojim delom. Lahko ostanejo aktivni v delovanju organizacije ali pa se počasi odmaknejo. V 

primeru njihove aktivnosti navadno zasedajo vodstvene položaje v organizaciji, pogosto pa so 

jim priznane tudi posebne pravice, kar povečuje njihovo avtoriteto. Tukaj pa se pogosto 

pojavijo težave, saj delovanje organizacije marsikdaj preseže doseg ustanoviteljev, zato mora 

organizacijo za rast in nadaljnji razvoj narediti določene spremembe, za katere lahko oviro 

predstavljajo prav ustanovitelji. Zato se priporoča članstvo ustanoviteljev v upravnem odboru, 

saj je tako jasno, koliko je »vreden glas« ustanovitelja, hkrati pa ta sodeluje tudi z drugimi člani 

upravnega odbora. Včasih je potrebno, da se ustanovitelja na lep način odstrani z mesta 
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odločanja, pogosto s postavitvijo na nek ugleden položaj, s katerega ne more zavirati 

nadaljnjega razvoja organizacije (Škedelj 2014). 

Za izvajanje aktivnosti v organizaciji so zaslužni zaposleni. Navadno zaradi možnosti 

navzkrižja interesov niso vključeni v upravni odbor, saj bi tako prevladali interesi posameznika 

in ne izvajanje poslanstva organizacije. Seveda moramo omeniti tudi prostovoljce, ki so prav 

tako izvajalci aktivnosti organizacije, pomagajo s svojim delom, strokovnim znanjem, v delo 

vlagajo svoj čas in energijo, čeprav zanj niso plačani. V organizaciji so lahko redno prisotni, 

občasno ali pa ob določenih projektih, niso pa vključeni v samo odločanje in vodenje 

organizacije (Škedelj 2014). 

4.3.2 Značilnosti managementa v zavodih 

Področje zavodov ureja Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 

in 127/06 – ZJZP). Zakon v prvem členu opredeljuje, da so zavodi organizacije, »ki se 

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

zdravstva, socialnega, otroškega in invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih 

dejavnosti, če cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička« (Zakon o zavodih, 1. člen). Namen 

zavodov je zagotavljanje storitve za posameznike in organizacije, ki so nepridobitne in javno 

koristne (Forbici idr. 2010, 7). Zavod ima določen tudi statut in pravila, ki jih sprejema svet 

zavoda skupaj z njegovim ustanoviteljem (Zakon o zavodih, 45. in 46. člen). 

Ločimo »javne in zasebne zavode«. ZZ v tretjem členu pravi, da se javni zavodi ustanovijo za 

opravljanje javnih služb, lahko pa tudi za nejavne dejavnosti, ampak pod določenimi pogoji, ki 

veljajo za javne službe. Prav tako je določeno, da je zavod javna oseba, ki jo ustanovijo 

»republika, občine, mesto, samoupravna skupnost in druge z zakonom pooblaščene javne 

pravne osebe« (Zakon o zavodih, 3. člen). Zasebni zavod pa je praviloma ustanovljen za 

dejavnosti, ki niso del javnih služb, lahko pa pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti javne 

službe (Stražišar 2004, 3). Zavod za pridobitev koncesije podpiše »pogodbo o koncesiji« z 

organom, ki jo daje. Pogodba se lahko sklene za določen čas (Zakon o zavodih, 25.–27. člen). 

Zakon o zavodih ne določa posebnih razlik med vodenjem javnih in zasebnih zavodov, vendar 

pa je organizacija CNVOS že leta 2010 dala pobudo za spremembe na tem področju, in sicer, 

da bi se zasebnim zavodom omogočilo več svobode pri upravljanju organizacije. V zavodih ni 

članstva, vodilno vlogo pa imajo ustanovitelji (Forbici idr. 2010, 7). V Zakonu o zavodih so 

določeni naslednji organi zavoda, in sicer »svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet«. 

Naloga sveta zavoda je upravljanje zavoda, sestavljen pa je iz predstavnikov ustanovitelja 

zavoda, zaposlenih delavcev in javnih interesnih uporabnikov. Z ZZ so določene zadolžitve 

sveta, kot so, citiramo, »sprejem statuta, pravila in druge splošne akte zavoda, programe dela 

in razvoja zavoda ter spremljanje izvrševanja, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun 
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zavoda, predlaga spremembe ali razširitev dejavnosti, ustanovitelju in direktorju zavoda daje 

predloge in mnenja /…/ .« (Zakon o zavodih, 29. in 30. člen).  

»Direktor zavoda je »poslovodni organ«, katerega naloga je vodenje in organiziranje dela ter 

poslovanje zavoda. Je predstavnik in zastopnik zavoda in je odgovoren za njegovo zakonito 

poslovanje. Direktorja »imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda« (Zakon o zavodih, 31. člen 

in 32. člen). »Strokovnega vodja« imenuje svet, prav tako pa ga lahko tudi razreši opravljanja 

funkcije. Njegova glavna naloga je skrb za strokovno vodenje delovnih nalog zavoda (Zakon o 

zavodih, 40. in 41. člen). Naloge strokovnega sveta so problematika s področja strokovnega 

dela zavoda, odločanje v sklopu pooblastil v statutu ali pravilih zavoda, določa programe dela 

in razvoja zavoda, poleg tega pa ostalim organom znotraj zavoda podaja mnenja in predloge 

(Zakon o zavodih, 44. člen). 

4.3.3 Značilnosti managementa v ustanovah oziroma fundacijah 

Področje in značilnosti ustanov ureja Zakon o ustanovah (ZU, Uradni list RS, št. 70/05 – uradno 

prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.). Z zakonom je določena naslednja opredelitev ustanove, 

in sicer »je na določen namen vezano premoženje in je pravna oseba zasebnega prava« (Zakon 

o ustanovah, 1. člen). ZU v 2. členu določa namen ustanove, za katerega je ustanovljena, in 

mora biti »splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen« (Zakon o ustanovah, 2. člen). 

ZU pa v 34. členu določa tudi uporabnost besede fundacija v imenu organizacije samo v 

primeru, kadar gre za organizacijo, ki ni pridobitna in deluje v splošno družbeno korist ali v 

dobrodelne namene (Zakon o ustanovah, 34. člen). 

Status pravne osebe pridobi ustanova takrat, ko ji ministrstvo izda soglasje k aktu o ustanovitvi 

(Mercina 2017). Ustanovo upravlja uprava, ki je po ZU tudi edini obvezen organ. Vključuje 

najmanj tri člane in ima predsednika uprave. Uprava deluje skladno z namenom ustanove, na 

njene odločitve pa lahko neposredno vpliva ustanovitelj. V ustanovi je uprava najvišja oblast in 

sprejema pomembne odločitve, kot so strateške odločitve, finančni načrt, odločitve o 

premoženju ustanove in razna poročila. Prav tako določa pravila ustanove, ki morajo biti v 

skladu z zakonom. Sprejemanje odločitev poteka z večino glasov članov uprave (Divjak in 

Šporar 2006, 94). 

Ustanova lahko ima tudi druge organe, ki pa jih je potrebno prijaviti pristojnemu ministrstvu. 

V ustanovi se lahko določi tudi poseben organ, imenovan kot skrbnik za ustanove. Skrbnik 

mora biti strokovnjak za navedeno področje, imenuje pa ga pristojno ministrstvo. Skrbnik je 

zadolžen za skrb za premoženje ustanove in v primerih, ko še ni imenovana uprava, ter opravlja 

druge naloge po nalogu pristojnega ministra (Zakon o ustanovah, 33. člen). Nekatere ustanove 

imajo tudi predstavnike javnosti in/ali predstavnike donatorjev. 
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4.4 Vloge managerjev 

»Vloga je ustaljena oblika načina vodenja« (Kralj 1999, 3). Možina, Bernik in Svetic (2004, 

25-27, po Kralj 2005, 17) deli vloge managerjev v tri skupine, in sicer »medosebne vloge, 

informacijske vloge in vloge odločanja«. 

K medosebnim vlogam (odnosi med ljudmi) uvrščamo (Možina, Bernik in Svetic 2004, 25-27, 

po Kralj 2005, 17): 

- zastopniško vlogo, kjer gre za zastopanje organizacij v javnosti;  

- voditeljsko vlogo, kjer gre za usmerjanje in vplivanje na sodelavce. Sem sodi predvsem 

kadrovanje, usposabljanje, ocenjevanje in motiviranje zaposlenih;  

- povezovalno vlogo, kjer gre za povezovanje organizacije z okoljem.  

K informacijskim vlogam (mreža stikov in informacij) uvrščamo (Možina, Bernik in Svetic 

2004, 25-27, po Kralj 2005, 17): 

- pregledovalno vlogo, kjer gre za iskanje, pridobivanje in pregledovanje informacij; 

- posredovalno vlogo, kjer gre za posredovanje informacij članom organizacije;  

- predstavniško vlogo, kjer gre za dajanje ustreznih informacij drugim, predvsem javnosti.  

K odločevalskim vlogam (podjetniške odločitve, reševanje problemov, pogajanja, delitev virov) 

uvrščamo (Možina, Bernik in Svetic 2004, 25-27, po Kralj 2005, 17): 

- podjetniško vlogo, ki vključuje načrtovanje in izvajanje novih dejavnosti ali programov; 

- vlogo reševanja problemov, kjer gre za reševanje problemov in odpravljanje motenj;  

- razdeljevalsko vlogo, kjer gre za odločanje med nasprotujočimi si zahtevami za vire; 

- pogajalsko vlogo, kjer gre za iskanje skupnega dogovora s pogajanji.  

Vsak manager izvaja zgoraj omenjene vloge, vsaka izmed njih pa pride do izraza ob določenih 

priložnostih. Prav zato je za managerja pomembno njihovo poznavanje, še bolj pa obvladovanje 

teh vlog. 

4.5 Vrednote, vizija in kultura 

Vizijo lahko razumemo kot želeno stanje organizacije v prihodnosti, njene dosežke in položaj 

organizacije v odnosu do vplivnih udeležencev. Dobra vizija se ustvari med pomembnimi 

udeleženci organizacije, ki se zanjo zavzemajo in trdno verjamejo vanjo (Biloslavo 2008, 104). 

Pomembna je jasno oblikovana vizija, saj olajša vodilnim odločanje v nepričakovanih 

situacijah, odločitve pa naj bi bile čimbolj skladne z zastavljeno vizijo. Prav tako vizija 

organizacije spodbuja predanost in pripadnost organizaciji ter hkrati tudi služi kot usmeritev za 

prizadevanja sodelavcev za »skupni ideal« (Bowman 1997, 181 in Biloslavo 2008, 106). 

Zaposleni z močno vizijo namreč občutijo večjo pripadnost organizaciji in tako tudi lažje 

utrjujejo skupne vrednote. Mayer (1994, 17-18) vizijo vidi kot »skladen in celovit mozaik« 

osnovnih dolgoročnih usmeritev, poslanstva, ciljev in strategij. Primerno zastavljena vizija je 
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takrat, ko je ta dovolj jasna in opredeljuje osnovne naloge organizacije, je usklajena z 

vrednotami posameznika in organizacije, ima zgovorno sporočilo in je po možnosti dovolj 

fleksibilna za spremembe v okolju (Biloslavo 2008, 108). S tem pa ima večjo motivacijsko moč 

tako za zaposlene kot zunanje udeležence in uporabnike storitev. Za organizacijo, ki nima 

vizije, to pomeni delovati brez razvoja zaposlenih in celotne organizacije. Prav zato je 

pomembno uresničevanje optimalnega ravnotežja med vizijo, poslanstvom, cilji, kulturo in 

načinom poslovanja v organizaciji (Možina 2002, 12-13).  

Pomembna naloga NPO je oblikovanje jasne vizije glede pričakovanj negotove prihodnosti. Ob 

tem gre za konkretno podobo bodočnosti organizacije in načrt njenega delovanja na 

neprofitnem področju, hkrati pa odraža potencial neprofitne organizacije za oblikovanje 

dolgoročnih odnosov z uporabniki storitev in njeno delovanje za skupno dobro. Ustanovitelji 

organizacije in vodstvo skupaj oblikujejo vizijo, prav tako pa vključijo tudi zaposlene in 

pogodbene delavce, ne glede na to, ali za opravljanje dela prejemajo plačilo ali ne. Neprofitna 

organizacija lahko na učinkovit način oblikuje vizijo z razvojem občutka za zadovoljevanje 

prihodnjih (socialnih) potreb v določeni družbi, izhajajočih iz pričakovanih problemov 

(Ovsenik in Ambrož 1999). 

Vrednote organizacije predstavljajo skupna načela in prepričanja, prevladujoče vedenje 

zaposlenih in urejenost organizacije, kar je pomemben pogoj za složno delovanje sodelavcev 

in s tem tudi uspešnosti organizacije (Biloslavo 2008, 116). Vrednote nastajajo zelo počasi, z 

njihovo ustalitvijo pa postanejo trajne in služijo kot merilo za presojanje, ravnanje v določeni 

situaciji in določajo, kaj je sprejemljivo. Gre za trajnost in zakoreninjenost vrednot v osebnosti 

posameznika, velikokrat pa se vrednot sploh ne zavedamo. Njihova vloga v organizaciji je 

integrativna zato, ker so vrednote nastale kot potrditev načina ravnanja, značilnega za določeno 

organizacijo. Med glavne poslovne vrednote uvrščamo naslednje: avtonomnost, zadovoljstvo 

uporabnikov, delovni uspehi, enakopravnost in etičnost, medsebojno spoštovanje, nagrajevanje 

in napredovanje, odprtost in svobodnost komunikacije, strokovnost, informiranost, timsko delo, 

pooblaščanje itd. (Biloslavo 2008, 118-119 in Crainer 2003, 18). 

Kultura organizacije in vrednote nastajajo v procesu skupinskega reševanja problemov in je 

skupek delovanja posameznika in celotnega kolektiva. Kultura v organizaciji ustvarja sistem 

vrednot, ki so pomembne pri ustvarjanju kakovostnih storitev in pri usmerjenosti zaposlenih h 

končnemu uporabniku (Schneider in Bowen 1995, 240). Razvoj kulture določene organizacije 

je v veliki meri odvisen od vodilnih v organizaciji, saj velikokrat izpostavljajo svoja prepričanja 

(Mesner-Andolšek 1995, 102). Kultura v organizaciji ima velik vpliv na strategijo poslovanja, 

na zaposlene in ostale člane organizacije ter na načine medsebojnega delovanja. Strategija 

poslovanja in način delovanja organizacije morata biti sprejemljiva za zaposlene, v nasprotnem 

primeru bo strategija neuspešna, če zahteva večje spremembe sprejetih in ustaljenih vrednot v 

organizaciji (Vild in Vrban 2004, 58). 
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Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju in razvoju kulture organizacije imajo managerji, ki pa 

se pri doseganju ciljev pretežno usmerjajo predvsem na finančne in materialne dejavnike 

poslovanja, medtem ko pustijo, da se kultura razvija sama od sebe. Za dolgoročno uspešnost 

mora organizacija zgraditi kulturo, ki bo zaposlenim, članom in voditeljem omogočila 

identificiranje z vrednotami, saj bodo na ta način lahko lažje uresničili zastavljene cilje 

(Česnovar 2003, 48). 

4.6 Trženje programov in odnosi z javnostmi 

Na podlagi prepoznavanja potreb uporabnikov lahko NPO oblikujejo ustrezno storitev, ki bo 

zadovoljila prepoznane potrebe. Proces trženja storitev se konča z ugotavljanjem uspešnosti, 

glavni sodniki pa so zadovoljni uporabniki. Za NPO so potrebe uporabnikov tiste, ki 

predstavljajo trg, na katerem delujejo. Na tem trgu so pomembne potrebe posameznika in 

skupin, temu primerno pa je tudi prilagojeno trženje (Hrovatin 2017, 7). 

V NPO je trženje osredotočeno na dve ciljni skupini, in sicer na uporabnike storitev in na 

sponzorje ter donatorje. Zaupanje uporabnikov bo NPO lažje pridobila, če bo že v samem 

procesu ugotavljanja potreb z njimi tesno sodelovala in jih tako tudi bolje razumela. Potrebno 

je poudariti, da uporabniki prav tako soizvajajo storitve, zato je potrebno usklajevanje potreb 

in sodelovanje vseh v procesu. Z jasno opredelitvijo svojega delovanja, enkratnosti in 

konkurenčnih prednosti, torej z jasno diferenciacijo svoje storitve, bo NPO lažje pridobila 

sponzorje in donatorje, ki ji bodo pomagali pri financiranju organizacije. Seveda se načini 

trženja razlikujejo. Med najpogostejšimi so reklame na televiziji in časopisih, letaki, grafiti, 

razne novice in članki, obvestila javnosti, novinarske konference, razstave in predstavitve, 

prireditve v humanitarne namene, objave v lokalni vodičih itd. Vendar pa vsaka organizacija 

izbere svoj način oglaševanja, ki ji kar najbolj koristi glede na njeno poslanstvo, namene in 

cilje. Glavni cilj je večja prepoznavnost organizacije, širjenje kulture in poslanstva ter tudi 

povečevanje zavedanja o obstoju NPO. Za večjo uspešnost trženja je potrebno v njegovo 

izvajanje vključiti delovanje vseh zaposlenih, ki so z motivacijo in predanostjo zavezani k 

zadovoljevanju uporabnikov (Findeisen in Hebar 2008, 51-59; Škedelj 2014, 28). 

Pomembno organizacijsko funkcijo in vlogo v NPO imajo odnosi z javnostmi za doseganje 

različnih ciljev, kot so sprejemanje poslanstva organizacije, vzpostavljanje komunikacije z 

uporabniki storitev, dodatne možnosti za zbiranje sredstev in podpiranje razvoja organizacije 

(Cutlip, Center in Broom 2000, 526). Odnosi z javnostmi pomagajo NPO pri ustvarjanju 

kredibilnosti in pridobivanju zaupanja širše družbe v poslanstvo organizacije. Vzpostavljanje 

in ohranjanje učinkovitih odnosov pripomore pri pridobivanju več potencialnih sponzorjev in 

donatorjev, ki lahko omogočijo delovanje NPO. NPO si želijo podpore svojega delovanja 

predvsem od medijev, ki vedno več pozornosti posvečajo delovanju neprofitnih organizacij, na 

ta način pa si lahko pridobijo večjo podporo in zaupanje javnosti (Cutlip, Center in Broom 

1994, 496). 
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Najbolj pogosto se NPO poslužujejo medijev, preko katerih lahko organizacije relativno poceni 

dostopajo. V sklopu tega področja se najpogosteje poslužujejo raznih sporočilnih objav, raznih 

gradiv, izvedbe intervjujev in tiskovnih konferenc ter drugih nastopov v medijih (Gruban, 

Verčič in Zavrl 1997, 113-117). Prav tako pa so pomembni tudi programi odnosov z državnimi 

institucijami (ki imajo velik vpliv z obdavčenjem, podeljevanjem pomoči, subvencijami in 

koncesijami, z nadzorom itd.), ker jim omogočajo vplivanje na vladne odločitve in si 

prizadevajo za ustvarjanje ugodnejšega političnega okolja, v katerem delujejo (Kolarič, Črnak 

Meglič in Vojnovič 2002, 137). Seveda so pomembni tudi odnosi s finančnimi javnostmi 

(institucionalni vlagatelji, zasebnimi vlagatelji), da lahko NPO pridobijo potrebne sponzorje in 

donatorje za posamezne projekte (Haywood 1990, 145-148). Potem imamo še odnose z lokalno 

skupnostjo, kjer je pomembno stalno sodelovanje organizacije in lokalne skupnosti za 

vzdrževanje in izboljšanje okolja v korist organizacije in celotne skupnosti. Programi odnosov 

z notranjimi javnosti so pomembni za ohranjanje pozitivnih odnosov med organizacijo, 

zaposlenimi in prostovoljci, saj vključujejo informiranje, izobraževanje, usmerjanje in sledenje 

vseh udeležencev poslanstvu organizacije (Gruban, Verčič in Zavrl 1997, 98-100 in 118). 
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5 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 

Lokalna skupnost Vrh nad Laškim je ena izmed devetih krajevnih skupnosti v Občini Laško 

(2013). Krajevna skupnost (v nadaljevanju KS) predstavlja ožji del občine, njene naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti pa določa statut občine in odloki 

Občine Laško. KS Vrh nad Laškim ima sedež na Vrhu nad Laškim 9a in obsega naslednja 

naselja: Gozdec, Kladje, Laška vas, Leskovca, Male Grahovše, Selo nad Laškim, Velike 

Gorelce, Velike Grahovše, Vrh nad Laškim in Žigon (Občina Laško 2013 in Statut Občine 

Laško, 7. člen). Krajevna skupnost šteje 802 prebivalca s stalnim prebivališčem na dan 1. 1. 

2017 (Občina Laško 2013). Predsednik te krajevne skupnosti že več let opravlja funkcijo 

predsednika, od leta 1998, in je njen predstavnik, kar priča o dobrem vodenju lokalne skupnosti 

in naklonjenosti krajanov, da ga vedno znova izvolijo.  

Delovanje KS Vrh nad Laškim temelji na sodelovanju z matično občino pri opravljanju zadev 

javnega pomena. To lahko počne na naslednje načine, ki so določeni s statutom, in sicer (Statut 

Občine Laško, 75. člen): 

- pripravljanje predlogov in sodelovanje pri pripravi programov za razvoj občine, ki obsegajo 

področje javne infrastrukture v svoji KS; 

- sodelovanje pri izvajanju investicij za komunalne dejavnost in pri nadzorovanju opravljenih 

del; 

- sodelovanje pri pripravi programov za oskrbovanje skupnosti s pitno vodo in poskrbeti za 

varstvo virov pitne vode;  

- skrb za pridobivanje potrebnih soglasij lastnikov zemljišč za določena dela, ki jih bodo 

opravljale gospodarske javne službe; 

- pripravljanje predlogov za »sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov« in hkrati tudi 

sodelovanje pri delih; 

- pripravljanje predlogov za urejenost kraja (npr. nasaditev rastlin, vzdrževanje sprehajalnih 

poti ipd.) in sodelovanje pri izvajanju ureditve; 

- pripravljanje predlogov za dodatne prometne ureditve kraja, kot so »prometna signalizacija, 

ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti«; 

- pripravljanje predlogov za programe javnih del; 

- sodelovanje in izražanje mnenja ter sprememb (ki se posredujejo pristojnemu organu 

občine) pri obravnavah prostorskih, načrtnih in izvedbenih javnih aktov, ki se nanašajo na 

področje KS; 

- obveščanje pristojnih organov občine glede problemov in potreb prebivalcev KS s 

prostorsko ureditvijo in varstvom okolja; 

- sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev v svojem kraju, kot so kulturne, športne in 

druge; 

- spremljanje posebnih nevarnosti na območju KS s seznanitvijo civilne zaščite in 

prebivalstva ter sodelovanje pri drugih nalogah, vezanih na zaščito in reševanje; 
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- izražanje mnenj glede odločitev z razpolaganjem občinskega premoženja, ki ga skupnosti 

uporabljajo za opravljanje svojih nalog. 

KS Vrh nad Laškim za svoje delovanje in izvajanje nalog pridobiva temu namenjena sredstva 

iz proračuna občine Laško. V primeru uresničevanja posebnih potreb skupnosti in interesov 

prebivalcev KS Vrh nad Laškim lahko pridobi sredstva preko prostovoljnih prispevkov njenih 

prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij. Na takšen način pridobljena sredstva je 

KS Vrh nad Laškim dolžna sistematično vpisati podatke v evidenco in sredstva porabiti za 

dogovorjen namen. Za vse potrebne zadeve glede izvajanja »strokovnih nalog, finančnih in 

administrativnih opravil« KS in njenega sveta pa skrbi občinska uprava. Prav tako potrebne 

prostore za delovanje KS Vrh nad Laškim, potrebno opremo in druga materialna sredstva 

zagotavlja oz. priskrbi občina (Statut Občine Laško, 79. člen). Izrednega pomena pri delovanju 

KS Vrh nad Laškim je tudi sklepanje pravnih poslov s predhodnim soglasjem župana, kajti v 

nasprotnem primeru so ti posli nični (Statut Občine Laško, 80. člen). 

5.1 Pomembni organi KS 

Pomembni organi proučevane lokalne skupnosti KS Vrh nad Laškim so svet predsednikov 

krajevnih skupnosti, svet KS Vrh nad Laškim in zbor občanov. V nadaljevanju smo opisali 

njihove vloge in značilnosti za lokalno skupnost.  

Svet predsednikov krajevnih skupnosti 

Zelo pomemben organ je svet predsednikov krajevnih skupnosti. Župan občine ga lahko 

oblikuje kot svoj »posvetovalni organ«, in sicer zaradi obdelovanja določenih skupnih 

problematik in zadev v pristojnosti občine. Svet krajevnih skupnosti nastopa kot predstavnik 

interesov vseh krajevnih skupnosti v občini, sestavljajo pa ga predsedniki svetov posameznih 

krajevnih skupnosti. Župan je tisti, ki sklicuje in vodi seje sveta predsednikov krajevnih 

skupnosti (Statut Občine Laško 2015, 71. člen). Kot je navedeno v 72. členu statuta Občine 

Laško, svet predsednikov krajevnih skupnosti »daje mnenje občinskemu svetu, odborom, 

nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese 

krajevnih skupnosti, in tudi o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in 

na njeno prostorsko ureditev« (Statut Občine Laško, 72. člen). 

Krajevna skupnost je v statutu definirana kot »pravna oseba javnega prava v okviru nalog«, ki 

jih opravlja samostojno in skladno z zakoni in statutom Občine Laško. Pravne posle KS izvaja 

»v svojem imenu in za svoj račun«, za vse obveznosti pa odgovarja s svojim premoženjem in z 

vsemi sredstvi. Prav tako ne more nastopati v vlogi delodajalca (Statut Občine Laško, 74. člen). 
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Svet krajevne skupnosti Vrh nad Laškim 

Svet KS Vrh nad Laškim je pomemben organ krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani na 

njenem območju. Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan občine, medtem ko volilne 

enote za volitve določi občinski svet. Funkcija posameznega člana sveta je častna, njihov 

mandat pa traja štiri leta ter se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta 

(Statut Občine Laško, 77. člen). Svet KS Vrh nad Laškim šteje sedem članov (Statut Občine 

Laško, 77a. člen). KS je sestavljena iz štirih volilnih enot, in sicer: volilna enota 1 vključuje 

naselja Leskovca, Kladje, Gozdec, Vrh nad Laškim, Male Grahovše in jo pokrivajo trije člani 

sveta; volilna enota 2 vključuje naselji Žigon in Selo nad Laškim in ju pokriva en član sveta; 

volilna enota 3 vključuje naselja Velike Gorelce in Laška vas ter ju pokriva en član sveta ter 

volilna enota 4, ki vključuje naselje Velike Grahovše in jo pokrivata dva člana sveta (podatki, 

pridobljeni od predsednika KS). 

Svet odloča o vseh zadevah v sklopu samostojnih nalog, ki jih opravlja KS Vrh nad Laškim. S 

statutom Občine Laško je določeno, da mora prvo sejo sveta krajevne skupnosti sklicati 

dotedanji predsednik sveta, in sicer v roku dvajsetih dni po izvolitvi novih članov sveta krajevne 

skupnosti. Svet je oblikovan s potrditvijo mandatov več kot polovici njegovih članov. Svet 

krajevne skupnosti ima predsednika, to je gospod Stanko Selič, ki ga med seboj izvolijo člani 

sveta. Predsednik sveta je predstavnik in zastopnik krajevne skupnosti, je predstavnik sveta 

krajevne skupnosti, njegova naloga pa je tudi sklicevanje in vodenje sej sveta. V primeru 

predloga predsednika lahko svet »izvoli podpredsednika, ki nadomešča predsednika in opravlja 

naloge, določene s strani predsednika« (Statut Občine Laško, 78. člen). 

Ena izmed nalog sveta krajevne skupnosti je tudi imenovanje tajnika, katerega naloga je pomoč 

predsedniku sveta pri njegovem delu, vodenje zapisnikov in opravljanje drugih nalog, ki jih 

določi predsednik. Svet KS Vrh nad Laškim deluje in odloča o zadevah na sejah, na katerih 

mora biti navzoča večina članov, sprejem odločitev pa mora biti potrjen z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov. Na sejah občasno sodeluje tudi župan, vendar pa o zadevah nima 

pravice glasovati. Svet KS Vrh nad Laškim skliče predsednik sveta »najmanj štirikrat na leto«, 

v primeru nujnosti pa lahko tudi večkrat. V statutu Občine Laško je določeno, da mora 

predsednik sklicati svet krajevne skupnosti v primeru zahteve župana ali najmanj polovice 

članov sveta. Svet krajevne skupnosti deluje v skladu z določbami statuta občine in poslovnika 

občinskega sveta (Statut Občine Laško, 77. in 78. člen). 

Zbor občanov v krajevni skupnosti 

V primeru obravnavanja posameznih vprašanj lahko KS Vrh nad Laškim skliče zbor krajanov 

oz. zbor občanov krajevne skupnosti. Gre za obliko neposrednega odločanja krajanov o lokalnih 

zadevah. Zbor občanov v krajevni skupnosti obravnava razprave in izraža mnenja o naslednjih 

zadevah, in sicer (Statut Občine Laško, 84. člen): 
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- o problematičnih vprašanjih, ki zadevajo njihovo lokalno skupnost, 

- o delovanju sveta KS Vrh nad Laškim oz. o njegovem poročilu, 

- o delovanju svojega predstavnika v svetu KS, 

- o delovanju občinskih organov glede na interese svoje skupnosti. 

5.2 Programi KS Vrh nad Laškim 

V lokalni skupnosti krajani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za življenje in delo, usmerjajo 

družbeni razvoj in razvoj skupnosti, uresničujejo in usklajujejo interese, zadovoljujejo lastne in 

skupne potrebe, izvršujejo funkcijo oblasti in upravljajo druge družbene potrebe iz pristojnosti 

določene skupnosti. Lokalno samoupravo v lokalni skupnosti uresničujejo neposredno in preko 

njenih organov (Statut Občine Laško, 2. člen). Lokalna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih 

zadev in je vključena v dajanje predlogov in izvedbo razvojnih programov na različnih 

področjih, in sicer tako na družbeni ravni kot tudi na družabni ravni. Gre za izvajanje aktivnosti 

za reševanje problemov v kraju kot za reševanje potreb prebivalstva v skupnosti in omogočiti 

krajanom vključevanje v družabne aktivnosti. Pomembno je čim bolj enakovredno 

vzpostavljanje rešitev in izvajanje aktivnosti v vseh delih oz. področjih lokalne skupnosti. 

Na ravni družbe bi izpostavili naslednje aktivnosti, in sicer (Statut Občine Laško, 75. člen): 

- urejanje javne infrastrukture v kraju in njena usklajena izgradnja, 

- urejanje in vzdrževanje kraja,  

- prometna ureditev kraja in ustrezna signalizacija ter ureditev varnih poti (vzdrževanje in 

urejanje lokalnih cest in poti, parkirnih prostorov, športnih igrišč), 

- izvajanje programov javnih del,  

- vzpostavljanje primernih pogojev za oskrbovanje prebivalcev s pitno vodo v vsaki vasi, 

- ohranjanje kulturne dediščine in hkrati oživitev kulturnih ter zgodovinskih spomenikov v 

kraju (s pomočjo nepovratnih sredstev iz naslova razvoja podeželja), 

- društvom in kmetovalcem omogočati pomoč z obveščanjem, pomočjo pri prijavi, glede 

pravočasnih prijav na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev Evropske unije, 

- v sodelovanju z občino poskrbeti za zagotavljanje delovnih pogojev in za razvijanje 

dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja (šola Vrh nad Laškim) in na področju 

varstva in vzgoje predšolskih otrok (vrtec Vrh nad Laškim) v kraju,  

- skrb za požarno varnost v kraju, in sicer preko Gasilskega društva Vrh nad Laškim. 

Na družabni ravni KS Vrh nad Laškim organizira kulturne, športne in druge prireditve, kjer gre 

za tesno medsebojno sodelovanje z naslednjimi sekcijami v lokalni skupnosti:  

- Kulturno društvo Vrh nad Laškim - njegovo delovanje sega že v leto 1932, ko je gledališka 

skupina pripravila gledališko predstavo Razbojnik Guzej. Kasneje so bili znani razni prikazi 

opravil in šeg na letnih prikazih v tem kraju (vasovanje na vasi, prikaz beračenja, prikaz 

pletenja košev in drugih kmečkih opravil ter tudi prikaz življenja knapovskih družin). Tako 

je KD od vsega začetka skrbelo za lepo predstavljen kulturni utrip v kraju. Danes se v 
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prikaze iz društva največkrat vključuje skupina ljudskih pevcev in vaška godba. Društvo je 

vključeno v Zvezo kulturnih društev občine Laško Možnar in v delovanje Etno odbora 

Jureta Krašovca Možnar (Marot in Majcen 2017, 44). 

- Vaška godba Vrh nad Laškim - ustanovljena je bila leta 2009 zaradi prizadevanj predsednika 

KS Vrh nad Laškim in vodje godbe. Že začetek delovanja godbe je pritegnilo veliko 

zanimanje in hkrati poživilo kulturno življenje v kraju in okolici. V vaško godbo so 

vključeni nekdanji glasbeniki in tudi mladi, ki obiskujejo glasbeno šolo. Trenutno šteje 

Vaška godba 30 članov in članic. Izvajajo nastope za potrebe krajevne skupnosti, cerkvenih 

obredov, razna gostovanja na domačem in na tujem, na različnih domačih in mednarodnih 

prireditvah ter festivalih (Slovenski godbenik b. l.).  

- Športno društvo, katerega začetki delovanja v KS segajo v leto 1997. Ustanovljeno je bilo 

zaradi želje po vzpostavljanju in nudenju športnih dejavnosti krajanom v lokalni skupnosti 

(podatki, pridobljeni od predsednika KS). 

- Konjerejsko društvo - ustanovljeno je bilo leta 2002 z namenom druženja rejcev in 

ljubiteljev konj. Kmalu po ustanovitvi so se vključili v delovanje Zveze kulturnih društev 

občine Laško Možnar, saj so želeli stara opravila s konji in običaje, povezane s tem, 

predstaviti tudi širši javnosti. Zadnja leta sodelujejo na skoraj vseh prireditvah v okviru 

organizacije Zveze Možnar. Društvo šteje okoli 60 članov, ki so pripravljeni pomagati v 

vseh akcijah društva. Leta 2011 so zgradili tudi večnamenski kozolec za pripravo raznih 

prireditev, kot so konjerejske igre, kmečke igre, postavitev mlaja po starem, kresovanje, 

predavanja, razstave in razna druga srečanja. Leta 2015 so zgradili tudi manežo, katere 

namen je povezati ljubitelje konj. V prihodnje je namen razširitev prostora in priprava 

pogojev za izvajanje športnih aktivnosti svojih članov. Sodelujejo tako na svojih prireditvah 

kot na prireditvah drugih društev v domači lokalni skupnosti in občini ter drugih občinah 

(Marot in Majcen 2017, 47). 

Na kratko naj omenim samo, da je Zveza kulturnih društev Občine Laško Možnar bila 

ustanovljena leta 1976 z vmesnimi dopolnitvami in raznimi spremembami do danes. Njen 

namen je združevanje in povezovanje društev zaradi uresničevanja skupnih ciljev in interesov 

pri razvijanju kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti v celotni občini Laško. Zveza povezuje 

društva in javne zavode v laški občini, ki v okviru svoje dejavnosti skrbijo tudi za oživljanje, 

ohranjanje in predstavljanje žive dediščine in ljudskega izročila prednikov iz lokalnega okolja 

(Marot in Majcen 2017, 10-15). 
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6 RAZISKAVA 

Za empirični del magistrske naloge smo izbrali in izvedli kvalitativno raziskavo glede izbrane 

neprofitne organizacije, to je lokalne skupnosti. V sklopu kvalitativne raziskave raziskovalca 

zanimajo podobnosti oz. skupne značilnosti določenega primera in pri tem poglobljeno preučuje 

številne značilnosti, ki temeljijo na obravnavanju manj številnih primerov (Ragin 2007, 64). 

V sklopu kvalitativne raziskave posamezen raziskovalec preko neposredne udeležbe odkriva 

značilnosti proučevanega pojava v njegovem okolju. S takšnim načinom raziskovanja obdržimo 

bistvene značilnosti in celovitost situacije ter pridobimo realne ugotovitve (Mesec 1998, po 

Vogrinc in Devetak 2012, 7). 

Med kvalitativne metode sodijo naslednje tehnike, in sicer intervju, opazovanje in metoda 

dnevnika. Na ta način raziskovalec pridobi vpogled v ljudi in okoliščine, dobi odgovore na 

zastavljena vprašanja in prodre v to, kako vprašani vidi svoj svet (Easterby - Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 111). 

6.1 Metodologija 

Metodologija je način, s katerim pristopimo k raziskavi. Zajema skupine tehnik, metod in 

strategij, ki smo jih uporabili v procesu raziskovanja naše teme. Vsaka raziskava je zaradi 

uporabe metodologije edinstvena (Tratnik 2002, 23). 

6.1.1 Opis vzorca 

Pri raziskovanju smo podatke zbirali iz vzorca. Odločili smo se za namenski, nenaključni 

vzorec, saj smo predpostavljali potrebo po posameznikih, ki so nam o proučevani temi lahko 

dali največ podatkov. Ta tehnika vzorčenja, ki smo jo uporabili v naši magistrski nalogi, je 

nenaključna, kar pomeni, da si vzorec izberemo po lastni presoji (Tratnik 2002, 70). V vzorec 

smo vključili tri glavne vodje in ključne akterje v izbrani lokalni skupnosti, ki imajo pomembno 

vlogo pri sooblikovanju in vzpostavitvi enakovrednih programov na družbeni in družabni ravni 

znotraj lokalne skupnosti in za njen nadaljnji razvoj. Še posebej je namenski vzorec primeren 

za proučevanje manjše populacije in za poglobljeno kvalitativno analizo (Lamut in Macur 2012, 

119). 

Intervjuvanci so: 

- Intervjuvanec 1 (dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim, ki je njen 

predstavnik in zastopnik, ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja lokalne skupnosti), 

- Intervjuvanec 2 (vodja Vaške godbe Vrh nad Laškim, zelo dobre izkušnje na glasbenem in 

kulturnem področju, je aktiven na raznih področjih in društvih v lokalni skupnosti in tudi 

občini Laško), 
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- Intervjuvanec 3 (vodja oz. predsednik Kulturnega društva Vrh nad Laškim, z dobrimi 

izkušnjami delovanja na področju oživitve kulturnega utripa v kraju). 

Z intervjuvanci smo se osebno sestali v prostorih KS Vrh nad Laškim v februarju 2020, kjer 

smo opravili intervjuje. 

6.1.2 Zbiranje podatkov 

V magistrski nalogi smo se odločili za način zbiranja podatkov preko študije primera in preko 

uporabe poglobljenega polstrukturiranega intervjuja. 

V okviru kvalitativnih intervjujev poznamo več intervjujev - od tistih, ki so odprti ali 

neusmerjeni, do tistih, kjer imamo vnaprej pripravljena vprašanja in jih spraševalec uporabi pri 

intervjuju ne glede na posledice (Easerby - Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). Najpogostejša 

delitev intervjujev je na strukturiran, polstrukturiran in nestrukturiran intervju. Delijo pa se tudi 

na standardizirane in nestandardizirane intervjuje. Strukturiran intervju je standardiziran in se 

izvaja v osebni komunikaciji, imamo vnaprej pripravljena vprašanja, ki so zapisana in 

zastavljena vsem vprašanim enako. Polstrukturiran in nestrukturiran intervju sta 

nestandardizirana, to pomeni, da vsem intervjuvancem niso nujno zastavljena vnaprej 

pripravljena enaka vprašanja (Tratnik 2002, 53-54). 

V naši raziskavi smo se odločili za uporabo polstrukturiranega intervjuja, na osnovi katerega 

smo si pripravili seznam vprašanj glede raziskovanja tematike. Ni nujno, da vsi vprašani dobijo 

enako zastavljena vprašanja. Vprašanja se lahko razlikujejo glede na znanje vprašanega o temi 

in glede na njegovo mesto v danem okolju, prav zato lahko kakšno vprašanje izpustimo ali pa 

ga sproti dodamo (Tratnik 2002, 53).  

Vprašanja za intervju so odprtega tipa in si sledijo po določenem predhodnem okviru. Uporabili 

smo jih za preiskovanje pomena managementa v lokalni skupnosti KS Vrh nad Laškim in za 

področje vzpostavitve programov v lokalni skupnosti. V sklopu intervjuja smo pripravili tudi 

spremni govor, v katerem smo pojasnili namen in cilje naše raziskave, podali potrebna navodila 

in zagotovili anonimnost intervjuvancev. Med intervjuvanjem smo uporabili tehniko beleženja 

podatkov. 

Pridobljene podatke smo preverili s primerjanjem primarnih podatkov in sekundarnih podatkov, 

kjer smo poskušali pridobiti bistvo, ter z metodo triangulacije. Pri triangulaciji se uporabljajo 

različne metode za proučevanje določenega raziskovalnega problema. Poznamo več oblik 

triangulacije. V naši magistrski nalogi je uporabljena triangulacija virov podatkov, saj je enaka 

tehnika, to je polstrukturiran intervju, uporabljena v različnih okoliščinah. Intervjuje smo 

opravili s predsednikom lokalne skupnosti, z vodjo kulturnega društva in z vodjo pomembne 

sekcije v skupnosti, to je vodjo godbe. Kombinacija izvedenih intervjujev nam je omogočila 

kompleksnejši pogled na proučevani problem (Vogrinc 2008, 115). 
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6.1.3 Kvalitativna analiza 

Kvalitativna analiza je način analiziranja pridobljenih podatkov, pri katerih »enote gradiva« 

najprej kategoriziramo in klasificiramo. Na ta način si raziskovalec oblikuje posamezne pojme, 

ki jih nato poveže v širše kategorije. Na podlagi kategorij oblikujemo teoretične modele in 

pojasnitve (Lamut in Macur 2012, 170). 

Kvalitativna analiza je sestavljena iz šestih faz (Vogrinc in Devetak 2012, 7) in vključuje 

urejanje gradiva, določanje kod enot gradiva, odprto kodiranje podatkov, oblikovanje širših 

kategorij in njihova opredelitev in na koncu oblikovanje teorije. 

V procesu kodiranja gre za interpretacijo analiziranega besedila z določitvijo pomena 

posameznih delov besedila. Med postopkom analize besedila si raziskovalec sproti oblikuje 

kode - posamezne enote oz. pojme, ki jih nenehno pregleduje, popravlja in določa njihov 

pomen. V nadaljevanju medsebojno primerjamo »kode« in jih združimo (tiste, ki se nanašajo 

na podobne pojave) v poimenovane kategorije. Kategorije so opisi posameznih sestavin 

proučevanega pojava na višji ravni kot kode, hkrati pa so sredstvo, s pomočjo katerega teorijo 

povežemo v celoto. Kvalitativna analiza se zaključi z oblikovanjem »utemeljene teorije oz. 

poskusne teorije«. Kvalitativna raziskava navadno poteka na manj številčnih primerih, zato 

pridobljene ugotovitve veljajo predvsem za proučevane pojave in jih ne moremo posploševati 

na večjo množico. Poskusna teorija navadno nastane na empirični osnovi pridobljenih 

podatkov, kar pomeni, da ne velja za splošno teorijo, ampak predstavlja zgolj značilnosti 

zbranih podatkov (Vogrinc in Devetak 2012, 7-8; Kordeš in Smrdu 2015). 

Kodiranje se nanaša na tri raziskovalna vprašanja: 

- Kakšen pomen ima management za izbrano neprofitno organizacijo? 

- Na kakšen način izbrana organizacija izvaja programe vzpostavitve enakovrednih 

življenjskih pogojev na družbeni in družabni ravni?  

- Katere so glavne ovire, ki onemogočajo morebitno enakovredno vzpostavitev programov? 

6.2 Analiza raziskave KS Vrh nad Laškim 

Značilnost kvalitativne raziskave je, da pridobljeni rezultati temeljijo na subjektivni presoji 

raziskovalca (Roblek 2009). Pri tem se pojavi težava posploševanja podatkov, kar pomeni, da 

podatke, ki smo jih pridobili na enem primeru, ne moremo posploševati (Myers 2009). Podatke, 

ki jih pridobimo s kvalitativno analizo, obdelamo in analiziramo na beseden način, pri tem pa 

ne uporabimo merskih postopkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 85). 

Pridobljene kvalitativne podatke smo analizirali z metodo vsebine, za katero avtorji 

pojasnjujejo, da bi morala ne glede na način izvedbe raziskovalcu omogočati pridobitev 

pomembnih značilnosti (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 151). 
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Analize vsebine smo se lotili tako, da smo najprej ponovno podrobno prebrali vse izvedene 

intervjuje. Sledila je analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme. 

Nato smo na podlagi predhodno zastavljenih raziskovalnih vprašanj interpretirali pomen 

podatkov na osnovi osebnega premišljevanja in teorije ter tako oblikovali zaključne sklepe. Na 

koncu smo podali priporočila na podlagi ugotovitev raziskave (Creswell 2002, po Kordeš in 

Smrdu 2015). 

6.2.1 Odprto kodiranje 

Vsa posamezna vprašanja intervjuja in odgovore smo prepisali in pregledno razporedili v 

preglednice, saj nam omogočajo pregleden prikaz zbranih podatkov. Leva stran preglednice 

zajema identična vprašanja, kot so navedena v intervjuju (Priloga 1 in Priloga 2), in zbrane 

odgovore intervjuvancev, ki si sledijo po zaporedju. Urejanju zapisov zbranih podatkov je 

sledilo kodiranje podatkov, ki smo jih zapisali na desno stran preglednice. Kodirali smo tako, 

da smo pojme opredelili glede na preučevane odgovore in smo v njih iskali besede ali besedne 

zveze. Izjavam v intervjujih smo pripisovali pojme, ki so nam prišli na misel v tistem trenutku. 

Navedeni pojmi nam bolj ali manj služijo za kasnejšo gradnjo teorije, v nadaljevanju analize pa 

smo jih združili v kategorije. 

Odprto kodiranje se nahaja na koncu magistrske naloge v prilogi 3. 

6.2.2 Oblikovanje kategorij 

Na podlagi odprtega kodiranja smo iz pridobljenih pojmov izbrali povezane pojme, ki se 

eksplicitno navezujejo na odgovore in raziskovalna vprašanja. Na levo stran preglednice smo 

pod tri raziskovalna vprašanja navedli povezane pojme, ki smo jih nato po medsebojni 

primerjavi združili v širše kategorije in so navedene na desni strani preglednice. 
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Preglednica 2: Oblikovanje kategorij 
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Delovne in čistilne akcije; Sodelovanja z drugimi društvi; 

Predavanja; Vzdrževanje; Prireditveni in otvoritveni 

dogodki; Krajevni praznik; Vključenost posameznika v 

razne aktivnosti; Aktivnosti ljubiteljske narave; Godbena 

zasedba kot najmočnejša sekcija; Aktivnosti na področju 

kulture; Družabna dogajanja; Sekcije društva; Ohranjanje 
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kratkoročna izvedba; Nastopanje na lokalnem, občinskem 

nivoju; Nastopi izven meja; Zbor članov; Iskanje 
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Posamezniki kot ovira; Težavnost enakovrednega 

obravnavanja; Prezaposlenost članov; Preskromna 

izobraženost članov; Zahtevnost notnega gradiva; 

Prostovoljno opravljanje dejavnosti; Pažnja pri morebitni 

izgubi članov; Slaba finančna podpora delovanja 

Povečano število prireditev; Omejenost finančnih sredstev; 

Težja izvedba določenih programov; Poznavanje potreb v 

lokalni skupnosti; Potrebe po investicijah; Omogočanje 

enakovrednih življenjskih pogojev; Sofinanciranje 

programov 

Kadrovski problemi 

Finančni problemi 

 

6.3 Interpretacija rezultatov analize vsebine 

Pridobljene odgovore intervjuvancev na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kakšen 

pomen ima management za izbrano neprofitno organizacijo?«, smo kodirali v naslednje 

kategorije, in sicer funkcije glavnih vodij, trenutno stanje managementa v izbrani organizaciji, 

naloge managementa, vloga managerja, človeški kapital in finančna sredstva. 

Za pridobitev potrebnih odgovorov, glede pomena managementa za izbrano lokalno skupnost, 

smo intervjuvancem zastavili vprašanja, ki so se nanašala na njihovo funkcijo v organizaciji in 

na opravljanje nalog; na njihovo oceno stanja in nalog managementa; na pomembnost 

poslanstva, vizije in ciljev organizacije; na razumevanje vloge managerja in na udeležbo ter 

nudenje izobraževanj. 

Pod kategorijo funkcije glavnih vodij je intervjuvanec 1 odgovoril, da je njegova funkcija 

»predsednik oz. zastopnik KS Vrh nad Laškim in predsednik sveta KS, ki ima 7 članov /…/«. 

V okviru svoje funkcije je dolžan opravljati naloge, kot so »zastopanje lokalne skupnosti; 

opravljanje funkcije predsednika sveta KS; opravljanje nalog določenih s statutom občine; /…/ 

tudi skrb za izvajanje programov, /…/ skrb za finančno poslovanje in odgovarjanje s svojim 

premoženjem«. Prav tako je predsednik KS skupaj s člani sveta dolžan zagotoviti interese 

krajanov. Na koncu je intervjuvanec 1 izpostavil še eno pomembno nalogo, in sicer da je 

njegova »naloga kot predsednika KS tudi povezovanje in delovanje vseh društev in organizacij 

v kraju«. 

Medtem je intervjuvanec 2 o svoji funkciji povedal, da opravlja funkcijo kulturnega animatorja 

v kulturnem društvu in je vodja sekcije Vaške godbe. Med svoje naloge je izpostavil »strokovno 

vodenje glasbene skupine in zagotovitev kulturnega utripa v kraju preko sekcij društva, ki 

zajema različna področja ljubiteljske kulture«. Intervjuvanec 3 pa opravlja funkcijo predsednika 
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kulturnega društva Vrh nad Laškim. Glede funkcije in povezanih nalog komentira, da je 

njegova »naloga predstavljanje kulturnega društva in njegovo strokovno vodenje v 

medsebojnem sodelovanju s predsednikom lokalne skupnosti in z vodjo sekcije Vaške godbe«. 

Na splošno velja, da imajo interesi udeležencev v neprofitnih organizacijah zelo veliko vlogo. 

Mnoge poslovodijo posamezniki, ki so strokovno usposobljeni za razna področja, navadno pa 

nujno usposobljeni za upravljanje določene organizacije (Tavčar 2006, 3). Glede na pridobljene 

podatke menimo, da so funkcije, ki jih opravljajo intervjuvane osebe, zelo pomembne za razvoj 

lokalne skupnosti, saj nastopajo v vlogah vodij določenega področja. Gre za vodilne akterje v 

lokalni skupnosti in skupaj z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem, tako predsednika 

KS kot vodje kulturnega društva in vodje najmočnejše sekcije Vaške godbe, lažje omogočajo 

bolj kakovostno življenje krajanov v lokalni skupnosti.  

Pod kategorijo trenutno stanje managementa v organizaciji je intervjuvanec 1 podal oceno, »da 

dejanskega managementa nimamo« in to trditev podkrepil z navedbo »vse pomembne odločitve 

oz. potrditve potekajo preko občine /…/«. Intervjuvanec 2 se je glede stanja managementa 

opredelil takole, in sicer »V vseh ljubiteljskih kulturnih dejavnostih v naši lokalni skupnosti bi 

ocenil, da management kot takšen nima velike vloge in je tudi premalo uporabljen.« Tudi 

intervjuvanec 3 je povedal, da je management v pravem pomenu besede premalo uporabljen, 

zato je ocenil, da je dejansko stanje slabo.  

Neprofitne organizacije so pogosto izpostavljene problematiki »podhranjenosti« managerskih 

znanj. Prav tako se srečujejo s stalnim pritiskom javnosti in interesnih udeležencev za povečanje 

učinkovitosti in uspešnosti organizacije. Potrebno je poudariti, da je potreben dober 

management, še posebej zaradi narave ciljev teh organizacij. Cilji so predvsem humano in 

kakovostno naravnani, zato so težje merljivi. Še posebej se morajo truditi zadovoljiti potrebe 

uporabnikov v čim večji meri in ob tem skrbeti za izboljšanje kakovosti življenja na vseh 

področjih (Jelovac 2001). Na podlagi podanih odgovorov lahko sklepamo, da je trenutno stanje 

managementa v lokalni skupnosti slabo. Ta trditev je podkrepljena z odgovori naših 

intervjuvancev, saj managementa, kot ga poznamo v velikih organizacijah oz. podjetjih, v naši 

lokalni skupnosti ni zaznati in je tudi dejansko premalo uporabljen. Vse pomembne izvedbene 

aktivnosti pod okriljem lokalne skupnosti potekajo preko odločitev občine, zato bi lahko rekli, 

da je občina tista, ki nastopa v vlogi glavnega in managerira nad vsemi zadevami. 

Pod kategorijo naloge managementa so vsi intervjuvanci mnenja, da je izvajanje teh nalog 

pomembno za organizacijo oz. lokalno skupnost. Intervjuvanec 1 je še posebej izpostavil 

načrtovanje vseh aktivnosti in finančnih potreb. Glede nalog managementa je dodal, da ima 

»glavno besedo pri teh nalogah občina, še posebej glede nadzora, ki je v celoti v njenih rokah«. 

Medtem ko je intervjuvanec 2 mnenja, da »so osnova za dobro delo« za vsako organizacijo ter 

dodaja, da je potrebno načrtovanje programa kot tudi vseh potreb, ob tem pa je nujnega pomena 

organizirano in strokovno vodenje za uspešnost izvajanja programa. Medtem ko je 



 

47 

intervjuvanec 3 z vidika društva izpostavil načrtovanje in organiziranje in pojasnil, da morajo 

»z nizkim proračunom omogočiti normalno delovanje društva«.  

Naloge managementa se medsebojno prepletajo in so pomembne za smotrno doseganje ciljev 

organizacije. Načrtovanje zajema zastavljanje ciljev organizacije in posledično opredelitev 

delovanja, ki bo privedlo do želenih rezultatov. Pri tem se usklajuje tako delovanje ljudi kot 

tudi poslovnih funkcij in poslovnih enot. Ob tem se zmanjša tveganje za neuspeh, povečata pa 

se učinkovitost in kontrola poslovanja (Rozman in Kovač 2012, 124-127). Vodenje se v 

organizaciji kot skupnosti interesov opira na vrednote, ustvarjalnost, interese, znanja in 

sodelovanja (Tavčar 2008, 31). Vodenje je nadaljevanje organizacijskih aktivnosti, tako 

načrtovanja kot urejanja, in temelji na delovnih navodilih in interesih zaposlenih (Duh 2015, 

64). Preko izvajanja organizacija dosega cilje in ustvarja dejanske poslovne učinke. Funkcijo 

izvajanja opravljajo izvajalci, ki po navodilih tistih, ki izvajajo funkciji upravljanja in 

ravnateljevanja višje po hierarhični lestvici, opravljajo naloge, ki privedejo do ustvarjanja 

poslovnih učinkov (Mihelčič 2011, 3). Pomembna pa je tudi kontrola organizacije, kjer gre za 

nadzor celotne organizacije oz. njenih delov, in kontrola poslovanja, kjer gre za spremljanje 

uspešnosti poslovanja in poslovnih procesov ter funkcij. Gre za proces ugotavljanja 

opravljenega dela, primerjavo z načrtovanjem ter ugotovitve odstopanj in vzrokov ter tudi 

postavljanje novih načrtov za doseganje zastavljenih ciljev na podlagi dosedanjih ugotovitev 

(Rozman in Kovač 2012, 433). 

Naloge managementa so po našem mnenju ene izmed ključnih sestavin za delovanje vsake 

organizacije, torej tudi za delovanje lokalne skupnosti kot celote. Preko teh nalog se namreč 

organizacija premika k uresničevanju zastavljenih strategij, dosega cilje in uresničuje svoje 

poslanstvo in vizijo. Izrednega pomena je strokovno vodenje organizacije in s tem uspešnost 

izvajanj. Potrebno je dobro medsebojno sodelovanje med člani posameznih društev s krajevno 

skupnostjo, ki ima v našem primeru še posebej pomembno vlogo, kajti KS Vrh nad Laškim v 

sodelovanju s Kulturnim društvom in Vaško godbo skrbi za kulturni utrip v kraju, hkrati pa na 

ta način uresničujejo interese krajanov in jim omogočajo bolj kakovostno življenje v kraju. Ob 

vsem tem pa imajo veliko vlogo tudi poslanstvo, vizija in cilji, za katere so vsi intervjuvanci 

mnenja, da imajo zelo velik pomen za organizacijo in so tudi osnova za nastanek in nadaljnji 

razvoj. Naj poudarimo, da poslanstvo pri neprofitnih organizacijah temelji na dolgoročnih 

usmeritvah  z delovanjem v dobrobit ljudi in pridobitev njihovega zaupanja (Kovač 2002, 224). 

V čim večji meri v lokalni skupnosti opravičujejo svoj nastanek oz. obstoj z uresničevanjem 

poslanstva. Niso pomembni samo interesi posameznikov in vodilnih, ampak je namen 

povečanje kakovosti družbenega življenja, podobno mnenje podajata avtorja Kotler in 

Andreasen (1996, 66). Prav tako se v izbrani lokalni skupnosti trudijo uresničevati svoje cilje 

in s svojim delovanjem stremijo k boljši prihodnosti tako same organizacije kot celotne lokalne 

skupnosti.  
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Pod naslednjo kategorijo, in sicer vloga managerja, smo v intervjuju želeli pridobiti mnenje 

intervjuvancev, ki sicer nastopajo v vlogi vodje oz. glavnih na svojem področju. Vsi so mnenja, 

da je ta vloga zelo pomembna za organizacijo, čeprav dejansko nastopajo bolj v vlogi vodje in 

v KS nimajo managerja v pravem pomenu, kot ga imajo npr. večje organizacije in podjetja. 

Intervjuvanec 1 dodaja, da je »ta vloga bolj izrazita v občini Laško«. Medtem ko je 

intervjuvanec 2 podal mnenje, da je »vloga vodje skrb za kadrovsko izpopolnjenost 

organizacije, čim številčnejše pridobivanje članov«. Tudi intervjuvanec 3 se je glede vloge 

managerja opredelil z vidika glavnega vodje, in sicer da je »zelo pomembna, saj skrbi za razvoj 

društva, prav tako pa skrbi za obstoječe člane in za pridobitev novega kadra. Čeprav gre v našem 

društvu za vzajemno vodenje društva, kjer sodeluje tudi predsednik KS in vodja godbe ter s 

skupnimi močmi skrbimo za nadaljnji razvoj«. 

Možina, Bernik in Svetic pojasnjujejo (2004, 25-27, po Kralj 2005, 17), da vloga managerja 

vključuje tako medosebne vloge, ki vključuje zastopanje, voditeljsko in povezovalno vlogo med 

ljudmi. Tudi informacijske vloge glede mreže stikov in informacij kot vloge odločanja 

(podjetniške odločitve, reševanje problemov, pogajanja). Poleg tega je tudi mnenja, da vsak, ki 

nastopa v vlogi managerja, opravlja vse omenjene vloge ob različnih situacijah in v 

medsebojnih kombinacijah. 

Pod kategorijo človeški kapital na podlagi pridobljenih podatkov v lokalni skupnosti nimajo 

zaposlenega kadra. Vsi intervjuvanci so povedali, da gre večinoma za prostovoljno opravljanje 

dela in dejavnosti. Kar pomeni, da so prostovoljci ali volonterji pomembni posamezniki za 

opravljanje nalog v organizaciji, za delo pa ne prejemajo plačila (Rus 1994, 962). Intervjuvanec 

1 dodaja, da »matična KS Laško in občina imata zaposlene«. Tudi intervjuvanec 2 podpre to 

trditev, kajti v godbi nimajo zaposlenega kadra, ob tem pa dodaja, da so »zaposleni samo v 

krovni Zvezi godb (ZSG)«. Ob tem naj izpostavimo trditev intervjuvanca 1, ki pravi, da je 

naloga vsakega posameznika, da na določenem področju iztrži čim večjo produktivnost. Prav 

tako tudi v samem kulturnem društvu nimajo dejansko zaposlenega kadra.  

Človeški viri so izrednega pomena v vseh neprofitnih organizacijah, saj gre za večinoma 

storitveno usmerjene dejavnosti. V sklopu teh dejavnosti organizacije potrebujejo ljudi za 

opravljanje dela in njihovo znanje (Svetlik 2002, 93). Ključnega pomena pri skrbi za 

prostovoljce so tudi dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki vključujejo razne konference in 

seminarje. Glede tega intervjuvanec 1 izpostavlja predvsem izobraževanja na področju financ, 

ponudba takšnih izobraževanj »pa je v pristojnosti občine in ne KS«. Pri tem pa dodaja, da 

imajo prostovoljci po sklepu občinskega sveta pravico do nadomestila stroškov za svoje 

delovanje, vendar se tega v KS ne poslužujejo saj  so se skupaj dogovorili, da ta sredstva 

namenjajo aktivnim društvom in jim na ta način omogočajo boljši razvoj in pogoje sodelovanja. 

Z vidika kulturnega društva se članom omogoča predvsem izobraževanja na kulturnem 

področju in dodatna izobraževanja v drugih institucijah glede uporabe spletnih strani; 

spoznavanje finančne zakonodaje glede terminov in rokov; urejanje arhiva, ki vključuje tako 
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arhiviranje dokumentacije kot tudi drugih gradiv; vodenje notnega gradiva in članstva 

(evidence članstva in izobrazba članov); arhiviranje izvedenega programa. Izobraževanja glede 

na funkcijo opravljanja v krajevni skupnosti je intervjuvanec 1 povedal, da  praviloma nimajo 

izobraževanj, saj je KS dolžna delovati po letnem planu. Pri tem pa dodal, da se organizirajo 

razna predavanja glede prve pomoči in reševanja kriznih situacij. Medtem ko se intervjuvanec 

2 udeležuje izobraževanj v smislu novih pristopov na trgu, je podobnega mnenja tudi 

intervjuvanec 3, ki dodaja poudarek na izobraževanjih s kulturnega področja. 

Pod kategorijo finančna sredstva smo na podlagi pridobljenih podatkov z intervjuji ugotovili, 

da so v lokalni skupnosti omejeni glede finančnih sredstev. Intervjuvanec 1 pojasnjuje, da so 

»vse investicije financirane in odobrene s strani občine Laško«. Pri tem dodaja, da vodenje 

investicij poteka največkrat preko članov sveta, nadzor nad investicijami pa izvaja nadzorni 

organ, ki ga določi občina. Prav tako so vsa razpoložljiva finančna sredstva vnaprej načrtovana 

in določena za posamezno investicijo. Medtem intervjuvanec 2 dodaja, da financiranje vseh 

ljubiteljskih dejavnosti v lokalni skupnosti poteka izključno s pomočjo KS in občine s prijavo 

programov na javni razpis. Ob tem pa intervjuvanec 3 pojasnjuje, da morajo z nizkim 

proračunom omogočiti normalno delovanje društva. Značilno je, da se v glavnem neprofitne 

organizacije financirajo iz državnega proračuna. Ob tem so deležne tudi večjega javnega 

pritiska in političnega pritiska. Zato organizacija porabi vsa sredstva, do katerih je bila 

upravičena, sicer jih bo prihodnjič deležna manj (Tavčar 2006, 3). Zaradi navedenih trditev je 

potrebno skrbno načrtovanje potreb po financah z načini pridobivanja dodatnih sredstev na trgu 

in ob tem izvajanje prijav in izpolnjevanje pogojev za razpoložljive razpise. Prav tako pa je 

pomemben korak v pridobitvi dodatnih sredstev iskanje primernih sponzorjev, ki bodo 

omogočili potrebna sredstva in s tem lažje izvajanje aktivnosti. 

Na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kakšen pomen ima management za izbrano 

neprofitno organizacijo?«, smo preko pridobljenih odgovorov ugotovili, da je management za 

organizacijo pomemben. To se kaže z več vidikov, tako preko vodenja organizacije in članov, 

kot preko funkcij vodilnih in njihove vloge za organizacijo kakor tudi financiranja in 

investiranj. Vse pomembne odločitve in načrtovanja potekajo preko organov v lokalni 

skupnosti, in sicer preko sveta KS in preko zborov. Roko nad vsemi dokončnimi odločitvami 

in investicijami ima občina. Seveda ne smemo zanemariti človeških virov, ki prostovoljno 

opravljajo svojo dejavnost in skupaj s svojimi znanji, delom in pristopi pripomorejo k razvoju 

lokalne skupnosti. Velik poudarek v izbrani lokalni skupnosti je na medsebojnem in tesnem 

sodelovanju ter povezovanju krajevne skupnosti s kulturnim društvom. Žal pa je v veliki meri 

management dejansko premalo uporabljen. 

Pridobljene odgovore intervjuvancev na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Na kakšen 

način izbrana organizacija izvaja programe vzpostavitve enakovrednih življenjskih pogojev na 

družbeni in družabni ravni?«, smo kodirali v tri kategorije, in sicer letni načrt programov, 

programi v lokalni skupnosti in oglaševanje programov. 
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Pod kategorijo letni načrt programov smo na podlagi pridobljenih podatkov izvedeli, da se 

programi načrtujejo na zborih krajanov oz. članov, ki potekajo enkrat na leto. Intervjuvanec 2 

dodaja, da se plan programov določa na podlagi letnega sprejetega programa /…/. Pri tem pa 

moramo izpostaviti prioritetno izvedbo določenih programov. Intervjuvanec 1 pojasnjuje, da je 

prioriteta »v primeru naravnih katastrof čimprejšnja vzpostavitev normalnih pogojev«. 

Intervjuvanec 2  pojasnjuje, da je prioriteta v primeru Vaške godbe predvsem njeno redno 

delovanje in udeležba na nastopih lokalnega in občinskega nivoja kakor tudi širše, v tujini. 

Podobnega mnenja kot intervjuvanec 2 je tudi intervjuvanec 3, ki je prav tako izpostavil redno 

delovanje kulturnega društva z izvedbo nastopov sekcij društva in udeleževanje na lokalnem in 

občinskem nivoju. 

Pod kategorijo programi v lokalni skupnosti smo s pomočjo pridobljenih podatkov zajeli 

programe, ki se izvajajo v celotni lokalni skupnosti. Gre za programe družbenega pomena in za 

programe, ki skrbijo za družabni razvoj krajanov. Z vidika intervjuvanca 1, ki nastopa v vlogi 

predsednika KS, krajevna skupnost izvaja programe, s pomočjo katerih se skrbi za vzdrževanje 

in razvoj lokalne skupnosti. Prav tako pri tem ne smemo zanemariti pomena zagotavljanja 

čimbolj normalnih in enakovrednih življenjskih pogojev krajanov. Zato se v lokalni skupnosti 

trudijo čim bolj enakovredno uresničevati interese in potrebe krajanov. Pri tem intervjuvanec 1 

pojasnjuje, da imajo v sklopu programov »dolgoročno izvajanje predvsem zahtevnih projektov, 

elektrifikacije ipd., kratkoročna izvedba pa zadeva izvedbo manj zahtevnih del, kot so ureditev 

plazov, delov cest in izvedba druženj oz. družabnih programov«. Poleg omenjenega v lokalni 

skupnosti izvajajo razne delovne in čistilne akcije v sodelovanju z gasilskim društvom in 

drugimi društvi, skupaj z društvi tudi razna predavanja, programe vzdrževanja, hkrati pa tudi 

razne prireditve in otvoritve ter spominska obeležja. Vsako leto v lokalni skupnosti skupaj s 

člani sveta KS organizirajo tudi krajevni praznik z vključitvijo posameznih društev. 

Z vidika kulturnega društva v izbrani lokalni skupnosti pa gre za izključno aktivnosti na 

področju ljubiteljske kulture. Gre za zelo raznolik spekter aktivnosti oz. programov, saj 

kulturno društvo zajema več sekcij (zborovsko petje, gledališka dejavnost, ljudski pevci, 

plesno-mažoretna skupina, literarna dejavnost in najmočnejša sekcija godbena zasedba), preko 

katerih se izvajajo razne družabne prireditve. V sklopu svoje dejavnosti skrbijo tudi za 

oživljanje in ohranjanje kulturne dediščine ter predstavljanje širši javnosti. 

Naj omenimo, da je ključnega pomena pri zagotovitvi čimbolj enakovrednih programov za vse 

krajane v lokalni skupnosti tudi medsebojno sodelovanje. V izbrani lokalni skupnosti je velik 

poudarek na sodelovanju med samo krajevno skupnostjo in kulturnim društvom ter sekcijo 

Vaške godbe. S skupnimi močmi in sodelovanjem skrbijo predvsem za kulturni utrip v kraju in 

za družabne aktivnosti vseh krajanov. Naše mnenje lahko podpremo tudi s trditvami 

intervjuvancev, kajti vsi so glede na funkcijo, ki jo opravljajo v lokalni skupnosti, vključeni 

tudi v druge aktivnosti v izbrani lokalni skupnosti. Intervjuvanec 1 pojasnjuje: »Sem vključen 

v aktivnosti delovanja vseh društev, sem član konjerejskega, kulturnega, gasilskega društva«. 
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Poleg tega dodaja, da na ta način želi kot predsednik ustvariti čim več povezovanj med ljudmi 

in preprečevati konflikte«. Medtem ko je intervjuvanec 2 poleg vključenosti v godbo kot vodja 

in kapelnik vključen tudi v Zvezo Možnar. Intervjuvanec 3 kot predsednik kulturnega društva 

pa je tudi aktiven član Vaške godbe, gasilskega društva in konjerejskega društva. 

Pod kategorijo oglaševanje programov smo na podlagi izvedenih intervjujev ugotovili, da v 

lokalni skupnosti svoje programe oglašujejo predvsem preko objav v Laškem biltenu, z izdajo 

brošur in plakatov. Kulturno društvo oglašuje predvsem večje dogodke in prireditve. Še posebej 

so programi, ki zadevajo vzdrževanje lokalne skupnosti, omenjeni in predstavljeni v časopisu 

Laški bilten. Naj pojasnimo, da je Laški bilten »javno glasilo Občine Laško«, preko katerega 

obveščajo vse prebivalce občine organov Občine Laško, o delu krajevnih skupnosti, o izvajanju 

del javnih zavodov, podjetij in skladov, društev in ostalih organizacij, ki na kakršen koli način 

delujejo v interesu javnosti. Praviloma izhaja šestkrat v letu, v tiskani obliki pa ga občina 

brezplačno pošilja v vsa gospodinjstva na njenem območju. Objavljen je tudi v elektronski 

obliki na spletni strani Občine Laško, kjer je dostopen širši javnosti (Občina Laško 2013). 

Na drugo raziskovalno vprašanje »Na kakšen način izbrana organizacija izvaja programe 

vzpostavitve enakovrednih življenjskih pogojev na družbeni in družabni ravni?« smo na podlagi 

pridobljenih podatkov ugotovili naslednje. V lokalni skupnosti nudijo in izvajajo raznolike 

programe, tako na družbeni kot družabni ravni. Na družbeni ravni gre predvsem za vzdrževanje 

kraja in ureditev javnih poti ter skrb za infrastrukturni razvoj lokalne skupnosti. Na ta način se 

želi zagotavljati čimbolj normalne in enakovredne življenjske in bivalne pogoje krajanov. Na 

družabni ravni pa gre za izvedbo programov, ki krajanom omogočajo socialni razvoj in 

medsebojno druženje. Na tem nivoju predsednik KS sodeluje s kulturnim društvom in Vaško 

godbo pri razvijanju in nudenju programov. Gre za raznolike programe, ki se izvajajo preko 

sekcij kulturnega društva. Programi se načrtujejo in potrjujejo na zborih krajanov oz. članov, ki 

potekajo enkrat na leto, oglašujejo pa jih predvsem preko objav v Laškem biltenu ter z izdajo 

brošur in plakatov. Trdimo lahko, da se v lokalni skupnosti trudijo čim bolj enakovredno 

uresničevati interese in potrebe krajanov z izvajanjem pestre ponudbe programov. 

Pridobljene odgovore intervjuvancev na tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Katere so 

glavne ovire, ki onemogočajo morebitno enakovredno vzpostavitev programov?«, pa smo 

kodirali v naslednji dve kategoriji, in sicer kadrovski problemi in finančni problemi.  

Pod kategorijo finančni problemi intervjuvanec 1 izpostavlja financiranje kot glavni problem 

ovire. Pri tem dodaja tudi s financiranjem povezano »zatečeno stanje prehodnih državnih 

organov pri ureditvi statusa posameznih projektov (odmera cestišč, razni orisi)«. Tudi 

intervjuvanec 2 izpostavlja problematiko omejenosti s sredstvi in s tem povezano težavo pri 

zagotavljanju finančne podpore za delovanje. Podobnega mnenja je tudi intervjuvanec 3, ki ob 

tem pojasnjuje »pridobivamo določena sredstva s strani krajevne skupnosti in dolgoletnih 

sponzorjev, žal pa je količina namenjenih sredstev manjša od želene in zato ne moremo izvesti 

veh aktivnosti, ki bi jih v prihodnje želeli predstaviti javnosti«.  
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Omejenost finančnih sredstev torej predstavlja velik problem v lokalni skupnosti pri izvajanju 

programov. Na osnovi tega lahko sklepamo, da so se primorani tudi odločati, kaj jim bo 

prioriteta. Mogoče je z vidika predsednika skupnosti to malce lažja naloga, saj se v takem 

primeru rešujejo predvsem krizne situacije in se izvajajo programi, ki so trenutno pomembni 

glede na stopnjo nujnosti izvedbe. Medtem ko z vidika kulturnega društva in Vaške godbe zna 

biti določitev prioritete kot take dosti težja odločitev, saj gre v sklopu njihove dejavnosti 

predvsem za programe s poudarkom na druženju posameznikov in krajanov z izvajanjem raznih 

prireditvenih aktivnosti. 

Pod kategorijo kadrovski problemi je intervjuvanec 1 izpostavil, da »problem včasih 

predstavljajo tudi posamezniki, ki zavirajo izvajanje«. Medtem pa intervjuvanec 2 vidi problem 

pri povečanem številu povabil na nastope, kar lahko zaradi prezaposlenosti članov privede do 

težje izpeljave dogovorjenega nastopa. Kot problem je izpostavil tudi preskromno izobrazbo 

članov in s tem težje sledenje zahtevnim glasbenim programom oz. zahtevnosti notnega 

gradiva. Poudaril pa je, da »gre za prostovoljno opravljanje dejavnosti, zato moramo biti 

pazljivi, da se člani ne uprejo in da jih ne izgubimo«. Tudi intervjuvanec 3 je podobnega mnenja 

kot intervjuvanec 2, vendar pa dodaja, da je potreben korekten odnos do članov in od njih 

pričakovati zgolj, kar je v njihovih zmožnostih, saj v nasprotnem primeru lahko dosežemo 

negativen učinek. Glede kadrovskih problemov v neprofitnih organizacijah avtorji (Trunk 

Širca, Tavčar in  Abrahamsberg 2000, 93) dodajajo, da se neprofitne organizacije soočajo z 

omejenim številom prostovoljnih delavcev in zaposlenih, prav tako pa je njihova izobraženost 

in  usposobljenost pogosto neprimerna. Zato so potrebna dodatna izobraževanja prostovoljcev, 

ki niso relativno poceni. Težavo predstavljajo tudi starostna struktura in enakovrednost 

razmerja spolov. 

6.3.1 Predlogi izboljšav 

V zadnjem delu intervjuja smo intervjuvance povprašali tudi o njihovih predlogih za lokalno 

skupnost. Intervjuvanec 1 je izpostavil potrebo po boljšem poznavanju potreb, kakor tudi 

prepričanje posameznikov (vodij na občinah) po investicijah in njihovi odobritvi. Intervjuvanec 

2 je dodal večjo vključenost KS pri sofinanciranju programov z vključevanjem obrtnikov in 

dobro sodelovanje s šolo. Intervjuvanec 3 pa je dodal pridobivanje novih članov z višjo 

izobrazbo, ki bi v društvo doprinesli nova znanja, ideje in pristope, dolgoročno gledano, pa tudi 

sodelovanje ljudi, ki so sposobni zbrati sponzorje in s tem povezati delovanje društva in 

skupnosti s stroko. 

Upoštevajoč zgoraj navedene predloge s strani intervjuvancev, predlagamo, da se lokalna 

skupnost KS Vrh nad Laškim še naprej trudi sistematično izboljševati kakovost in ponudbo 

programov. Potrebno je vzdrževati dosedanja sodelovanja in se povezovati tudi z ostalimi 

organizacijami v kraju. Pomembno je skrbeti za dobre odnose znotraj in zunaj lokalne 

skupnosti, za pridobitev dodatnih sredstev pa se prijavljati na razne razpise, ne samo na ravni 



 

53 

države, ampak tudi na ravni Evropske unije. Potrebno je poiskati načine za pridobitev novih 

sponzorjev in z njimi skleniti dolgoročno sodelovanje, prav tako pa se truditi za ohranjanje 

sodelovanj s sedanjimi sponzorji. V aktivnosti lokalne skupnosti predlagamo tudi vključevanje 

mlajšega kadra kakor še večje vključevanje šole in njenih učencev. 

6.3.2 Prispevek k stroki  

Magistrska naloga proučuje pomen managementa v izbrani neprofitni organizaciji pri 

vzpostavitvi čimbolj enakovrednih programov na družbeni in družabni ravni. V izbrani 

organizaciji smo ugotovili slabo stanje managementa, saj je dostikrat premalo uporabljen, kljub 

temu da ima v določenih vidikih pomembno vlogo. Prav tako se organizacija trudi pri 

zagotavljanju čim bolj enakovrednih programov, saj je njihova ponudba na celotnem področju 

lokalne skupnosti zelo pestra. Pri izvajanju programov se srečujejo predvsem s kadrovskimi 

problemi in finančno omejenostjo, kar pa v določenih pogledih predstavlja oviro za nadaljnjo 

razvijanje.  

V današnjem času je management in njegova učinkovita uporaba še kako pomembna za 

obstanek in razvoj organizacije, pa naj gre za profitno ali neprofitno organizacijo. Nismo 

zasledili raziskave, ki bi proučevala naše področje raziskovalnega problema v neprofitni 

organizaciji; v našem primeru smo si izbrali lokalno skupnost in zagotavljanje programov. 

Obstajajo raziskave, kjer so celovito raziskovali strateški razvoj neprofitnih organizacij in z 

izvedeno raziskavo preučili uresničevanje Strategije sistemskega razvoja nevladnih organizacij 

2003–2008 in ob tem podali predloge za uspešno uresničitev tega modela za hitrejše razvijanje 

teh organizacij (Mevlja in Kavčič 2012). Redke so raziskave, ki bi proučevale celotno področje 

managementa v neprofitnih organizacijah. 

Menimo, da je področje managementa v neprofitnih organizacijah premalo raziskano, zato bi 

se na tem področju še dalo narediti kaj več. Vsake ugotovitve in predstavitve ključnih področij 

problematike v NPO bi tem organizacijam lahko pomagale pri izboljšanju njihovega 

managementa z uporabo njegovih ključnih sestavin za uspešno delovanje. 
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7 SKLEP 

V sodobnem okolju neprofitne organizacije vedno bolj pridobivajo na svojem pomenu, saj širši 

družbi s svojim delovanjem zagotavljajo pomembne storitve in dobrine. Na ta način skrbijo za 

bolj kakovostno življenje posameznikov, članov, skupnosti in celotne družbe. Ob vsem tem pa 

ima izreden pomen management. Njegova ustrezna uporaba in koncepti so ključ za uspešno 

delovanje neprofitne organizacije. Žal se neprofitne organizacije pogosto soočajo s 

pomanjkanjem ustreznih managerskih znanj, hkrati pa tudi s pritiski javnosti za povečanje njene 

učinkovitosti in uspešnosti. Izjemno pomembni so dobri managerji ravno zaradi ciljev, ki jih te 

organizacije zasledujejo, saj so zaradi svoje narave težko merljivi, ker nimajo značaja dobička, 

ampak kakovostno izvedbo storitev. To pomeni, da neprofitne organizacije poskušajo z 

izvajanjem programov storitev v čim večji meri zadovoljiti uporabnike, njihove potrebe in 

poskrbeti za njihovo boljšo kakovost življenja. Za dosego tega pa pri izvedbi programov 

oziroma storitev potrebujejo usposobljene ljudi, tako prostovoljce kot zaposlene strokovnjake. 

Prav zato ne smemo zanemariti pomena človeških virov za neprofitne organizacije, saj je 

njihova dejavnost večinoma storitveno usmerjena. Ti s svojim delom za širšo skupnost in 

znanjem predstavljajo veliko moč neprofitnih organizacij. Zaradi tega je pomembno izbiranje 

primernih ljudi za opravljanje določenega delovnega mesta in jim ponuditi delo, ki ga bodo z 

veseljem opravljali. Skupaj lahko s skupnim delom in dosežki povečajo učinkovito delovanje 

organizacije, povečajo zaupanje uporabnikov in njihovo zadovoljstvo z opravljenimi storitvami 

ter so pri delovanju družbeno odgovorni do vseh udeležencev organizacije. 

Namen magistrske naloge je bil proučiti pomen managementa v izbrani neprofitni organizaciji. 

Osredotočili smo se na problematiko vzpostavitve družbenih (javna dela, infrastruktura) in 

družabnih programov (programi kulture) za dosego približno enakovrednih življenjskih 

pogojev za posamezna naselja oz. posameznike kot tudi vseh krajanov lokalne skupnosti. Ob 

tem smo želeli ugotoviti tudi glavne ovire pri vzpostavitvi enakovrednih programov. Sama 

vzpostavitev programov poteka preko letnih planov, ki so sprejeti in potrjeni na letnih 

konferencah na zborih krajanov oz. članov.  

Cilji naše magistrske naloge so bili proučiti razpoložljivo domačo in tujo literaturo različnih 

avtorjev ter na podlagi tega predstaviti teoretična spoznanja, povezana s tematiko managementa 

v neprofitnih organizacijah, s pomočjo intervjuja izvesti kvalitativno raziskavo na izbranem 

vzorcu in s pridobljenimi podatki predstaviti pomen managementa v izbrani lokalni skupnosti 

pri izvedbi družbenih in družabnih programov ter na osnovi ugotovitev raziskave podati 

predloge izboljšav in priporočila za izboljšanje managementa v izbrani organizaciji. 

V okviru kvalitativne raziskave smo si postavili tri raziskovalna vprašanja, na katera smo 

odgovorili s pomočjo metode analize vsebine izvedenega polstrukturiranega intervjuja. 
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Na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšen pomen ima management za izbrano neprofitno 

organizacijo?« smo s pomočjo pridobljenih odgovorov intervjuvancev ugotovili, da je 

management za organizacijo pomemben. Pomen managementa se odraža preko funkcije 

glavnih vodij, nalog managementa, vloge managerja, človeškega kapitala in finančnih sredstev. 

Vse pomembne odločitve in načrtovanja potekajo preko organov v lokalni skupnosti, in sicer 

preko sveta KS in preko zborov. Roko nad vsemi dokončnimi odločitvami in investicijami pa 

ima občina. Seveda ne smemo zanemariti človeških virov, ki prostovoljno opravljajo svojo 

dejavnost in skupaj s svojimi znanji, delom in pristopi pripomorejo k razvoju lokalne skupnosti. 

Velik poudarek v izbrani lokalni skupnosti je na medsebojnem in tesnem sodelovanju ter 

povezovanju krajevne skupnosti s kulturnim društvom. Žal pa je v veliki meri management 

dejansko premalo uporabljen, zato so intervjuvanci izrazili slabše stanje.  

Na drugo raziskovalno vprašanje »Na kakšen način izbrana organizacija izvaja programe 

vzpostavitve enakovrednih življenjskih pogojev na družbeni in družabni ravni?« smo s pomočjo 

pridobljenih odgovorov ugotovili, da v lokalni skupnosti nudijo in izvajajo raznolike programe, 

tako na družbeni kot družabni ravni. Na ta način se želi zagotavljati čimbolj normalne in 

enakovredne življenjske in bivalne pogoje krajanov, vključujoč s socialnim razvojem. Na 

družabnem nivoju predsednik KS sodeluje s kulturnim društvom in Vaško godbo pri razvijanju 

in nudenju programov. Gre za raznolike programe, ki se izvajajo preko sekcij kulturnega 

društva. Programi se načrtujejo in potrjujejo na zborih krajanov oz. članov, ki potekajo enkrat 

na leto, oglašujejo pa jih predvsem preko objav v Laškem biltenu, z izdajo brošur in plakatov. 

Trdimo lahko, da se v lokalni skupnosti trudijo čim bolj enakovredno uresničevati interese in 

potrebe krajanov z izvajanjem pestre ponudbe programov. 

Na tretje raziskovalno vprašanje »Katere so glavne ovire, ki onemogočajo morebitno 

enakovredno vzpostavitev programov?« smo s pomočjo pridobljenih odgovorov ugotovili, da 

so glavne ovire predvsem finančne in kadrovske narave. Omejenost finančnih sredstev 

predstavlja velik problem v lokalni skupnosti pri izvajanju programov. Zaradi tega so se včasih 

primorani odločati in izbrati prioritetno izvedbo določenih programov. Sredstva se pridobivajo 

preko občine, državnih institucij in javnih skladov ter preko sponzorjev in donacij. Določena 

sredstva društvu namenja tudi izbrana KS. Kadrovski problemi se kažejo v primeru 

prezaposlenosti članov, nadalje v tem, da določeni posamezniki s svojimi dejanji zavirajo 

posamezne izvedbe v lokalni skupnosti, v slabši izobraženosti in usposobljenosti kadra, kakor 

tudi pripravljenosti sodelovanja krajanov oz. prostovoljcev pri izvedbi programov. 

Podamo lahko sklep, da je management za lokalno skupnost KS Vrh nad Laškim pomemben, 

vendar je v nekaterih primerih premalo rabljen in ni tako izražen. Funkcije glavnih vodij v 

izbrani lokalni skupnosti predstavljajo vodilne funkcije, ki imajo pomembo vlogo za celoten 

razvoj skupnosti. Kljub temu pa vse pomembne odločitve in načrtovanja potekajo preko 

organov v lokalni skupnosti, preko sveta KS in preko zborov članov. Glavno besedo glede 

investiranj ima občina. V KS Vrh nad Laškim se trudijo čim bolj enakovredno uresničevati 
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interese in potrebe krajanov preko izvajanja in ponudbe raznolikih programov na družbenem in 

družabnem nivoju s sodelovanjem kulturnega društva in Vaške godbe. Tu imajo pomembno 

vlogo tudi krajani, ki s prostovoljnim opravljanjem dejavnosti in včlanjenostjo v kulturno 

društvo pripomorejo k razvoju lokalne skupnosti. Pri razvoju in nudenju raznih programov pa 

se v lokalni skupnosti srečujejo predvsem s finančno omejenostjo in s kadrovskimi težavami.  

Predlagamo, da se lokalna skupnost KS Vrh nad Laškim še naprej trudi sistematično 

izboljševati kakovost in ponudbo programov, prav tako pa naj se še naprej povezuje ter sodeluje 

s kulturnim društvom in Vaško godbo, kakor tudi z ostalimi organizacijami v kraju. Pomembno 

je skrbeti za dobre odnose znotraj in zunaj lokalne skupnosti in se prijavljati na razne razpise 

za pridobitev dodatnih sredstev, hkrati pa privabiti nove in ohraniti stalne sponzorje. V 

aktivnosti lokalne skupnosti pa predlagamo tudi vključevanje mlajšega kadra kakor tudi še 

večje vključevanje šole in njenih učencev, saj bi na ta način pridobili nova znanja in ideje. 
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega programa Management na Fakulteti za management Koper in v 

svoji magistrski nalogi raziskujem pomen managementa v neprofitnih organizacijah, v sklopu 

katere bomo izpostavili problematiko vzpostavitve enakovrednih programov (na družbeni in 

družabni ravni) v lokalni skupnosti Vrh nad Laškim. Ob tem želimo ugotoviti tudi, kaj so glavne 

ovire pri vzpostavitvi enakovrednih programov, kar pomeni, da se vsem krajanom zagotovijo 

enaki pogoji življenjskega standarda in so vsi enako obravnavani. 

Intervju zajema vprašanja polstrukturiranega tipa, kjer bomo odgovore podiskutirali in iz njih 

izluščili bistvo. Intervju je anonimen, posredovani podatki pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene naše magistrske naloge. 

Navodila za izpolnjevanje: pri vprašanjih, ki so odprtega tipa, poskušajte pri odgovorih zajeti 

bistvo in čim bolj utemeljiti Vaše mnenje. 

Hvala za sodelovanje. 

Aleksandra Ključar, študentka magistrskega programa Fakultete za management 

 

 





Priloga 2 

 

Vprašanja za intervju 

1. Kakšna je vaša funkcija in katero delo opravljate v lokalni skupnosti? Kakšne so vaše 

naloge? 

2. Kakšna je vaša ocena dejanskega stanja managementa v organizaciji? Kakšen pomen 

pripisujete managementu v vaši organizaciji? 

3. Kakšna je vaša ocena pomembnosti nalog managementa (načrtovanje, organiziranje, 

vodenje, nadziranje) v lokalni skupnosti? 

4. Kakšna je pomembnost poslanstva, vizije in ciljev organizacije in kako jih uresničujete?  

5. Kaj menite o vlogi managerja v organizaciji? Kako vodstvo skrbi za zaposlene in 

prostovoljce? 

6. Ali se glede na vašo funkcijo v skupnosti udeležujete kakšnih izobraževanj? So v 

izobraževanja vključeni tudi drugi zaposleni in prostovoljci? 

7. Katere aktivnosti oz. programe izvajate v vaši lokalni skupnosti? V katere aktivnosti ste 

vključeni v okviru svojih delovnih nalog? 

8. Kateri so prioritetni programi? In na kakšen način se določa plan programov in njihovo 

izvajanje? 

9. Kje vidite probleme izvajanja programov? Kaj bi izpostavili kot glavni problem? 

10. Imate kakšne predloge za lokalno skupnost, tako na področju managementa kot na področju 

izvedbe programov? 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI POJMI 

KS Vrh nad Laškim 
Odprto kodiranje 

Vprašanje 1: 

Kakšna je vaša funkcija in katero delo opravljate v lokalni skupnosti? 

Kakšne so vaše naloge? 

 

Odgovor 1: Sem predsednik oz. zastopnik KS Vrh nad Laškim in 

predsednik sveta KS, ki ima 7 članov, člani sveta (iz posameznih 

naselij lokalne skupnosti) pa pokrivajo celotno območje lokalne 

skupnosti. 

Naloge so zastopanje lokalne skupnosti; opravljanje funkcije 

predsednika sveta KS; opravljanje nalog, določenih s statutom občine; 

vzdrževanje kraja in javnih poti; skrb za izvajanje programov, ki jih 

letno sprejema in potrjuje svet KS; izvajanje programa po letnem 

planu; skrb za finančno poslovanje in odgovarjanje s svojim 

premoženjem. Skupaj s člani sveta smo dolžni zagotoviti interese 

krajanov, prav tako pa je moja naloga kot predsednika KS tudi 

povezovanje in delovanje vseh društev in organizacij v kraju. 

Zastopnik 

organizacije, 

svet lokalne 

skupnosti, 

člani, 

naloge 

predsednika, 

izvajanje 

programov, 

letni plan, 

interesi krajanov, 

povezovanje. 

Odgovor 2: Opravljam funkcijo kulturnega animatorja v kulturnem 

društvu in sem vodja sekcije Vaške godbe. 

Moja naloga je strokovno vodenje glasbene skupine in zagotovitev 

kulturnega utripa v kraju preko sekcij društva, ki zajema različna 

področja ljubiteljske kulture. 

Funkcija vodje, 

strokovno vodenje, 

zagotavljanje 

kulturnega utripa v 

kraju, 

sekcije društva, 

različna področja. 

Odgovor 3: Sem predsednik kulturnega društva Vrh nad Laškim. 

Glede funkcije, ki jo opravljam, je moja naloga predstavljanje 

kulturnega društva in njegovo strokovno vodenje v medsebojnem 

sodelovanju z predsednikom lokalne skupnosti in z vodjo sekcije 

Vaške godbe. 

Predsednik 

kulturnega društva, 

funkcija, 

strokovno vodenje, 

medsebojno 

sodelovanje. 

Vprašanje 2: 

Kakšna je vaša ocena dejanskega stanja managementa v organizaciji? 

Kakšen pomen pripisujete managementu v vaši organizaciji? 

 

Odgovor 1: Ocenjujem, da dejanskega managementa nimamo, saj vse 

pomembne odločitve oz. potrditve potekajo preko občine. Tudi vse 

investicije so financirane in odobrene s strani občine Laško. Vodenje 

Ni dejanskega 

managementa, 

glavno besedo ima 

občina, 
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investicij poteka največkrat preko članov sveta, nadzira pa jih nadzorni 

organ, ki ga določi občina. Vsa sredstva so planirana in določena za 

posamezno investicijo. 

investicije potekajo 

preko občine, 

vodenje investicij, 

nadzor investiranj, 

planiranje sredstev. 

Odgovor 2: V vseh ljubiteljskih kulturnih dejavnostih v naši lokalni 

skupnosti bi ocenili, da management kot takšen nima velike vloge in 

je tudi premalo uporabljen, kajti delovanje te dejavnosti bazira na 

prostovoljstvu in se financira izključno s pomočjo KS in občine, s 

prijavo programov na razpis. 

Ni vidne večje 

vloge 

managementa, 

neustrezna uporaba 

managementa, 

prostovoljstvo, 

financiranje, 

prijava programov. 

Odgovor 3: Management v pravem pomenu besede je v našem društvu 

premalo uporabljen, zato bi ocenil, da je dejansko stanje slabo. Gre za 

prostovoljne aktivnosti, v okviru katerih glede večine zadev 

sodelujemo s predsednikom KS in vodjo godbe. 

Premalo uporabljen 

management, 

slabo stanje, 

prostovoljne 

aktivnosti, 

medsebojno 

sodelovanje. 

Vprašanje 3: 

Kakšna je vaša ocena pomembnosti nalog managementa (načrtovanje, 

organiziranje, vodenje, nadziranje) v lokalni skupnosti? 

 

Odgovor 1: Te naloge so z vidika lokalne skupnosti zelo pomembne. 

Še posebej načrtovanje (vseh aktivnosti in potreb po financah), 

organiziranje izvedb in vodenja programov KS. Seveda pa ima glavno 

besedo pri teh nalogah občina, še posebej glede nadzora, ki je v celoti 

v njenih rokah. Jaz kot predsednik izvajam naloge, ki so mi dodeljene 

in so tudi zapisane v statutu občine. 

Pomembnost 

nalog, 

načrtovanje 

aktivnosti, 

organiziranje 

izvedb, 

vodenje KS, 

glavna je beseda 

občine, 

nadzor s strani 

občine, 

izvajanje nalog. 

Odgovor 2: Seveda je pomembno kot za vsako organizacijo in tudi za 

naše društvo, so osnova za dobro delo. Moramo imeti program 

izvajanja, organizirano in strokovno vodenje, načrt potreb in tudi 

Osnova za dobro 

delo so naloge 

managementa, 

program izvajanja, 

strokovno vodenje, 
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financiranja. Kot so prijave na razpise, pridobitev sredstev na trgu, plan 

izvedbe programa in temu primerna izobraževanja, nastopi. 

načrt potreb, 

financiranje, 

pridobivanje 

sredstev. 

Odgovor 3: Načrtovanje in organiziranje je z vidika društva zelo 

pomembno, saj moramo z nizkim proračunom omogočiti normalno 

delovanje društva. Vodenje je odgovorno. Pravno formalno nastopam 

v vlogi predsednika društva, vendar pa skupaj z ostalimi člani vodimo 

društvo in iščemo najprimernejše rešitve, tako glede načrtovanj 

programov kot glede pridobivanja dodatnih sredstev. 

Najpomembnejše 

je načrtovanje in 

organiziranje, 

nizek proračun, 

omogočanje 

normalnega 

delovanja društva, 

odgovorno in 

porazdeljeno 

vodenje, 

medsebojno 

sodelovanje 

predsednika in 

članov, 

iskanje rešitev. 

Vprašanje 4: 

Kakšna je pomembnost poslanstva, vizije in ciljev organizacije in kako 

jih uresničujete? 

 

Odgovor 1: Seveda je zelo pomembno. V osnovi kot predsednik KS 

zastopam interese vseh krajanov in z medsebojnim sodelovanjem na 

odgovoren in strokoven način zadovoljujemo večino potreb krajanov 

in skrbimo za razvoj skupnosti. Pomembno je prepričati posamezne 

vodje oddelkov o pomembnosti in potrebah po določenih investicijah 

in dosegati cilje. To pa se trudimo v čim večji meri uresničevati, saj na 

ta način skrbimo za razvoj skupnosti. 

Pomembna vizija 

in poslanstvo, 

interesi in potrebe 

v lokalni skupnosti, 

doseganje ciljev, 

pomembnost 

potreb, 

investicije, 

podlaga za 

nadaljnji razvoj. 

Odgovor 2: Izrednega pomena, kajti naše poslanstvo je zagotavljanje 

kulturnega utripa v kraju z izvedbo nastopov ob različnih prireditvah. 

Naša vizija v prihodnje je pridobivanje novih članov in nadaljnji razvoj 

z izobraževanjem mladih.  

Oboje se trudimo uresničevati v čim večji meri. 

Pripisovanje 

velikega pomena za 

organizacijo, 

poslanstvo, 

zapisana vizija, 

več truda v 

pridobivanje kadra, 
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nadaljnji razvoj 

mladih članov. 

 

Odgovor 3: Poslanstvo našega kulturnega društva je zagotavljanje 

kulturnega dogajanja v KS preko sekcij društva in izvajanje raznih 

javnih, kulturnih predstavitev. To pa je tudi osnova za naš nastanek in 

obstoj. Glede vizije in ciljev bi rekel, da v prihodnosti želimo v naše 

društvo pridobiti nove člane in še posebej vključiti mlajše generacije, 

ki bi prispevale nove ideje in znanja. Prav tako pa želimo pridobiti 

nove sponzorje, ki nam bodo omogočili dodatna sredstva. 

Poslanstvo je 

osnova, 

kulturno dogajanje, 

izvajanje 

predstavitev, 

vizija in cilji, 

pridobitev novih 

članov, 

nove ideje in 

znanja, 

pridobitev novih 

sponzorjev. 

Vprašanje 5: 

Kaj menite o vlogi managerja v organizaciji? Kako vodstvo skrbi za 

zaposlene in prostovoljce? 

 

Odgovor 1: Menim, da je ta vloga pomembna, vendar je vloga 

managerja bolj izrazita v občini. KS nima zaposlenih, delo je 

prostovoljno, medtem ko matična KS Laško in občina ima zaposlene. 

Naloga vsakega posameznika je, da v določenih investicijah iztrži čim 

večjo produktivnost. Glede izobraževanja se ta izvajajo predvsem na 

področju financ, kar pa je v pristojnosti občine in ne KS. Prostovoljci 

imajo po sklepu občinskega sveta pravico do nadomestila stroškov za 

svoje delovanje, vendar se tega v KS ne poslužujemo, ampak 

dogovorjeno ta sredstva namenjamo aktivnim društvom in s tem 

omogočamo njihov boljši razvoj in pogoje sodelovanja. 

Pomembnost 

managerja, 

ni zaposlenega 

kadra, 

prostovoljno delo, 

naloga 

posameznika, 

izobraževanja na 

področju financ, 

pravice 

prostovoljcev, 

razdelitev sredstev 

med društva 

lokalne skupnosti, 

medsebojno 

sodelovanje. 

 

Odgovor 2: Vloga vodje je skrb za kadrovsko izpopolnjenost 

organizacije, čim številčnejše pridobivanje članov. 

Glavna vloga 

vodje, 

ni zaposlenega 

kadra, 
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V osnovi naša godba nima zaposlenih, zaposleni so samo v krovni 

Zvezi godb (ZSG), kajti gre za funkcije članov, ki so ljubiteljske 

narave. Članom se omogočajo razna izobraževanja. 

funkcija je 

ljubiteljske narave, 

nudenje 

izobraževanj. 

Odgovor 3: Naše društvo nima managerja, zato bom na to vprašanje 

odgovoril z vidika vodje organizacije. Vloga glavnega vodje je zelo 

pomembna, saj skrbi za razvoj društva, prav tako pa skrbi za obstoječe 

člane in za pridobitev novega kadra. Čeprav gre v našem društvu za 

vzajemno vodenje društva, kjer sodeluje tudi predsednik KS in vodja 

godbe ter s skupnimi močmi skrbimo za nadaljnji razvoj. V društvu gre 

za prostovoljno opravljanje dejavnosti in vključenost posameznikov, 

zato nimamo zaposlenega kadra. Članom se omogočajo razna 

izobraževanja oz. usposabljanja s področja kulturne dejavnosti in 

udeležbe na  seminarjih ter konferencah. 

Brez managerja, 

vodja organizacije, 

vloga vodje, 

porazdeljeno 

vodenje, 

prostovoljno 

opravljanje 

dejavnosti, 

društvo nima 

zaposlenih, 

dodatna 

izobraževanja in 

usposabljanja. 

Vprašanje 6: 

Ali se glede na vašo funkcijo v skupnosti udeležujete kakšnih 

izobraževanj? So v izobraževanja vključeni tudi drugi zaposleni in 

prostovoljci? 

 

Odgovor 1: Praviloma ne, saj je KS dolžna delovati po letnem planu. 

Organizirajo se razna predavanja glede prve pomoči in reševanja 

kriznih situacij. 

Ni izobraževanj 

vodilnega v KS, 

organizacija 

predavanj, 

krizne situacije. 

Odgovor 2: Udeležba na izobraževanjih v smislu novih pristopov na 

trgu. Člane se pošilja na dodatna izobraževanja v druge institucije 

(uporaba spletnih strani; spoznavanje zakonodaje na področju financ 

glede terminov in rokov; urejanje arhiva, ki vključuje arhiviranje 

dokumentacije in drugih gradiv; notno gradivo in vodeno članstvo – 

evidence članstva in izobrazba; arhiviranje izvedenega programa (kot 

so programski listi in brošure). 

Novi pristopi, 

dodatna 

izobraževanja 

preko drugih 

institucij, 

zakonodajno 

področje, 

arhiviranje 

dokumentacije, 

vodeno članstvo, 

evidence 

programov. 
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Odgovor 3: Udeležba na izobraževanjih s področja kulturne dejavnosti. 

Kot sem že omenil, se članom omogočajo dodatna izobraževanja in 

udeležbe na seminarjih ter konferencah. Pomembno je poznavanje 

zakonodaje in poznavanje področja financ predvsem zaradi terminov 

in rokov, ki so zahtevani npr. pri prijavah na javne razpise. Pomembno 

je tudi znanje in pristopi glede evidentiranja podatkov društva 

(arhiviranje dokumentacije, gradiv, vodenje evidence članov in 

podobno). 

Izobraževanja s 

področja kulturne 

dejavnosti, 

dodatna 

izobraževanja 

članov, 

poznavanje 

zakonodaje in 

finančnega 

področja, 

dodatna znanja in 

pristopi, 

evidentiranje 

podatkov, 

arhiviranje 

dokumentov. 

Vprašanje 7: 

Katere aktivnosti oz. programe izvajate v vaši lokalni skupnosti? V 

katere aktivnosti ste vključeni v okviru svojih delovnih nalog? 

 

Odgovor 1: Izvajamo delovne akcije, čistilne akcije v sodelovanju z 

gasilskim društvom in drugimi društvi, skupaj z društvi tudi razna 

predavanja, programi vzdrževanja, v sodelovanju z društvi pa tudi 

razne prireditve in otvoritve ter spominska obeležja. Vsako leto pa 

člani sveta KS organiziramo krajevni praznik z vključitvijo 

posameznih društev. 

Poleg predsednika KS sem vključen v aktivnosti delovanja vseh 

društev, sem član konjerejskega, kulturnega, gasilskega društva. Na ta 

način želim kot predsednik ustvariti čim več povezovanj med ljudmi 

in preprečevati konflikte. 

Delovne in čistilne 

akcije, 

sodelovanja z 

drugimi društvi, 

predavanja, 

vzdrževanje, 

prireditveni in 

otvoritveni 

dogodki, 

krajevni praznik, 

vključenost 

posameznika v 

razne aktivnosti, 

povezovanje ljudi, 

preprečevanje 

konfliktov. 

Odgovor 2: Izvajamo izključno aktivnosti na področju ljubiteljske 

kulture z godbeno zasedbo Vaška godba, ki je najmočnejša sekcija v 

skupnosti. 

Aktivnosti 

ljubiteljske narave, 

godbena zasedba 

kot najmočnejša 

sekcija, 
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Vključen sem v godbo kot instrumentalno zasedbo, katere vodja in 

kapelnik sem, ter tudi v Zvezo Možnar, ki pokriva obujanje starih šeg, 

običajev in opravil.  

vključenost kot 

vodja in kapelnik, 

vključenost v 

Zvezo Možnar. 

Odgovor 3: V sklopu kulturnega društva v lokalni skupnosti izvajamo 

aktivnosti na področju kulture in skrbimo za razna družabna dogajanja 

v kraju preko sekcij. Kulturno društvo zajema različna področja 

ljubiteljske kulture in ga sestavlja več sekcij: zborovsko petje, 

gledališka dejavnost, ljudski pevci, plesno-mažoretna skupina, 

literarna dejavnost in najmočnejša sekcija godbena zasedba. V okviru 

svoje dejavnosti skrbimo tudi za oživljanje in ohranjanje kulturne 

dediščine in njeno predstavljanje širši javnosti. Kot društvo pa smo 

vključeni tudi v Zvezo Možnar, ki povezuje vsa društva laške občine.  

Poleg vključenosti v Kulturno društvo Vrh nad Laškim sem aktiven 

član Vaške godbe, gasilskega društva in konjerejskega društva. 

Aktivnosti na 

področju kulture, 

družabna 

dogajanja, 

različna področja 

ljubiteljske kulture, 

sekcije društva, 

ohranjanje kulturne 

dediščine, 

društvo v Zvezi 

Možnar, 

vključenost v več 

aktivnosti v kraju. 

Vprašanje 8: 

Kateri so prioritetni programi? In na kakšen način se določa plan 

programov in njihovo izvajanje? 

 

Odgovor 1: Glavno je zagotavljanje normalnih življenjskih pogojev 

krajanom in vzdrževanje in ureditev javnih poti. Seveda je prioriteta v 

primeru naravnih katastrof čimprejšnja vzpostavitev normalnih 

pogojev. Plan programov se določa na letnem zboru krajanov. V 

sklopu programov imamo dolgoročno izvajanje predvsem zahtevnih 

projektov, elektrifikacije ipd. Kratkoročna izvedba zadeva izvedbo 

manj zahtevnih del, kot so ureditev plazov, delov cest in izvedba 

druženj oz. družabnih programov. Večina projektov v naši pristojnosti 

se oglašuje preko Laškega biltena, kjer so navadno predstavljene vse 

pomembne informacije. 

Zagotovitev 

normalnih 

življenjskih 

pogojev, 

prioriteta je 

obravnavanje 

primera naravne 

katastrofe, 

določanje plana 

programov, 

zbor krajanov, 

dolgoročna 

izvedba, 

kratkoročna 

izvedba, 

Odgovor 2: Redno delovanje godbe in udeležba na nastopih, tako na 

lokalnem nivoju kot na občinskem in tudi širše, v tujini. Plan 

programov se določa na podlagi letnega sprejetega programa na zboru 

članov, ki poteka enkrat letno. Potrebno je iskanje sponzorjev oz. 

Rednost delovanja, 

nastopanje na 

lokalnem in 

občinskem nivoju, 

nastopi izven meja, 
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pokroviteljev, v zameno jim nudimo objavo na plakatih in listih. 

Tržimo oz. oglašujemo predvsem večje dogodke na raznih prireditvah 

z izdajo brošur in z objavo v biltenu občine. Za nastope ne zahtevamo 

vstopnine, gre zgolj za prostovoljne prispevke. 

določitev plana 

programov, 

zbor članov, 

iskanje sponzorjev, 

oglaševanje 

dogodkov, 

prostovoljni 

prispevki. 

Odgovor 3: Glavna prioriteta društva je njegovo redno delovanje z 

izvedbo nastopov sekcij društva in udeleževanje na lokalnem in 

občinskem nivoju. Plan programov društva se vsako leto določa na 

zboru članov, enkrat letno. Ob določenih izvedbah pa je potrebno 

dodatno iskanje glavnih sponzorjev, večje dogodke in prireditve pa 

oglašujemo preko Laškega biltena, plakatov in brošur. 

Redno izvajanje 

nastopov sekcij, 

nastopi na 

lokalnem in 

občinskem nivoju, 

plan programov, 

enkrat letno 

zborovanje članov, 

iskanje glavnih 

sponzorjev, 

oglaševanje večjih 

dogodkov in 

prireditev. 

Vprašanje 9: 

Kje vidite probleme izvajanja programov? Kaj bi izpostavili kot glavni 

problem? 

 

Odgovor 1: Kot glavni problem bi izpostavil financiranje programov 

in s tem tudi zatečeno stanje prehodnih državnih organov pri ureditvi 

statusa posameznih projektov (odmera cestišč, razni orisi). Problem pa 

včasih predstavljajo tudi posamezniki, ki zavirajo izvajanje. Trudimo 

se čimbolj enakovredno obravnavati vse krajane lokalne skupnosti, kar 

pa je razmeroma težka naloga. 

Problem 

financiranja, 

posamezniki kot 

ovira, 

težavnost 

enakovrednega 

obravnavanja. 

Odgovor 2: Problemi nastanejo pri povečanem številu povabil na 

nastope, kajti zaradi prezaposlenosti članov je včasih težko izpeljati 

nastop. Kot problem vidim tudi preskromno izobrazbo članov in s tem 

težje sledenje zahtevnim glasbenim programom oz. zahtevnosti 

notnega gradiva. Gre za prostovoljno opravljanje dejavnosti, zato 

moramo biti pazljivi, da se člani ne uprejo in da jih ne izgubimo. 

Problem pa je tudi omejenost s sredstvi in s tem težava pri 

zagotavljanju finančne podpore za delovanje. 

Povečanje števila 

nastopov, 

prezaposlenost 

članov, 

preskromna 

izobraženost 

članov, 
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zahtevnost notnega 

gradiva, 

prostovoljno 

opravljanje 

dejavnosti, 

pažnja pri 

morebitni izgubi 

članov, 

omejenost sredstev, 

slaba finančna 

podpora delovanja. 

Odgovor 3: Problemi izvedbe programov se kažejo predvsem, kadar 

imamo večje število nastopov določenih sekcij društva oziroma več 

raznih prireditev. Zato zaradi morebitne prezaposlenosti članov 

društva prihaja do težje izvedbe. Z vidika prostovoljnega opravljanja 

dejavnosti moramo v društvu paziti na korekten odnos do članov in od 

njih pričakovati zgolj, kar je v njihovih zmožnostih, saj v nasprotnem 

primeru lahko dosežemo nasprotni učinek. Kot glavni problem izvedbe 

programov društva bi izpostavil predvsem omejenost s finančnimi 

sredstvi, saj pridobivamo določena sredstva s strani krajevne skupnosti 

in dolgoletnih sponzorjev. Žal pa je količina namenjenih sredstev 

manjša od želene in zato ne moremo izvesti vseh aktivnosti, ki bi jih  v 

prihodnje želeli predstaviti javnosti. 

Problemi izvajanj 

programov, 

povečano število 

prireditev, 

preobremenjenost 

članov društva, 

dejavnost je 

prostovoljna, 

omejenost 

finančnih sredstev, 

težja izvedba 

določenih 

programov. 

Vprašanje 10: 

Imate kakšne predloge za lokalno skupnost, tako na področju 

managementa kot na področju izvedbe programov? 

 

Odgovor 1: Potrebno je boljše poznavanje potreb in pogojev ter 

prepričanje posameznikov po določenih investicijah in odobritvi (to 

mislim predvsem na pomembne vodje na občini) za enakovredne 

življenjske pogoje krajanov. 

Poznavanje potreb 

v lokalni skupnosti, 

potrebe po 

investicijah, 

omogočanje 

enakovrednih 

življenjskih 

pogojev. 

Odgovor 2: Predvsem še večje vključevanje KS v sofinanciranju 

programov s strani obrtnikov za ustvarjanje pogojev delovanja. Tudi 

dobro sodelovanje s šolo in izobraževanje otrok v smeri, da se bodo 

vključevali v godbo in društvo. 

Sofinanciranje 

programov, 

večja vključenost 

KS, 

dobra sodelovanja, 
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vključevanje 

mladih – otrok. 

Odgovor 3: Kot predlog bi podal pridobitev novih višje izobraženih 

članov, ki bi v društvo doprinesli nova znanja, ideje in pristope. 

Dolgoročno gledano, pa tudi sodelovanje ljudi, ki so sposobni zbrati 

sponzorje in s tem povezati delovanje društva s stroko. 

Pridobivanje novih 

članov z višjo 

izobrazbo, 

dolgoročno 

sodelovanje, 

pridobitev 

sponzorjev, 

finančna 

prihodnost društva. 

 

 


