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POVZETEK 

Magistrska naloga opisuje rezultate raziskave, v kateri smo preučevali mednarodno 

organiziranost in učinkovitost delovanja društev za zaščito živali, s poudarkom na društvih za 

pomoč hrtom v Sloveniji, Italiji, Španiji, Angliji in na Irskem. Zanimalo nas je ali je trenutna 

organiziranost teh društev v mednarodnem okolju manj učinkovita, kot bi lahko bila z 

uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov. Podatke smo zbirali preko 

svetovnega spleta. Za sodelovanje se je odločilo 170 posameznikov, obdelali pa smo rezultate 

86 sodelujočih, iz šestih društev za pomoč hrtom. Ugotovili smo, da so društva po številu 

rešenih hrtov bolj ali manj učinkovita, vendar pa je, glede na nesodelovanje posameznih 

društev, vprašljivo, ali gre ta delež pripisati mednarodnemu sodelovanju in povezovanju ali 

morda drugačnim temeljem. 

Ključne besede: nepridobitne organizacije, društva, mednarodno okolje, organiziranje in 

povezovanje, internet, hrti, društva za pomoč hrtom, konceptualni model, učinkovitost 

delovanja. 

SUMMARY  

This Master's thesis describes the results of an investigation where we have studied 

international organization and efficiency of non profit organization's that help sign hunts in 

Slovenia, Italy, Spain, England and Ireland. We wanted to know whether the current 

organization of this associations is less effective as it would be if the latest organizational 

concepts or models were used. Data were gathered by means of a survey which was published 

on an internet site. A total of 170 responses were received; 86 of them were considered 

suitable and, consequently, used in further analyses. The results of the research have shown 

that our associations are more or less effective, but, given the lack of cooperation from 

individual organizations, is questionable, whether this share is attributable to international 

cooperation and integration, or perhaps to some different basis. 

Key words: non-profit organizations, international environment, organization and integration, 

internet, sing hunts, associations for sing hunts in need, conceptual model, efficiency of 

operation 
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Verjetno ne moremo rešiti vseh živali,  

lahko pa vseeno poskusimo. 
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1 UVOD 

Zelo široko gledano sta globalni trg in človeški svet razdeljena na dve kategoriji, ki s časom 

postajata vedno bolj raznoliki, odvisni od potreb, odprtosti za ustvarjalnost, inovativnost in 

drugačnost. Eno kategorijo predstavljajo organizacije, ki s svojo logiko in profitno 

naravnanostjo poveličujejo pomen kapitala in ga postavljajo v ospredje ustvarjalnosti in 

inovativnosti, kot ključni vzvod za obstoj, stabilno rast in razvoj. Drugo kategorijo 

predstavljajo neprofitno naravnane in humanitarne organizacije, ki v javnem interesu s 

svojevrstnim pristopom delujejo na področjih, za katere država in tržno gospodarstvo ne 

kažeta zadostnega zanimanja. V večini primerov sledijo potrebi po pomoči, vživljanju v 

sočloveka, živali, naravo, da bi z ozaveščanjem ljudi ter razumevanjem osrednjih problemov 

sodobne družbe nekaj spremenili oz. izboljšali. 

Torej: če je cilj profitnih organizacij ustvarjanje dobička, gre pri drugih za zagotavljanje 

storitev splošnega in skupnega pomena, s katerim zadovoljujejo določene družbene potrebe, 

ki zvišujejo družbeno blaginjo. Gre za širok spekter organizacij, ki niso niti tržne niti državne, 

v javnosti pa so označene z različnimi imeni, kot so neprofitne, prostovoljne, neodvisne, 

civilno-družbene.  

Te organizacije s svojo humanitarno dejavnostjo, v okviru iskanja odgovorov na moralna 

vprašanja, sooblikujejo zgodbe, odnose, tokove ter potrebe sodobne družbe in s svojimi 

storitvami, vsebino in aktivnostmi dopolnjujejo družbeni prostor. V tem pogledu smo tako 

priča vse močnejši humanizaciji poslovnega sveta, v katerem fizične osebe, preko zasebnih in 

nepridobitnih združenj, v okviru svoje dejavnosti dopolnjujejo dejavnost države, prispevajo 

nove ideje in rešitve ter so sredstvo, s katerim posamezniki, neodvisno od vladne politike, 

uresničujejo svojo vizijo dobre družbe.  

Delitev na profitno in neprofitno lahko zaznamo tudi pri delovanju društev za zaščito živali. 

Konkretneje je ta delitev vidna pri delovanju društev za pomoč hrtom, kjer profitno naravnan 

del predstavlja dejavnost tradicionalne tekaške industrije hrtov, medtem ko ima neprofitni del 

do odnosov v družbi bistveno drugačen pristop in delovanje, kot kapital s svojo logiko in 

profitno naravnanostjo. Ta ne sledi želji po dobičku, temveč z vidika socialne odgovornosti 

sledi miselnosti, da je hrt predvsem bitje s svojimi pravicami in da potrebuje pomoč. 

Pri takšni delitvi smo predpostavljali, da je delovanje društev za pomoč hrtom po eni strani 

zelo humano, po drugi pa premalo učinkovito.  

Problem, ki smo ga želeli raziskati, je bila ravno ta neučinkovitost delovanja društev za 

pomoč hrtom. Statistični podatki namreč izkazujejo, da je za dejavnost tekaške industrije 

samo v Angliji in Irski vsako leto registriranih okoli 5.098 hrtjih legel, kar predstavlja 

približno 35.623 hrtov. Med rojenimi hrti jih je samo 11.000 namenjenih tekmovanjem. 

Četrtina teh je vsako leto zavrženih in so predmet dejavnosti organizacij za pomoč hrtom po 
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svetu (APGAW 2007, 15–21). Glede na število rojenih hrtov menimo, da je ta delež rešenih 

hrtov premajhen.  

Vzporedno z zavedanjem o resnosti posledic tekmovalne industrije hrtov smo v zvezi z 

njihovim reševanjem ugotavljali vlogo mednarodnega okolja in pomen mednarodnih 

aktivnosti za to. Ugotovili smo, da so mednarodni procesi osrednjega pomena za doseganje 

ciljev društev za pomoč hrtom. Tovrstna društva, s prosocialnim vedenjem, socialno 

odgovornostjo in skrbjo za hrte, namreč stremijo k mednarodnemu sodelovanju in 

aktivnostim, da bi hrtom pomagali. Pri tem tvorijo organizirano celoto in gradijo na 

vzpostavljanju mednarodnih povezav in strateških zvez v povezavi z izvajanjem humanitarne 

dejavnosti. Delovanje teh društev ni usmerjeno samo na en trg, pač pa je cilj doseči boljše in 

trajnejše rezultate ter večjo ozaveščenost ljudi o problematiki hrtov na globalnem trgu. V tem 

pogledu je pomembno, da društva z mednarodno aktivnostjo in sodelovanjem ustvarijo pogoje 

za nudenje pomoči in širjenje humanitarne dejavnosti, ki je usmerjena izven okvirov 

domačega okolja in v dobrobit živalim. 

Predmet obravnave magistrske naloge so torej društva za pomoč hrtom oz. organizacije, ki so 

samostojne, zasebne, nepridobitne1 in prostovoljne ter v svoje delovanje, v povezavi z 

dejavnostjo, vključujejo koncept globalne družbe oz. zavest o tem, da živimo v svetu, kjer je 

povezovanje in sodelovanje nujno za delovanje, ekspanzijo, izboljšave in razvoj v zvezi z 

zagotavljanjem zastavljenih ciljev.  

Glede na mednarodno organiziranost društev, ki so povezane z zaščito živali, nas je zanimalo 

predvsem, kako učinkovito je njihovo delovanje in, ali bi bila lahko, z uporabo novejših 

organizacijskih konceptov ali modelov, bolj učinkovita. Pri tem smo izhajali iz podobnosti v 

delovanju društev za pomoč hrtom, njihove organiziranosti, sodelovanja in povezovanja ter 

vpliva interneta k reševanju hrtov. 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Namen teoretičnega dela je 

pregled relevantnih spoznanj, do katerih so raziskovalci že prišli in predstavljajo teoretični 

temelj problemu konkretnega raziskovanja. Na njih delno temelji tudi interpretacija rezultatov 

naše raziskave. Delno zato, ker smo se pri raziskovanju področja mednarodnega sodelovanja 

in strateškega povezovanja društev, ki so povezane z zaščito živali, srečali z relativno 

majhnim številom znanstvenih in strokovnih virov. Področje, ki predstavlja problem 

magistrske naloge je namreč relativno slabo raziskano. Veliko več relevantnih informacij smo 

zato črpali iz spletnih internetnih strani posameznih društev za pomoč hrtom, njihovih 

ustanovnih aktov in drugih relevantnih podatkov, ki so nam bili v pomoč pri potrjevanju 

hipotez. 

                                                 
1 V magistrski nalogi bomo uporabljali termin nepridobitne organizacije povsod, razen tam, kjer so 
citirani avtorji uporabljali drugačne termine. 
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V nalogi smo najprej teoretično opredelili vlogo in pomen nepridobitnih organizacij v 

sodobnih razvitih družbah in jih razmejili. V kontekstu opredelitve nepridobitnih organizacij 

smo se navezali na društva, kot obliko zasebne nepridobitne organizacije in njihovo delovanje 

podrobneje opisali. Nadaljevali smo z njihovo umestitvijo v družbeni prostor in okolje v 

katerem delujejo. Pri tem smo se omejili na opis tistih teorij, ki se v svoji osnovi najbolj 

približajo predmetu preučevanja, torej društvom, ki so po naravi dela zasebne, nepridobitne in 

prostovoljne organizacije. 

V poglavju mednarodno okolje in povezovalni procesi smo opisali številne teorije, s katerimi 

smo društva za pomoč hrtom in druge nepridobitne organizacije umestili v mednarodno 

okolje in mednarodno skupnost. Ugotovili smo, da so mednarodni procesi bistvenega pomena 

za delovanje društev za pomoč hrtom. Zato smo v tem poglavju podrobneje opredelili 

kategorije, pomen in vlogo mednarodnih poslovnih zvez in strateških partnerstev, z vidika 

razvoja in prepoznavnosti v širšem domačem in mednarodnem okolju pa vsebinsko opredelili 

tudi vlogo in pomen interneta k reševanju hrtov.  

Glede na trenutno organiziranost društev smo predpostavljali, da se pri svojem delovanju 

povezujejo v mreže, ki so oblikovane za realizacijo konkretnega projekta, tj. za reševanje 

hrtov. Zato je to poglavje v precejšnji meri namenjeno celoviti opredelitvi mrežnih povezav. 

Tretji sklop je še ožji. Osredotoči se na konkreten problem. Opisana so dejstva in okoliščine, 

zaradi katerih je potrebna pomoč hrtom, teoretično in modelno pa je s perspektive 

povezovalnih procesov prikazano tudi delovanje izbranih društev za pomoč hrtom v Sloveniji, 

Italiji, Španiji, Angliji in na Irskem. 

S pomočjo oblikovane strategije je preučevanje osredotočeno na izboljšanje modela delovanja 

društev za pomoč hrtom, ki je tudi bistveni cilj naloge. Da bi dosegli cilj, smo postavili 

naslednje podcilje: 

− preučiti dejansko delovanje društev za pomoč hrtom in ugotoviti podobnosti v delovanju; 

− ugotoviti in izmeriti učinkovitost mednarodnih povezav društev za pomoč hrtom; 

− ugotoviti vlogo in pomen interneta za delovanje društev za pomoč hrtom; 

− prikazati delovanje društev v teoriji in konceptualnem modelu; 

− podati predloge za izboljšanje učinkovitosti delovanja društev v konceptualnem modelu; 

− na osnovi znanstvene raziskave in analize konkretnega primera, izboljšanje delovanja 

konceptualno – modelno opredeliti. 

Podobno kot smo postavili cilje magistrske naloge, smo tudi pri postavljanju hipotez postavili 

eno glavno hipotezo z več pomožnimi. Skladno s teoretičnimi izhodišči za mednarodno 

sodelovanje in strateško povezovanje društev za pomoč hrtom smo preizkusili naslednjo 

glavno hipotezo: 
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− Na področju mednarodne organiziranosti društev, ki so povezane z zaščito živali, njihovo 

delovanje ni dovolj učinkovito, kar se kaže v slabšem doseganju ciljev, kot pa bi to lahko 

bilo z uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov. 

Za potrditev glavne hipoteze smo postavili več pomožnih hipotez, in sicer: 

− Med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom ni razlik v delovanju. 

− Mednarodno sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom bistveno prispeva k 

doseganju ciljev njihovega delovanja in s tem k njihovi uspešnosti. 

− Na učinkovitost delovanja društev za pomoč hrtom odločilno vplivajo informacije, 

objavljene na internetu. 

Pred raziskavo smo opravili pilotsko študijo. Na podlagi njenih rezultatov ter po izračunani 

veljavnosti in zanesljivosti postavk prvotnega vprašalnika, smo izdelali dve končni različici 

vprašalnika, s katerima smo ugotavljali, kako učinkovito je delovanje izbranih društev za 

pomoč hrtom.  

Ker smo predpostavljali, da so demografski podatki v anketnem vprašalniku, glede na 

jezikovno različnost obravnavanih društev, temelj za določeno napako merjenja, smo to 

skušali omejiti z uporabo veljavnega in zanesljivega vprašalnika. Vprašalnik smo tudi zato 

izdelali v štirih jezikih, in sicer slovenščini, angleščini, italijanščini in španščini.  

Podatke za raziskavo smo zbirali preko svetovnega spleta s pomočjo vprašalnika, ki je bil 

dostopen na spletnem družabnem omrežju facebook, elektronskih naslovih zastopnikov in 

članov društev ter spletnih forumih društev. Pri zbiranju podatkov smo naleteli na odpor 

društev in njenih članov za sodelovanje v raziskavi, kar pa ni bistveno vplivalo na naše 

rezultate.  

Zbiranje podatkov je potekalo od 2. 11. 2010 do 3. 3. 2011. Kljub nasprotovanju izvedbe 

raziskave zastopnikov posameznih društev, smo k njej pritegnili 170 posameznikov iz šestih 

društev za pomoč hrtom. Po pregledu pridobljenih podatkov smo se odločili, da v končno 

obdelavo podatkov vključimo 86 udeležencev.  

Vzorec posameznih članov društva, kot tudi vzorec društev, ki so bila upoštevana pri 

raziskavi, nista bila reprezentativna. Reprezentativnost je bila namreč zelo visoko odvisna od 

pripravljenosti posameznikov in društev za sodelovanje. Določene omejitve so bile vezane 

tudi na znane pomanjkljivosti izvajanja internetnih raziskav. Naša raziskava je bila namreč 

zasnovana tako, da je, glede na oddaljenost subjektov, ki so sodelovali v raziskavi, potekala 

preko svetovnega medmrežja. Teorija o teh pomanjkljivostih govori predvsem v smislu 

zakritosti identitete posameznika in odvisnosti odgovorov od trenutnega počutja, ob 

siceršnjem pomanjkanju zanesljive kontrole.  
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Podatke smo statistično obdelali s statističnimi orodji, ki so dosegljivi preko programskih 

paketov za statistično obdelavo podatkov. S pomočjo frekvenčne porazdelitve in univariatnih 

statističnih metod smo ugotavljali pomanjkljivosti ter razlike in podobnosti v delovanju 

društev in v mednarodni organiziranosti teh društev.  

Rezultati raziskave so pokazali, da ni razlik v delovanju obravnavanih društev, da informacije, 

ki so objavljene na internetu pravzaprav ne dajejo bistvenega prispevka k reševanju hrtov in 

da na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so društva, glede na število rešenih hrtov, bolj ali 

manj učinkovita. Kljub temu ugotavljamo, da je zadnja trditev, glede na nesodelovanje 

posameznih društev v raziskavi, vprašljiva, saj ni bilo mogoče ugotoviti ali gre ta delež 

pripisati mednarodnemu sodelovanju in povezovanju ali morda drugačnim temeljem. 

S pomočjo znanstvene raziskave in analize konkretnega primera smo izboljšanje delovanja 

društev za pomoč hrtov še konceptualno – modelno opredelili. Konkretno smo na osnovi 

dejanske organiziranosti društev za pomoč hrtom izdelali nov konceptualni model strateških 

partnerstev. Ta obravnavanim društvom ponuja nov in predvsem enoten pristop k reševanju 

hrtov, s čimer bi bila društvom omogočena lažja pot do stabilnega razvoja in rasti ter 

fleksibilnejšega, učinkovitejšega in bolj življenjskega delovanja. 

1.1 Nepridobitne organizacije 

Organizacija je sestav ljudi, sredstev in virov. Zasnovali in ustanovili so jo ljudje zaradi svojih 

koristi ter zato v njej sodelujejo in so udeleženi na nek način v njenih izidih. Po smotrih, to je 

razlogih za ustanovitev, delovanje in razvoj organizacije, so organizacije pridobitne in 

nepridobitne (Kralj 1999, 29). 

1.1.1 Vloga in pomen nepridobitnih organizacij 

Organizacija, katere cilj je zagotavljati družbeno želene proizvode in storitve brez namena 

ustvarjati dobiček, je nepridobitna organizacija. Izraz nepridobiten se nanaša na vladne in na 

druge nepridobitne organizacije, čeprav v ožjem smislu mislimo predvsem na slednje. Te so 

šole, univerze, bolnišnice in druge organizacije za varovanje zdravja, prostovoljne 

organizacije, verske skupnosti, društva, politične stranke itd. (Douglas 1995, 2–3).  

V svetu nepridobitne organizacije zavzemajo vedno bolj pomembno mesto, so nadvse 

raznolike in delujejo v javnem interesu. Njihov namen je trajno zagotavljati storitve in 

dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot celote, njenih podsistemov, 

posameznega človeka in niso ustanovljene zaradi ustvarjanja dobička (Trunk Širca in Tavčar 

1998, 3).  



 

6 

Od pridobitnih organizacij se nepridobitne razlikujejo predvsem po smotrih. Njihov temeljni 

smoter ni merljiv v denarju (Trunk Širca in Tavčar 2000, 16), temveč je usmerjen v 

zadovoljevanje družbenih potreb in potreb posameznika (Trunk Širca in Tavčar 2000, 3). 

Pomen nepridobitnih organizacij lahko izluščimo iz njihovega poslanstva, ki temelji na 

dolgoročnih človekoljubnih usmeritvah in zaupanju (Kovač 2002, 224) in naj bi bil rezultat 

petih elementov organizacije: zgodovine, trenutnih preferenc lastnikov, tržnega okolja, virov 

in značilnih znanj (Kotler et al. 1999, 66).  

Poslanstvo predstavlja tudi konkretizacijo vizije organizacije oz. njeno grobo sliko v 

prihodnosti, z velikim motivacijskim nabojem in opis naše neposredne prihodnosti z jasno 

navedbo (Vodopivec 2009, 13):  

− področij delovanja,  

− odjemalcev, 

− načinov delovanja, 

− osnovnih vrednot in vzorcev obnašanja,  

− odnosov organizacije do okolja. 

Glede vizije Tavčar (1999, 21–42) pravi, da ta izhaja iz prevladujočih interesov in da 

opredeljuje razloge, zaradi katerih organizacija obstaja. Tavčar (1999, 42) tudi pravi, da sta ti 

sestavini temeljna zamisel o organizaciji, ki obsega temeljne vrednote in namen organizacije 

ter njeno videnje v prihodnosti.  

Poslanstvo nepridobitne organizacije določajo ustanovitelji. To so posamezniki ali skupine, ki 

se združujejo zaradi doseganja želenih koristi, da pri tem (Hall 1992, 28): 

− izvršujejo javna dela, ki jim jih dodeli država, 

− zadovoljijo potrebo po storitvah ali drugih materialnih dobrinah, ki jih ne država ne druge 

profitne organizacije ne morejo zadovoljiti na trgu in 

− vplivajo na politiko države, gospodarstva ter drugih nepridobitnih organizacij.  

Po Mavri (2009, 6) se poslanstvo kaže v zadovoljevanju določenih družbenih potreb, s 

katerimi se zvišuje kakovost življenja oz. družbena blaginja. 

Poslanstva organizacije ni mogoče udejanjati brez organiziranega združevanja, ki je 

bistvenega pomena v vsaki družbi. Je človekova pravica, ki omogoča svobodno izražanje 

mnenj, oblikovanje volje in samo-organiziranosti. Ta pravica je danes opredeljena v različnih 

pravnih aktih v vseh demokratičnih družbah. Je izhodišče oz. osnova interesnega združevanja 

posameznikov ali skupin, zagotovljena z ustavo in drugimi predpisi.  

Pravico do združevanja opredeljuje tudi Zakon o društvih (Ur. l. RS, številka 64/2011; v 

besedilu: ZDru) in jo v svoji vsebini povezuje z delovanjem društev. 
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Društvo je kot pravna oblika nepridobitne organizacije, po I. odstavku 1. člena ZDru, 

definirano kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi 

uresničevanja skupnih interesov. Interes, kot tudi temeljni cilj delovanja, ni doseganje 

morebitnih dobičkov, ampak zagotavljanje čim širše ravni zadovoljenosti potreb različnih 

interesnih skupin, z zagotavljanjem stvari oz. predvsem storitev na splošno koristnem in 

dobrodelnem področju (Horak 1995, 18). Večina opravil društev zato temelji na 

prostovoljnem delu. 

Prostovoljno delo, kot ga poznamo danes, je družbeni fenomen, ki se pojavlja oz. nastopa v 

obliki akcije in aktivnosti. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2011) pojem akcija definira 

kot prizadevanje oz. organizirano dejavnost z določenim ciljem. Novak (2008, 11) pravi, da 

za obema pojmoma stoji aktivizem, ki je pretežno posledica posameznikovega entuziazma in 

udejstvovanja. Gre torej za usmerjeno delovanje k zadanim ciljem.  

Prostovoljstvo deluje na pozitivni ničli in ne temelji na logiki tržnega sistema, kar pomeni, da 

so finančne koristi brezpredmetne. Glavni namen prostovoljstva je po tem njegova vsebina in 

ne denar.  

Ramovš (2001, 313) glede prostovoljstva pravi, da je to osnovna sodobna oblika osebne 

solidarnosti v socialnem delovanju, ker gre za osebno izbiro solidarnostne socialne dejavnosti, 

ki ji človek posveti del svojega prostega časa, ob rednih službenih obveznostih. Podobno 

navaja tudi Flaker (2001, 306), ko pravi, da prostovoljno delo na ravni besed izraža dve 

temeljni vrednoti družbe. To sta delo in prostovoljstvo. 

Prostovoljstvo je torej tesno povezano z delovanjem nepridobitnih organizacij. V njem 

prostovoljci odkrivajo sami sebe, se učijo drug od drugega, podpirajo šibkejše in si s tem 

pridobivajo izkušnje. 

Kot smo že navedli; rezultatov nepridobitnih organizacij ne moremo neposredno meriti oz. 

ovrednotiti v denarju. Lahko pa merimo zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki je pravo merilo 

za uspešnost njihovega delovanja. Cilji nepridobitnih organizacij tudi niso v lastni koristi 

organizacije. Njihovo delovanje je usmerjeno v korist posameznih skupin ljudi, živali, pa tudi 

v korist celotne družbe (Ivanec 2005, 5).  

Odločitve o presoji in izbiri o usmerjenosti nepridobitne organizacije niso predpisane z 

zakonom. Tudi družba jih ne zahteva, so pa v neposredni povezavi z dobrodelnostjo in 

zavedanjem o socialni odgovornosti do sočloveka, živali. 

Navedeno je pomembno predvsem v današnjem času, ko prevladuje težnja k zadovoljevanju, 

poleg osnovnih človeških materialnih potreb, tudi višjih duhovnih potreb človekove osebnosti 

v njegovem samouresničevanju (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 10–13).  
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Osnovni cilj obstoja in delovanja nepridobitnih organizacij je torej zagotavljanje določenih 

storitev splošnega in skupnega pomena v skladu z njihovim poslanstvom ter ceni in kakovosti, 

ki je sprejemljiva za skupino uporabnikov, katerim je organizacija namenjena (Žnidaršič 

Kranjc 1996, 26).  

1.1.2 Značilnosti nepridobitnih organizacij in njihova klasifikacija 

Sodobno gospodarstvo in država sta nezmožna zadovoljevati potrebe posameznikov po 

določenih storitvah. Rezultat tega je povečanje števila ustanovljenih nepridobitnih organizacij. 

V literaturi ne obstaja enotna opredelitev zanje. V angleščini so običajno označene kot 

nonprofit organizatons (angl.), včasih še celo kot non-for-profit organizations (angl.) (Kalan 

2008, 1).  

Prevodu v slovenščino ustrezajo različne sopomenke, ki se uporabljajo v ekonomskem jeziku: 

nedobičkonosne, neprofitne, nepridobitne, neodvisne, nevladne, dobrodelne, volonterske, iz 

davkov izvzete in druge organizacije.  

Glede na pravno ureditev teh organizacij bi jih lahko bolj natančno imenovali organizacije, ki 

ne delijo dobička ali angl. non profit distributing organizations (Horak 1995, 17).  

Glavne značilnosti nepridobitnih organizacij se dotikajo pravnih razlag, ki so zapisane v 

zakonih posameznih držav. Nanašajo se tudi na status nepridobitnih organizacij, njihovo 

upravljavsko neodvisnost od države in neprofitnost. Pravne razlage zanima predvsem namen 

zasebnih nepridobitnih organizacij, ki naj bi bile splošno, širše družbeno koristne ali 

dobrodelne. Pogosto se vežejo na uresničevanje poslanstva, državljansko iniciativo, 

prevzemanje lastne iniciative in odgovornosti za javne naloge ter osebno aktivnost na splošno 

koristnem in dobrodelnem področju (Strojan, Šporar in Bien 2002, 8). 

Opredelitev pojma neprofitnih organizacij kaže na to, da obstaja pri definiciji še veliko 

nejasnosti in razlik. Mednarodne primerjave namreč kažejo, da se definicije neprofitnega 

sektorja razlikujejo od države do države in da je treba koncepte delovanja neprofitnih 

sektorjev v različnih državah natančneje definirati (Anheier in Salamon 1997, 15).  

Na splošno velja, da ustvarjenega dobička organizacija ne sme razdeliti med člane, temveč ga 

nameni za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev in dobrin. Pojmovanje 

nepridobitnih organizacij torej temelji na definiciji neprofitnosti.  

Glede neprofitnosti Trstenjakova (1998, 30) pravi, da z njo ne razumemo tistega delovanja, 

med katerim se ne ustvarja dobička, ampak tisto, kjer se razlika med prihodki in odhodki 

ustvarja, vendar se ne deli med lastnike niti med člane niti si ga ne sme deliti uprava ali drug 

organ pravne osebe, ampak se dobiček oz. presežek prihodkov nad odhodki lahko uporabi le 

za financiranje dejavnosti oz. namena, za katerega je ustanovljena pravna oseba. 
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Za bolj nazorno ponazoritev definicije neprofitnosti v nadaljevanju navedemo še nekatere 

razlike med profitnimi ni neprofitnimi organizacijami (Tavčar 2005, 18): 

− pri neprofitnih organizacijah je glavni cilj zagotavljanje in ustvarjanje pogojev za boljše 

življenje, medtem ko gre pri profitnih organizacijah za doseganje čim večjih dobičkov; 

− za neprofitne organizacije so značilne kratkoročne strategije delovanja, medtem ko je za 

profitne organizacije značilno ravno obratno; 

− pri porabi finančnih sredstev neprofitne organizacije težijo k porabi celotnega proračuna, 

medtem ko so profitne bolj usmerjene k varčevanju; 

− neprofitne organizacije se opirajo na pomoč prostovoljcev, pri čemer se pojavlja problem 

njihove zanesljivosti in plačila za opravljeno prostovoljno delo; 

− za vodilni kader v neprofitnih organizacijah naj bi bila značilna nižja usposobljenost za 

opravljanje poklica.  

Tudi členitve nepridobitnih organizacij niso enotne. Razvrščajo se lahko po različnih 

kriterijih, in sicer: glede na dejavnost, ki jo opravljajo in udeležence, katerim so namenjeni 

učinki dejavnosti. Na podlagi tega kriterija razlikujemo neprofitne organizacije, katerih učinki 

dejavnosti so pretežno namenjeni posameznikom, njihovem članom ali javnosti (Horak 1995, 

47). 

Da bi lahko podrobno razumeli kakšne so značilnosti nepridobitnih organizacij, kako jih 

razvrščamo in kako si jih avtorji razlagajo, bomo pojem nepridobitne organizacije tudi 

definirali.  

Po Rusu (1994, 959) so neprofitne organizacije skupni pojem za javno upravo, za družbene 

dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička ali pa z njim, vendar cilj 

njihovega delovanja ni dobiček; če do njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, 

ampak se ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za njeno razširitev ali pa 

za dvig kakovosti storitev. 

Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 14) so neprofitne organizacije razdelile na dve 

temeljni vrsti organizacij: 

− javne neprofitne organizacije, ki so jih ustanovile javne avtoritete in služijo javnemu 

interesu; 

− zasebne neprofitne organizacije, ki so jih ustanovile zasebne fizične in pravne osebe in 

lahko služijo, tako javnemu kot tudi skupnemu interesu; v obeh primerih gre za legitimno 

operacionalizacijo splošnega družbenega interesa. 

Slovenski statusno pravni ureditvi in organiziranosti nepridobitnih organizacij je podobna 

nemška klasifikacija nepridobitnih organizacij, ki jih, ločene po kriterijih, razvršča glede na 

(Schwarz 1996, 18): 

− državne nepridobitne organizacije, 
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− napol državne organizacije, 

− zasebne organizacije. 

Vrečko (2003, 7) izpostavlja naslednje tipe definicij nevladnih organizacij: 

− pravna definicija: zapisana je v zakonih in drugih predpisih posamezne države ali 

mednarodnih dokumentih, ki so pravni vir; 

− ekonomska definicija: opredeljuje nepridobitne organizacije glede na vir prihodkov in 

uvršča mednje tiste, pri katerih več kot polovico prihodkov pokrivajo donacije 

podpornikov in članov; 

− funkcionalna definicija: med nepridobitne organizacije uvršča le zasebne organizacije, ki 

imajo splošno koristne in javne namene; 

− strukturalno – operacionalna definicija: definicija med nepridobitne organizacije uvršča 

tiste, ki so ustanovljene formalno in imajo določeno stopnjo organiziranosti; so zasebne, 

ustanovijo jih nevladni udeleženci; so neprofitno-distributivne, morebitne presežke 

prihodkov uporabljajo le za uresničevanje svojega poslanstva in programa; so vodene in 

upravljane samostojno in vključujejo določeno količino prostovoljnega dela.  

Vrečko (prav tam) pravi še, da morajo biti navedeni kriteriji v vsaki od organizacij izpolnjeni 

vsaj v določeni meri. 

Glede na tipe definicij nevladnih organizacij je najširše sprejeta strukturno – operacionalna 

razlaga. Vojnovič in drugi (1996, 87) pravijo, da zato, ker so njeni kriteriji postavljeni dovolj 

široko, da lahko zajemajo širšo množico organizacij.  

Pojem nepridobitna organizacija izhaja iz ameriške teorije managementa (Trunk Širca in 

Tavčar 2000, 3), definirajo pa ga tudi Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 6), ki pravijo, 

da so to organizacije, ki so institucionalno ločene od države oz. so njihovi ustanovitelji 

zasebne fizične ali pravne osebe; da so nepridobitne, kar pomeni, da je osnovni smisel 

njihovega obstoja delovanje v splošne, družbeno koristne namene, pri čemer presežek 

prihodkov nad odhodki namenijo trajnostnemu uresničevanju namena in njihovih ciljev; da so 

prostovoljne, saj članstvo v njih ni zakonsko obvezno, pritegnejo pa večji ali manjši finančni 

vložek prostovoljcev; in da so organizacije, kar pomeni, da imajo oblikovano osnovno 

organizacijsko strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanjo vključeni. 

Najbolj izpopolnjen in najbolj uporaben klasifikacijski sistem za mednarodno preučevanje je 

po Vrečku (2003, 10) Mednarodna klasifikacija nepridobitnih organizacij (v besedilu: 

ICNPO2). V njej je opredeljenih dvanajst področij, na katerih delujejo zasebne nepridobitne 

organizacije; teh dvanajst področij je dodatno razdeljenih na štiriindvajset podpodročij, 

                                                 

2 angl. International Classification of Nonprofit Organizations 
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znotraj katerih delujejo različni tipi organizacij; na tej ravni klasifikacija ni standardizirana 

zaradi prevelike raznovrstnosti tipov po posameznih družbah.  

Področja, po katerih so v ICNPO razvrščene zasebne nepridobitne – volonterske organizacije, 

so (Vrečko 2003, 11): 

− področje kulture, umetnosti in rekreacije, športa, 

− področje izobraževanja in raziskovanja, 

− področje zdravstva, 

− področje socialnega varstva, 

− področje zaščite okolja in varstva živali, 

− področje razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja, 

− področje prava, zagovorništva in politike, 

− področje nabiranja sredstev in financiranja nepridobitnih organizacij in promocije 

prostovoljstva, 

− področje mednarodnega delovanja, 

− področje regij, 

− področje poslovnega in poklicnega združevanja, 

− drugo, česar ni mogoče razvrstiti na nobeno od področij. 

ICNPO je v Vodniku po nevladnih organizacijah v Slovenji uporabil tudi Levičar (1999, 7), 

ko je pravne organizacije razdelil v sedemnajst osnovnih področij. Za boljšo prepoznavnost je 

natančneje opredelil, kaj posamezno organizacijo naredi prepoznavnejšo, poleg področja 

delovanja pa je dodal še glavno značilnost. Skladno s tem je oblikoval dve skupini nevladnih 

organizacij, in sicer: prvo, ki je usmerjena v družbo ter drugo, ki je usmerjena v okolje. V 

prvo skupino je uvrstil aktivnosti mladih, druženje, skrb, pomoč, podporništvo, reševanje, 

varnost, vzgojo, izobraževanje, raziskovanje, ljubiteljstvo, zbirateljstvo, ohranjanje kulture, 

gostiteljstvo, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, tehniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

športne aktivnosti in rekreacijo, verovanje, zastopanje, zagovarjanje, mednarodno 

sodelovanje, Slovenci po svetu, mednarodne medvladne organizacije, uravnavanja sobivanja 

in drugo. V drugo skupino pa je uvrstil aktivnosti, ki se nanašajo na skrb za varstvo okolja, 

varovanje okolja, ljubiteljstvo narave, izobraževanje o okolju, raziskovanje okolja, 

nabiralništvo, lov in gojenje, zastopanje v okolju in tehnično samopomoč. Levičar (1999, 9) je 

pri izvajanju teh dejavnosti izpostavil skrb in pomoč. 

Skupne značilnosti nepridobitnih organizacij lahko opredelimo kot nepridobitno distribucijo 

storitev ali produktov, samostojno upravljanje, temelječo na prostovoljstvu, nepridobitno 

naravnanostjo in delovanje v javno dobro. Temeljne ožje značilnosti nepridobitnih organizacij 

so še (Šterlek 2008, 5): 

− Večstranska odprtost (angl. multiple public); nepridobitne organizacije so na eni strani 

odprte na stran ustanoviteljev in donatorjev, ki vplivajo na delovanje organizacij; tem je 
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omogočen vpogled v delovanje organizacije ter razpolaganje s sredstvi. Na drugi strani so 

uporabniki storitev teh organizacij, ki se zanimajo za njihovo ponudbo. 

− Večstranski cilji (angl. multiple objectives); za razliko od pridobitnih organizacij, kjer je 

cilj maksimiranje dobička, imajo nepridobitne organizacije dva temeljna cilja, in sicer: 

povečanje splošne družbene blaginje ter hkratno pridobivanje sredstev za uresničevanje 

zadanih ciljev. 

− Nepridobitne organizacije praviloma ponujajo storitve; neposredni učinki njihovega 

delovanja so realne dobrine v obliki storitev ali predmetov. 

− Odprtost za javnost in možni netržni pritiski (angl. public scrunity and nonmarket 

pressures); zaradi javnega delovanja so neprofitne organizacije pod pritiskom javnosti, 

predvsem tiste, ki so odvisne od državnih sredstev.  

Uveljavljenim klasifikacijskim merilom je skupno to, da temeljijo na istem, temeljnem merilu 

razvrščanja organizacij; to merilo je področje, na katerem zasebna nepridobitna organizacija 

deluje. 

Ugotavljamo, da so neprofitne organizacije, preko zasebnih nepridobitnih združenj, vključene 

v okolje, v katerem živimo, da temeljijo na prostovoljstvu ter, da njihov namen ni ustvarjanje 

dobička, temveč delovanje na splošno koristnem in dobrodelnem področju.  

Nepridobitne organizacije so tako ciljno orientirani, socialni, odprti, dinamični in sestavljeni 

sistemi (Teršek 2006, 4), katerih cilj je zadovoljevati družbene potrebe po proizvodih in 

storitvah. 

1.1.3 Društvo kot oblika nepridobitne organizacije 

Poseben segment, ki je najbolj tesno povezan s pojmom civilne družbe in s pojmom 

neprofitne organizacije, so društva.  

Šugman (1998 v Levovnik 2006, 28–29) je civilno družbo oz. sfero opisal kot prostor, kjer 

posamezniki premagujejo osamljenost, sebičnost in probleme. Civilna družba tudi navaja 

posameznika na javno delovanje, razkriva mu sistem pomembnih življenjskih vrednot, 

omogoča mu prostor za kolektivno akcijo, posameznik pa se v njej uči usklajevati kratkoročne 

interese z dolgoročnimi usmeritvami, s čimer se krepi njegova odgovornost do sebe in do 

drugih. 

Beseda društvo se v širšem pomenu uporablja za poimenovanje vseh organiziranih oblik 

združevanja občanov civilne družbe na različnih interesnih področjih združevanja.  

Namen združevanja je prispevanje k pluralizaciji različnih področij družbe, delovanje v javno 

dobro in omogočanje uveljavljanja civilnih pobud (Levovnik 2006, 28). Civilna družba s 
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pomočjo društev dobiva pravšnji civilizacijski okvir, ki omogoča izražanje in zadovoljevanje 

mnogih civilno-družbenih interesov, pa tudi potreb.  

Društvo je primarna oblika delovanja za vzpostavljanje paralelnih kontrolnih poti vladnim 

institucijam. So antiteza ulici in škodljivi anarhiji. Kot oblika združevanja je društvo tudi 

najprimernejša oblika za organiziranje civilne družbe, je priložnost nastopanja in združevanja 

idej, poleg tega je najbolj učinkovit nadzornik delovanja države in njenih institucij (Kalan 

2008, 11). Društva so tudi najbolj razvejana civilno-družbena organizacija, ki je na nek način 

organizirana množica interesov, tako na humanitarnem, strokovnem in dobrodelnem, kakor 

tudi na športnem, rekreativnem in zabavnem področju.  

Uveljavljanje subjektov v civilni družbi in njihovih zvezah na isti ali višji ravni 

organiziranosti je skoraj v vsem svetu opredeljeno z zakoni o društvih (Šugman 1998, 16).  

ZDru v prvem členu društvo definira kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, 

ki ga ustanovitelji, fizične osebe, ustanovijo zaradi uresničevanja skupno določenih interesov. 

Interesi so opredeljeni v temeljnem aktu društva, ki mora biti skladen z zakonom.  

Društvo ustanovijo ustanovitelji, ki samostojno določijo dejavnost, namen, cilje in način 

delovanja. To ustanovitelji določijo s temeljnim aktom oz. statutom, in sicer:, skladno s 

pravnim redom Republike Slovenije. Društvo je tudi subjekt civilnega prava, ki z registracijo 

pridobi sposobnost, da samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, pridobiva pravice in 

prevzema obveznosti. Poleg tega deluje neodvisno, avtonomno in samostojno ter skladno s 

tem uresničuje lastne interese. 

Vsakdo lahko postane član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji (ZDru, 2. člen, 3. 

točka). Društva so po tem najbolj množična dejavna oblika demokracije. Sama si določijo 

namen in cilje, dejavnosti in naloge ter način delovanja medtem ko odločitve o upravljanju 

društva neposredno ali posredno sprejemajo njihovi člani (ZDru, 1. člen, 2. točka). Določanje 

organov društva je prepuščeno ustanoviteljem. Organ društva lahko odloča avtonomno, 

njihove odločitve niso pod nadzorom države. Delovanje društva je javno (ZDru, 1. člen, 4. 

točka).  

Kljub temu, da so društva nepridobitne organizacije in niso namenjene ustvarjanju dobička, 

pa enako, kot profitne organizacije, za svoje delovanje potrebujejo finančna sredstva. Te 

predstavljajo prihodki, ki so lahko članarina, prihodki iz naslova materialnih pravic in 

dejavnosti društva, darila, prispevki donatorjev, prispevki iz javnih sredstev in drugi viri 

(ZDru, 1. člen, 3. točka).  

Za razliko od profitnih organizacij društva presežek prihodkov nad odhodki ne namenjajo 

krepitvi finančne stabilnosti, ampak ga trajno namenijo za uresničevanje svojega namena in 

ciljev društva in jih ne delijo med člane (ZDru, 1. člen, 3. točka).  
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Nad delovanjem društev, razen nad izvajanjem posameznih določb ZDru, poseben 

mehanizem državnega nadzora ni predviden. Skladno s tem nad zakonitostjo, namembnostjo, 

gospodarnostjo in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje 

dejavnosti, opravljajo nadzor Inšpektorat RS za notranje zadeve, Davčna uprava RS in 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v besedilu: AJPES).  

Društvo mora voditi finančno poslovanje, podatke pa izkazovati z računovodskimi standardi, 

ki veljajo za društva. V obliki letnih poročil morajo te vsako leto predložiti AJPES-u, kot 

pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov o delovanju društev. 

Društvo lahko tudi preneha z delovanjem, in sicer po volji članov (ZDru, 37. člen), s 

spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne 

odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. V primeru prenehanja se premoženje ne 

more razdeliti med svoje člane (ZDru, 52. člen, 1. odstavek, 3. točka).  

Za svoje obveznosti društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti društva 

ustanovitelji oz. člani društva ne odgovarjajo z osebnim premoženjem (ZDru, 6. člen).  

Najbolj prepoznavna so naslednja društva, npr: prostovoljna gasilska društva, planinska 

društva, človekoljubna društva, invalidska društva, društva za zaščito živali inp. V magistrski 

nalogi bomo obravnavali društva za zaščito živali, s poudarkom na društvih za pomoč hrtom. 

1.1.4 Umestitev nepridobitnih organizacij v družbeni prostor 

Nepridobitne organizacije delujejo v vseh družbah. Med seboj se razlikujejo po velikosti, 

lastniški obliki in ciljih, ki so osnova za razlikovanje ter delitev organizacij na podjetja oz. 

gospodarske združbe, katerih temeljni cilj delovanja je dobiček in na nepridobitne 

organizacije, katerih temeljni cilj delovanja ni vedno ali izključno pridobitna dejavnost 

(Žnidaršič Kranjc 1996, 9).  

Nepridobitne organizacije predstavljajo oblike organiziranosti, kjer se lahko državljani 

združujejo in družijo na osnovi skupnega interesa, ciljev in volje ter tako, kot del civilne 

družbe, organizirano nastopajo neodvisno od države. Sama vloga teh organizacij je v 

povezavi s cilji in interesi širše civilne družbe, ko država postane nezadostna oz. ko 

predstavniki civilne družbe potrebujejo več, kot jim država lahko nudi. Nepridobitne 

organizacije tako opravljajo tisto dopolnilno vlogo pri zagotavljanju blaginje za ljudi in 

opravljajo tiste funkcije, ki jih država sploh ne opravlja ali pa jih opravlja le deloma (Jernej 

2004, 17). 

Črnak Megličeva in Vojnovič (1998, 2) kot razlog ustanavljanja neprofitnih organizacij 

navaja, da se te ustanavljajo zaradi tega, da bi zagotavljale storitve, ki jih širša družba spozna 

za dragocene in pomembne in jih profitno usmerjene organizacije ne morejo ali ne želijo 
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zagotavljati širši družbi. Poglavitno pa je, da te organizacije poslujejo v razmerah, v katerih 

profitne organizacije ne bi preživele.  

V družbenem prostoru so nepridobitne organizacije, enako kot vse ostale organizacije, 

instrument za doseganje smotrov ustanoviteljev oz. lastnikov. To je vseh tistih, ki imajo 

pomembne interese za delovanje organizacije (Trunk Širca in Tavčar 2000, 2). Pomembne so 

zato, ker zasedajo tista področja, kjer javni sektor ni sposoben zadovoljiti vseh različnih 

potreb ljudi in so v prednosti tam, kjer je končni produkt težko definirati oz. meriti (Kolarič 

1994, 109).  

Značilno za neprofitne organizacije v našem družbenem okolju je še, da se lahko hitro 

odzovejo na nove potrebe ter da imajo sposobnost mobilizacije človeških (prostovoljno delo, 

itd.) in finančnih virov (donacije posameznikov itd.). Ponujajo tudi različne usluge in imajo 

pomembno funkcijo pri zagotavljanju socialne dobrobiti skupnosti z zagovorništvom, 

socialnim aktivizmom in političnostjo. Izvajajo pritiske na tiste, ki se odločajo o pokrivanju 

posamičnih potreb in dajejo pobude in zglede, kako reševati probleme. Neprofitni sektor širi 

svoj vrednostni sistem v okolje, izstopa predvsem solidarnost, zmanjševanje neenakosti glede 

možnosti in priložnosti, vzdrževanje človeškega dostojanstva, zaščita človekovih pravic in 

drugo (Mikuš Kos 1999, 204–209).  

Vloga nepridobitnih organizacij je za udeležence civilne družbe torej velikega pomena, saj 

vključevanje v različne nepridobitne organizacije posamezniku omogoča oblikovanje mnenj, 

vrednot o sebi in okolici, ki ga obkroža. Vsa ta spoznanja posamezniku pomagajo, da se v 

družbi kar najbolje umesti in v njej razvija tako svoje osebne lastnosti, kot tudi sposobnosti.  

Nepridobitne organizacije predstavljajo tudi pomemben instrument demokratizacije in 

pluralizacije odnosov, razširitve individualnih možnosti in svobodne izbire posameznika ter 

povečujejo aktivno participacijo ljudi v moderni družbi (Črnak Meglič in Vojnovič 1998, 2). 

1.1.5 Povzetek poglavja 

V tem poglavju smo ugotovili, da organizacije delujejo v vseh družbah in da so sestavni del 

okolja v katerem živimo. Med seboj se razlikujejo po velikosti, lastniški obliki in ciljih, ki so 

tudi osnova za delitev na profitno in neprofitno.  

Ob upoštevanju temeljnih izhodišč naloge, smo poglavje razdelili na tri razdelke, v katerih 

smo teoretično opredelili predvsem neprofitno naravnan del dejavnosti organizacij. Pri tem 

smo preko glavnih spoznanj teoretikov spoznali vlogo, pomen in značilnosti nepridobitnih 

organizacij, jih v nadaljevanju definirali in klasificirali ter jih umestili v družbeni prostor.  

Ugotovili smo, da je za nepridobitne organizacije značilno, da so institucionalno ločene od 

države, da so zasebne, nepridobitne, prostovoljne in da so organizacije, kar pomeni, da imajo 
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oblikovano osnovno organizacijsko strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanjo 

vključeni.  

Ugotovili smo še, da s svojo dejavnostjo dopolnjujejo dejavnost države, da temeljijo na 

prostovoljem delu in da delujejo na mnogih področjih, med katerimi je tudi področje zaščite 

živali. 

S spoznanji in ugotovitvami smo prispevali k umestitvi društev v teoretični okvir delovanja 

nepridobitnih organizacij in to v raziskovalnem delu uporabili za ugotavljanje podobnosti in 

razlik med društvi za zaščito živali, s poudarkom na društvih za pomoč hrtom. Navedeno smo 

prikazali na sliki 1.  

 

Slika 1: Osnovne značilnosti, vloga in pomen nepridobitnih organizacij 

Vir: Ramovš 2001, 313 v Novak 2008, 9; Ivanec 2005, 5; Vrečko 2003; Kolarič, Črnak Meglič in 
Vojnovič 2002, 6; Kovač 2002, 224; Mavri 2009, 6; Douglas 1995, 2–3; Trunk Širca in Tavčar 1998, 

Ivanec 2005, 4. 

Glede na to, da je tema magistrske naloge mednarodno sodelovanje in povezovanje 

nepridobitnih organizacij, moramo po teoretični opredelitvi te organizacije, z elementi 

sodelovanja in povezovanja, umestiti še v mednarodno okolje in ga povezati z mednarodno 

skupnostjo. To bomo naredili v naslednjem poglavju, ko bomo obravnavali mednarodno 

okolje in povezovalne procese. 
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1.2 Mednarodno okolje in povezovalni procesi 

V času, ko je proces globalizacije na vseh družbenih ravneh postal intimen del vsakdanjega 

življenja, postaja vse bolj aktualen pojem globalne družbe, ki danes prehaja meje lokalnega 

okolja in se širi v nedoločeni horizont časa in prostora. Družbeni odnosi s prehajanjem mej 

postajajo vedno bolj globalni in se pojavljajo kot posledica delovanja globalizacijskih 

procesov na svetovni ravni (Horvat 2009, 3).  

1.2.1 Mednarodno okolje in mednarodna skupnost 

Wallerstein (2006 v Horvat 2009, 5) meni, da danes živimo v modernem svetovnem sistemu, 

ki ga določata svetovna ekonomija in kapitalizem. Avtor (prav tam) je svetovno ekonomijo 

označil kot veliko zemljepisno območje, v katerem obstajajo delitev dela, menjava blaga ter 

pretoki kapitala in dela, medtem ko je karakteristika kapitalizma neskončna akumulacija 

kapitala.  

Koncept globalne družbe oz. zavest o tem, da živimo v istem svetu, ki ga doleteva enaka 

usoda, je v družboslovnem diskurzu in pri ljudeh po vsem svetu postala naraščajoče prisotna 

po drugi svetovni vojni. Katastrofalne posledice te vojne so prisilile svet v medsebojno 

odvisnost oz. sodelovanje med narodi, ki bi na globalni ravni vodilo k zavzemanju za 

kolektivni razvoj, posameznikovo blagostanje in enakost ter mednarodno kooperacijo. 

Globalizacija v tem primeru ustvarja pritiske in možnost, da se nacionalne in lokalne družbe 

ravnajo po svetovnem modelu in standardih družbe (Meyer 2007 v Horvat 2009, 11). 

Različni avtorji izraz globalizacija definirajo različno in ga opredeljujejo različno široko. V 

javnih debatah je večinoma sinonim za nesluten razmah multinacionalnih podjetij in njihovem 

osvajanju tujih trgov (Črešnar 2004, 8).  

O globalizaciji govori tudi Castells (2000 v Horvat 2009, 9) in jo povezuje s prostorom tokov, 

ki se nanašajo na tehnološke ter organizacijske možnosti, ki jih je mogoče simultano urejati 

brez geografske vtkanosti. Pri tem je avtor (prav tam) izhajal iz spoznanja, da je večina 

poglavitnih funkcij v sodobnih družbah organiziranih tako, da ne vključujejo teritorialne 

dimenzije, temveč tehnološko infrastrukturo, ki omogoča, da je z določene lokacije možno 

povezovati funkcije in ljudi iz različnih prostorov.  

Globalizacijo s prostorom povezuje tudi McGrew (1992, 63 v Horvat 2009, 11), ki pravi, da 

globalizacija rekonstruira svet kot en prostor, kjer odnosi, omrežja, aktivnosti in medsebojna 

povezovanja vseh vrst presegajo nacionalne okvire. Avtor (prav tam) pravi, da je s tem 

pozornost usmerjena k ideji o nastajajoči svetovni družbi, ki je okarakterizirana kot 

univerzalni način urejanja družbenih zadev. 
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Globalizacija je skratka (Svetličič 2004, 22) večdimenzionalen proces, ki obsega ekonomske, 

politične in kulturne prvine; globalna internacionalizacija ter globalna sopovezanost, ki terja 

globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti. Poleg tega globalizacija prinaša še 

proizvodnjo izdelkov za domačo porabo in tujino ter naraščanje deleža tujih sestavin v 

proizvodih za domačo porabo in za izvoz. 

Globalizacija okolju, družbi in organizacijam nasploh prinaša vrsto prednosti, ki jih te, v 

okviru tehnoloških in organizacijskih zmožnosti, lahko izkoristijo za različne oblike 

povezovanja funkcij, ljudi ter za širjenje svoje dejavnosti, storitev in poslanstva. Mednarodno 

okolje namreč daje pogoje za širitev ter krepitev odnosov in povezav med udeleženci ter 

posledično za:  

− medsebojno odvisnost;  

− vzpostavitev povezav za prenos materialnih ali nematerialnih virov; 

− omogoča pogoje za vzpostavitev strukturnega okolja, ki je vir priložnosti in idej za 

posamična dejanja udeležencev; 

− določa trajne vzorce povezav med udeleženci. 

Med dejavnosti, ki potekajo med organizacijami v mednarodnem okolju sodijo še (Connors 

1988, 12): 

− pomoč pri razvoju in tehnični pomoči, 

− humanitarno sodelovanje in medicinska pomoč, 

− izmenjave na področju kulture, znanosti in izobraževanja, 

− izmenjava pogledov in stališč o mednarodnih odnosih, 

− sodelovanje pri ohranjanju mednarodnega miru, 

− razvijanje sodelovanja na področju spodbujanja medverskega dialoga, 

− sodelovanje na ekonomskem področju. 

1.2.2 Mednarodno sodelovanje in povezovalni procesi 

Ljudje so od nekdaj težili k izmenjavi dobrin. Že tisočletja so tako, ne glede na razdaljo, 

kupovali in prodajali dobrine. Tovrstna izmenjava blaga in storitev se je skozi zgodovino 

spreminjala. Spreminjala se je tudi miselnost ljudi in vloga držav. Vedno bolj kompleksni so 

postajali tudi odnosi. Menjava blaga, ki je z sodelovanjem ljudi in držav prešla meje 

lokalnega okolja, je imela za posledico močnejšo povezanost in odvisnost med narodi in 

državami (Črešnar 2004, 8).  

Na splošno so se organizacije in posamezniki povezovali zato, da bi postali vedno večji, 

močnejši in bolj konkurenčni ter posledično bolj prepoznavni, dosegljivi in prisotni v širšem 

družbenem okolju. 
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Sodelovanje je sčasoma preraslo v povezovanje in je pomembno tako v zasebnem kot 

poslovnem življenju, tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah. Skozi zgodovino je potekalo 

vzporedno z globalizacijo in jo v širšem smislu lahko razumemo kot kompleksen splet 

odnosov in povezav med različnimi subjekti družbenega napredka. Najlažje bi ga opisali kot 

proces interakcije in integracije med ljudmi, organizacijami, vladami različnih držav in 

nevladnimi organizacijami. Je proces, ki je pospešen z mednarodno trgovino in investicijami. 

Pospešujejo ga različni faktorji. Ti so povezani s prepoznavnostjo organizacije v širšem 

družbenem okolju, večjo konkurenčnostjo, nižjimi stroški delovanja ter dostopom do novih 

virov in sredstev. S tem vpliva na okolje, kulturo, politične sisteme, gospodarski razvoj in 

prosperiteto posamezne države, na posameznikovo fizično blagostanje in na družbe širom 

sveta (Črešnar 2004, 10).  

Do sodelovanja prihaja, ker samostojne rešitve ne delujejo vedno (Evropska komisija 2007, 

17) in ker organizacije iščejo načine, da bi bile vedno boljše, močnejše, bolj prepoznavne in 

posledično bolj uspešne v tistem, kar delajo. 

Dubrovski (2000, 24) pravi, da se v mednarodnem poslovanju prepletajo številni pojavi oz. 

procesi, med katerimi ni mogoče postaviti ostrih ločnic. Avtor (prav tam) jih je razvrstil v pet 

celostnih, odprtih, medsebojno povezanih in dinamičnih značilnosti skupnega makro-trenda, 

in sicer: 

− internacionalizacijo oz. globalizacijo, 

− fleksibilnost, 

− inovativnost, 

− informatizacijo in 

− trženje. 

Dubrovski (2000) naštete procese razlaga z ekonomskega vidika. Ob upoštevanju avtorjeve 

opredelitve lahko v širšem smislu procese, ki potekajo v profitnih organizacijah, razširimo 

tudi na dejavnost oz. raven nepridobitnih organizacij. 

Pojem globalizacija na ravni nepridobitnih organizacij lahko pomeni prehajanje mej 

lokalnega okolja ter izkoriščanje prednosti in potencialov odprtega in razvijajočega se 

globalnega trga. Enako kot je to značilno za profitne organizacije, danes tudi delovanje 

nepridobitnih organizacij ni več usmerjeno samo na en prostor, pač pa je cilj doseči boljše in 

trajnejše rezultate v globalnem prostoru. Te organizacije so največkrat specializirane za 

izvajanje posamezne dejavnosti in delujejo na mnogih področjih, ki so med seboj 

komplementarna. Poleg tega imajo veliko skupnih točk, ki lahko prispevajo k doseganju 

boljših rezultatov za vse udeležence, tudi tiste v gospodarstvu.  

Fleksibilnost narekuje nastajanje novih organizacijskih oblik in njihovih povezav brez 

funkcijskih ovir. V ta namen se pojavljajo t. i. dinamične mreže, ki služijo čim boljši 

prilagoditvi delovanja organizacije, pogojem konkuriranja oz. vsakokratnim tržnim razmeram.  



 

20 

Tržnim razmeram je podvrženo tudi delovanje društev, kar se kaže predvsem takrat, ko 

morajo društva slediti potrebam lokalnega in regionalnega okolja ter prilagajati oblike svojega 

delovanja, da lahko zagotovijo uresničevanje svojega poslanstva ali namena organizacije.  

Inovativnost je ponavadi povezana z različnimi oblikami tehnološke revolucije. Lahko pa jo 

povežemo tudi z ustvarjanjem prostora medstrukturnega dialoga za razvoj novih pogledov, 

pristopov in orodij, ki so pomembne za spodbujanje ustvarjalnosti in pridobivanja idej. 

Informatizacija prinaša spremembe, ki jih je informacijska družba prinesla v poslovanje in 

življenje nasploh. Neprestano širjenje področij uporabe informacijske tehnologije omogoča 

zmanjševanje stroškov priprave in uporabe informacijske tehnologije v primerjavi s 

tehnologijo preostalih virov. 

Trženje v današnjem času ni več samo značilnost pridobitnih organizacij, ki so spoznale 

potrebo po trženjskem pristopu v mednarodnem okolju, ampak se pojavlja tudi na tistih 

področjih, kjer tega do sedaj nismo bili vajeni, torej na področju izobraževanja, kulture, 

raziskav, politike ter v državnih in drugih organizacijah.  

Društva glede na področje dejavnosti lahko umestimo v kategorijo drugih organizacij, ki 

enako kot ostale uporablja tržne prijeme za zagotavljanje prepoznavnosti, trženje svojih 

storitev in poslovanje nasploh.  

Okolje določa nove okvire delovanja organizacij. So sestavni del družbe in jo tudi oblikujejo 

(Kovač in Kavčič 1999, 145). Zato se na številnih ravneh organiziranja uveljavljajo novi 

managerski koncepti, med katerimi je tudi pojav tako imenovane mrežne oz. brezmejne
3
 

organizacije.  

Pri uporabi pojma mrežna organizacija prihaja do različnih interpretacij njenega pomena. 

Nekateri pojem uporabljajo brez opredelitve njenega dejanskega pomena. Spet drugi mrežne 

oblike opisujejo kot družbeni proces povezovanja posameznikov ali skupin z namenom, da se 

doseže določen cilj (Hastings 1993, 13).  

Temelj mrežnega delovanja organizacije na ta način predstavlja množica med seboj povezanih 

udeležencev in zaupanje. V praksi takšna oblika delovanja predstavlja ne le eno, temveč več 

avtoritet, med katere se porazdeli odločanje in katere se med seboj prekrivajo (Rus 2003, 22). 

S terminom mreženje (angl. networking) označujemo preprosto razvijanje in ohranjanje 

razmerij med ljudmi, ki lahko posredno in neposredno vplivajo na posel. Ko govorimo o 

                                                 

3 Glede na to, da so možnosti vstopa v mrežo in izstopa iz nje praktično brezmejne, se takšne 
organizacije imenujejo tudi brezmejne organizacije (Donnelly, Gibson in Ivanchevich 1995 v Sikavica 
in Novak 1999, 247). 
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mreženju, govorimo o zavestnem prizadevanju organizacije, da sklene dolgoročne povezave z 

drugimi organizacijami oz. osebami, z namenom ohraniti in pridobiti konkurenčno prednost, 

racionalizirati svoje poslovanje ali pridobiti druge prednosti. Gre torej za medsebojno 

odvisnost in povezanost med vključenimi stranmi, njihovimi aktivnostmi in njihovimi viri 

(Crnogaj 2008, 31). 

Mrežo lahko definiramo tudi kot vzorčni odnos med posamezniki, skupinami in 

organizacijami (Crnogaj 2008, 31).  

Ugotavljamo, da pojem mreža oz. omrežje ni prisoten le v ekonomski terminologiji in teoriji, 

pač pa tudi na številnih drugih področjih (npr. v sociologiji, pri nevladnih in humanitarnih 

organizacijah …). 

Prve zapise o mrežah, kot obliki koordinacije stabilnih odnosov, so med različnimi 

organizacijami namreč proizvedli sociologi. Mreže so po njihovi opredelitvi vključevale 

univerze, zdravstvene centre in ostale neprofitne organizacije. Ekonomisti zaradi miselnosti, 

da lahko organizacije med seboj le konkurirajo, več let niso priznavali uporabnosti tega 

koncepta. Danes ostaja neizpodbitno dejstvo, da je v tržni ekonomiji bistvo ekonomske 

aktivnosti t. i. tekmovalnost in jedro velikega uspeha t. i. sodelovanje (Jarillo 1993, 127–128).  

Iz ekonomskega vidika je mreženje način podjetniškega in managerskega obnašanja, ki od 

managerjev zahteva nova znanja, vlaganje v razvoj, dostop do novih trgov in informacij. Vsa 

ta dogajanja motivirajo posameznike, da se povezujejo oz. mrežijo (Roblek 2007, 231).  

Po pregledu različnih definicij mreženja, ki jih lahko najdemo v literaturi, bi te lahko razdelili 

v tri skupine, in sicer (Munih Stanič 2003, 5): 

− prva opisuje mreže kot odnose med skupinami organizacij, ki sodelujejo z namenom, da 

dosežejo skupne cilje; 

− druga se osredotoča na družbene povezave, ki povezujejo svobodno povezane 

organizacije; 

− tretja poudarja razsežnosti menjave (izdelkov, storitev, informacij in finančnih ali 

družbenih elementov) med dvema ali več organizacijami, ki imajo med seboj specifične 

odnose. 

Vzpostavljanje in vodenje mrež predstavlja pomemben dejavnik pri delovanju in pri 

doseganju uspehov organizacij. Ravno tako postajajo prevladujoča oblika organiziranosti 

poslovanja, saj vzpostavljajo takšne pogoje, da je v zvezi s poslovanjem zagotovljena 

prilagodljivost in odzivnost. Organizacije lahko s tem svoje vire usmerijo v aktivnosti, 

povezane z njenimi osrednjimi sposobnostmi, druge aktivnosti pa izločijo. Poleg navedenega 

so organizacijske povezave in interakcija med njimi vir novih idej, s čimer se spodbuja 

inovativnost in hkrati nastanek novih organizacij (Crnogaj 2008, 32). 
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Pri oblikovanju mrežnih povezav sta pomembna dva sklopa aktivnosti. Prvi sklop sestavljajo 

specifične aktivnosti, ki so povezane z oblikovanjem in vzdrževanjem mrežnih povezav. 

Drugi sklop pa sestavljajo aktivnosti, ki so povezane s klasičnimi nalogami managementa, kot 

so planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola. Med aktivnosti, ki so povezane z 

vzpostavitvijo in vzdrževanjem mrežnih organizacijskih povezav, se uvrščajo (Ritter in 

Gemünden 1998, 261):  

− Vzpostavitev mrežnih povezav. Začetek oblikovanja mrežnih povezav predstavlja fazo 

iskanja potencialnih partnerjev. Posamezne organizacije vzdržujejo zelo različne 

povezave z okoljem. Pri tem pa ni nujno, da se mrežne povezave oblikujejo na temelju 

obstoječih poslovnih kontaktov. Do mrežnega povezovanja lahko pripelje tudi 

sistematično in usmerjeno iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje.  

− Izmenjava med partnerji. Pri tem mislimo na doprinos in postavljanje zahtev po 

izmenjavi izdelkov, storitev, finančnih sredstev, know-how-a, informacij, strokovnjakov 

itd. Izmenjava je namenjena zadovoljevanju potreb udeležencev.  

− Koordinacija. Naloga koordinacije je medsebojna uskladitev in harmonizacija delovanja 

udeležencev v mreži. Predstavlja tudi osrednjo nalogo v delovanju mreže. Od posameznih 

organizacij, ki so vključene v mrežo namreč ne moremo pričakovati, da bodo imela 

vedno popolno identično sliko o nadaljnjih ciljih razvoja, vedno v celoti usklajene 

interese in da bodo razpolagala s popolnoma enakimi zmožnostmi. Za dosego potrebne 

stopnje notranje harmonizacije so potrebni koordinacijski procesi, ki navedena področja 

medsebojno uskladijo. 

Razlogi za mreženje izhajajo iz koristi, ki jih te prinašajo. Po našem so te:  

− ustvarjanje konkurenčne prednosti s pomočjo sinergijskih učinkov v medsebojnih 

povezavah; 

− uvajanje novih pristopov in ukrepov zaradi prilagajanja družbenim razmeram ali 

razmeram v okolju; 

− stimuliranje dialoga pri vzpostavljanju pogojev za participacijo pri projektih; 

− boljši dostop do informacij, sredstev in družbene podpore; 

− pretok idej in zamisli, kar omogoča tesnejša povezovanja zainteresiranih udeležencev; 

− širjenje poslanstva in dejavnosti organizacije; 

− ustvarjanje prostora za medstrukturni dialog med organizacijami; 

− ustvarjanje pogojev za boljšo medsebojno komunikacijo; 

− bolj transparentna in večja izraba razpoložljivih virov in posledično večja učinkovitost. 

Prednosti strukture organiziranosti v obliki mreže so tudi v visoki stopnji fleksibilnosti, boljši 

izrabi človeških virov, večji učinkovitosti in posledično tudi v poslovni uspešnosti. Ta oblika 

organiziranosti omogoča, da se pri nekem projektu zbere veliko več znanja, kot bi se ga v 

drugih tipih struktur in to brez dodatnega zaposlovanja (Ivanko 2003, 100). 
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Mreže torej obstajajo zaradi različnih razlogov. Predvsem zaradi doseganja dolgoročne 

uspešnosti, zmanjševanja tveganja, ki ga partnerji dosegajo s skupnim načrtovanjem in 

medsebojnim dopolnjevanjem.  

Za čim boljše delovanje organizacij je ključno, da so mreže zastavljene čim širše (Hastings 

1993, 14). 

Medsebojne povezave in partnerstva niso značilnost samo posamezne gospodarske panoge ali 

regije, ampak se pojavljajo v različnih panogah in še širijo preko nacionalnih meja (Lipnack 

in Stamps 1994, 44). Mreženje je torej bolj ali manj prostovoljna aktivnost, ki temelji na 

recipročnosti odnosa4 in medsebojnem zaupanju (Drnovšek 2007 v Crnogaj 2008, 31).  

Organizacijsko mreženje je tudi sredstvo za doseganje bolj optimalnega in učinkovitejšega 

delovanja organizacij. Z neprestanim pretokom informacij se med mrežnimi udeleženci 

namreč stimulira dialog, ki predstavlja temelj pri vzpostavljanju pogojev za udeležbo pri 

projektih. Poleg pretoka informacij mreže omogočajo tudi pretok idej in zamisli, kar 

posledično vodi v globlja povezovanja zainteresiranih udeležencev znotraj mrež. Mreže s 

svojim delovanjem prispevajo še k nadgradnji procesov, ki vodijo v povezovanje in 

sodelovanje (Giovinazzo 1996, 232). 

Dolgoročni odnosi in aktivnosti v mrežah organizacijam omogočajo dostop do redkih virov 

informacij, tehnologij in trgov, ki so ključni za zagotavljanje njihove konkurenčnosti na 

domačem in tujih trgih (Buckley 1993 in Hitt et al. 2001 v Ruzzier in Konečnik 2007, 43). 

Organizacijske mreže, kot oblika medsebojnih povezav, namreč niso samo značilnost 

posamezne gospodarske panoge ali regije, ampak se pojavljajo v različnih panogah in še širijo 

preko nacionalnih meja (Lipnack in Stamps 1994, 44 v Crnogaj 2008, 32). 

V literaturi smo zasledili, da pri mreženju glede na specifičen namen preučevanja obstajajo 

številne razvrstitve tipov mrež. Zaradi lažjega razumevanja smo pojem mreže in mrežnega 

delovanja razdelili na:  

− Neformalne mrežne povezave, ki lahko nastajajo na čisto osebni ravni, z določenim 

namenom in za določeno krajše ali daljše obdobje (Cross, Borgatti in Parker 2002 v 

Roblek 2007, 232), ko enako misleči ljudje razvijajo in iščejo rešitve za določene 

probleme. V tej obliki se ljudje in organizacije5 tako medsebojno povezujejo za doseganje 

skupnih ciljev. V svoje delovanje običajno vključujejo večje število organizacij ter hkrati 

tudi podporne organizacije, izobraževalne ustanove … Članstvo je odprto za vse, ki 

izpolnjujejo minimalno postavljene kriterije (Medved 2004, 10). Te mreže lahko kasneje 

                                                 

4 Odnosi so ključna značilnost organizacij, saj zaznamujejo vse pomembne interakcije organizacije z 
okoljem. 
5 Velja tudi za podjetja in druge oblike organiziranega združevanja. 
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postanejo formalne, če je želja udeležencev pridobiti koristi iz medsebojnega sodelovanja 

in izmenjave.  

− Formalne mreže so bolj tržno usmerjene in oblikovane za realizacijo konkretnega 

projekta (Medved 2004, 10). Značilna oblika formalnih povezav so strateške povezave, 

pri katerih so organizacije med seboj vezane s pogodbami ali s kapitalskimi vložki. 

Roblek (2007, 232–233) ugotavlja, da v vsakdanji praksi komuniciranja opažamo 

prepletanje formalnih in neformalnih povezav. 

− Interorganizacijske mrežne povezave nastanejo z razlogom širjenja obsega delovanja in 

zaradi doseganja prednosti z vzpostavljanjem različnih oblik sodelovanja med 

organizacijami (Tajnikar 2000, 142). Po Suarez-Vill (1998 v Tajnikar 2000, 142–143). 

Dve tipični obliki takšnega povezovanja sta pogodbeništvo6 in mreženje. Obliki 

povezovanja sodita v širše področje tako imenovanih kooperacijskih struktur in 

strateškega partnerstva. V obeh primerih gre za tvorjenje medorganizacijskih mrež, 

poglabljanje delitve dela in povečano specializacijo pri delovanju. Oboje sili skupino 

organizacij k medsebojnem zavezništvu, kar povzroča nastajanje mrežnih struktur z 

večjim številom vključenih organizacij (Munih Stanič 2003, 11). Interorganizacijske 

mreže so mreže, ki ne obstajajo samo v organizacijah, temveč tudi med njimi. 

− Mrežne povezave na intraorganizacijski ravni vključujejo mrežne organizacijske 

strukture, ki so se razvile z namenom, da bi se organizacije lahko hitreje odzivale na 

zahteve okolja. Gre za oblikovanje notranje organizacijske strukture in prilagoditev 

poslovanja organizacije, ki je pomemben dejavnik njene uspešnosti pri delovanju 

(Ivanchevich in Matteson 1993, 522–523).  

Poleg naštetih oblik mreženja so strateški vir za organizacije tudi osebne mreže, ki so 

neotipljivo premoženje organizacije. To pomeni, da ima vsak od nas vsaj enega človeka ali 

eno skupino ljudi, ki jih pozna in lahko z njimi izmenjuje informacije. Pomeni tudi, da vsak 

posameznik ves čas deluje znotraj osebnih mrež, jih uporablja in ustvarja. S tem razvija vezi 

in poznanstva, ki so pomembna zaradi pridobivanja in izmenjave informacij in virov. Te 

mreže vplivajo na njegovo zasebno življenje ali na poslovne odnose (Standke in Stell 2000, 

65). 

Mreženje na osebni ravni izhaja iz t. i. osebnostnih perspektiv. Za te je značilno, da 

upoštevajo vzajemno delovanje organizacij kot posledico odnosov med posamezniki. Torej je 

                                                 

6 Področje pogodbenih odnosov je prepleteno s številnimi vedami, tudi pravom. Pravno-formalne 
povezave so natančni in obvezujoči pogodbeni dogovori, ki specificirajo obveznosti in vloge 
udeleženih strani v odnosu. S tem dejavnikom niso mišljene splošne obligacije (npr. mednarodna 
konvencija o prodajni pogodbi), ki urejajo področje komercialnih menjav (nakupno-prodajnih 
procesov), ne glede na to, ali stranki podpišeta formalni dokument ali ne. Pravno-formalne povezave 
oblikujejo nadzorni mehanizem, ki se lahko uporabi za oblikovanje hierarhije v menjavi. So tudi 
koristne, ker oblikujejo zaščito, ki jo je mogoče realizirati prek pravnega sistema države in regulirajo 
partnerski odnos z oblikovanjem načrta za prihodnje obdobje (Konda 2009, 178). 
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vpliv organizacijskih povezav odvisen od vpliva mreženja med posamezniki (Perri 6 et al. 

2006 v Roblek 2007, 232).  

Tako povezovanje posameznikov, in preko njih organizacij, temelji na oblikovanju socialne 

mreže, ki jo teoretično lahko opredelimo kot socialno strukturo, temelječo na individualnem 

(posredno organizacijskem) povezovanju. Udeleženci znotraj mrež vselej vzpostavljajo 

socialne povezave, tako organizacijske kot tudi osebne. Skladno s tem osebno raven mreženja 

lahko razdelimo na (Crnogaj 2008, 38):  

− individualno osebno mreženje: pomeni mreženje posameznika v zasebnem življenju;  

− organizacijsko osebno mreženje: pomeni mreženje posameznika za potrebe organizacije 

ali posla.  

Z vključitvijo osebnih mrež v organizacijski proces, organizacijo umestimo v družbeno, 

ekonomsko in kulturno okolje. Navedeno je pomembno, ker organizacija za svoje delovanje 

potrebuje veliko informacij in znanja, ki jih sama nima, vendar jih lahko pridobi v stikih z 

drugimi. Poleg tega mrežno delovanje zmanjšuje tveganja, ki so povezana s hitro 

spreminjajočim okoljem (Drnovšek 2007 v Crnogaj 2008, 38–39).  

Predstavljene oblike mrežnega povezovanja vplivajo druga na drugo in imajo zato nekatere 

skupne značilnosti. Po Winklerju (1998 v Kovač 1999, 325) so te:  

− mrežne povezave so posebna oblika medpodjetniškega sodelovanja, 

− predstavljajo sodelovanje med posameznimi udeleženci (individuumi, skupinami, 

organizacijami in skupinami organizacij), 

− medsebojno usklajevanje poteka s pomočjo hierarhičnih kot tržnih razmerij, 

− vzajemna povezanost med organizacijami, 

− sodelujoče organizacije so lahko gospodarsko samostojne, 

− vzpostavijo se kompleksne medsebojne povezave na različnih področjih (informacijskem, 

kadrovskem, tehnološkem, finančnem itd.), 

− obstajajo tako dinamične kot stabilne povezave, 

− decentralizacija, heterarhičnost, razpršenost moči in pristojnosti odločanja. 

Osnovni motiv različnih oblik povezovanja in s tem tudi mreženja je predvsem v doseganju 

dolgoročne uspešnosti in v zmanjšanju tveganja, ki ga partnerji dosegajo s skupnim 

načrtovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem. Pri mrežnem delovanju tako obstaja cela vrsta 

menjave med organizacijami, ki so (Drnovšek 2007 v Crnogaj 2008, 40):  

− povezane s konkretnim opravilom (sredstva, pomoč, informacije, sodelovanje), 

− pozicijo (napredovanje, prepoznanje, vidnost), 

− z odnosom (vključitev, osebna podpora, razumevanje, hvaležnost) in 

− z osebo (izziv, učenje, vključitev).  
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Izkušnje kažejo, da je mogoče pomanjkanje virov na področju znanja, strokovnosti, dostopa 

do kupcev in nematerialnih virov premagati z oblikovanjem povezav, ki omogočajo 

izmenjavo informacij in doseganje večje konkurenčnosti (Richter 2000, 137). Mreže torej 

obstajajo zaradi različnih razlogov in ne samo zaradi poslovnih priložnosti (Crnogaj 2008, 

40).  

Mreže kot obliko managerskih konceptov lahko zasledimo tudi na ravni delovanja društev. So 

odraz spremenjenih dejavnikov na trgu in v okolju, v katerem društva delujejo. Dejavniki in 

sodobno družbeno okolje namreč terjajo spremenjeno obliko sodobne organiziranosti in 

nadgradnjo ali ustrezno sinergijo virov, kjer so vsi člani medsebojno povezani in tvorijo 

življenjski prostor. Za društva so pomembne predvsem tiste mreže, ki na pravno-formalen ali 

pogodbeni način delujejo navzven oz. med organizacijami (Hastings 1993, 14) in osebne 

mreže s svojim socialnim kapitalom. Tudi društva se namreč zavedajo, da so povezana 

močnejša, do bodo lažje širila svoje poslanstvo, dostopala do več informacij in jih 

izmenjevala ter navsezadnje lažje uveljavljala svoje interese.  

Ker postaja sodobno okolje vse bolj kompleksno in dinamično, morajo organizacije razviti 

sposobnosti, da se nenehno prilagajajo spremenjenim razmeram. Le na ta način je mogoče 

vzpostavljati oz. premagovati konkurenčne ovire ter ustvarjati in vzdrževali želene 

konkurenčne prednosti. Determinante sodobnega okolja tako zahtevajo spremembe z vidika 

organiziranosti in z vidika mrežnega delovanja z drugimi organizacijami, skupinami ali 

osebami ter gradnjo strateških povezav (Crnogaj 2008, 10).  

1.2.3 Razvojne možnosti in strateška partnerstva 

Zaradi vse hitrejših sprememb in potreb po virih, ki jih organizacija še ni razvila, se za 

izpolnitev poslanstva, smotrov in ciljev organizacije pojavlja potreba po organizacijskih 

povezavah, ki presežejo to pomanjkanje (Šelekar 2006, 114).  

Organizacije, ki medsebojno poslujejo ali si konkurirajo, so kritičen vir novih priložnosti. Vse 

delujejo na istem trgu, imajo podobne ali komplementarne vire in cilje ter se poznajo v 

tolikšni meri, da imajo možnost vzpostaviti medsebojno zaupanje. Če je organizacija odprta in 

sprejemljiva za predloge drugih, ima dobro osnovo za uspešno strateško zavezništvo (Lewis 

1990, 205).  

Strateške zveze postajajo v zadnjem času čedalje bolj popularne in niso nova oblika povezav, 

saj so določene vrste strateških partnerstev znane že od začetka prejšnjega stoletja, v 

medvojnem času pa so bile prisotne v obliki kartelov (Dubrovski 2003, 557).  

V preteklosti so se ustvarjala zavezništva, kjer so se med seboj povezovali posamezniki ali 

večje skupine z namenom, da bi lažje dosegali skupne cilje (Stojković 2007, 4).  
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Zaveznik je tisti, kdor koga podpira, mu pomaga v njegovih prizadevanjih, zlasti kadar mu 

kdo drug nasprotuje (SSKJ 2011). V tej smeri so začele delovati organizacije, ki so 

zavezništvo razvile v različne oblike sodelovanja in partnerstva. Ta delujejo tako, da partnerji 

spoznajo medsebojne potrebe, delijo znanje in izkušnje ter si skupaj prizadevajo za povečanje 

produktivnosti v korist vseh in skupaj predvidevajo spremembe, ki lahko vplivajo na njihovo 

partnerstvo v prihodnje (Spekman in Salmond 1992 v Dubrovski 1997, 486–487). 

Organizacije morajo biti sposobne premagati razvojne ovire, znati spremeniti priložnosti v 

razvojne možnosti in te izrabiti za svoj razvoj (Belak 1998, 31). 

Da bi organizacija tako lahko dosegla zadovoljivo konkurenčnost in prepoznavnost, lahko v 

naslednjem razvojnem koraku to stori le tako, da se poveže z drugimi organizacijami, saj je za 

zagotovitev nadaljnjega obstoja in razvoja rast le z lastnimi viri velikokrat premalo. Do 

povezovanja prihaja tudi zato, ker organizacije na določeni stopnji razvitosti ne morejo 

funkcionirati v takšnem obsegu, da bi lahko izkoriščale prednosti, ki izvirajo iz partnerskega 

sodelovanja. Zato so v danih razmerah povezave z drugimi organizacijami ne samo 

priložnosti, temveč tudi nuja (Dubrovski 2003, 554).  

Sodobni načini poslovanja so tudi vse bolj povezani s partnerstvom, ki zahteva nove oz. 

prilagojene menedžerske metode in tehnike ter znanja in veščine. Partnerstvo je kot strategija 

organizacije snovana v skladu s poslovnimi smotri, merili in standardi uspešnosti. Uporabi se 

jo v pravem času, v pravem okolju, za pravi namen in s pravim partnerjem (Dubrovski 2003, 

557).  

Strateški pristop, kot instrument globalnega trženja, je na eni strani vzrok, na drugi strani pa 

posledica novih sodobnih pristopov v mednarodnem poslovanju in novih sodobnih 

organizacijskih rešitev. Eno izmed oblik strateškega pristopa imenujemo partnerstvo, ki je 

prilagojeno poslovno razmerje. Partnerstvo temelji na medsebojnem zaupanju, odprtosti, 

skupnem tveganju in skupnih koristih ter povečuje konkurenčno prednost z boljšo poslovno 

uspešnostjo, kot bi jo organizacije dosegle vsaka zase. Za partnerstvo je značilno 

kooperativno vedenje, ki pomeni recipročno prilagoditev vedenja partnerjev (Dubrovski 2003, 

557). V organizacijsko-partnerskem odnosu zato prihaja do skupne uporabe virov in sredstev 

več organizacij, pri čemer je na ta način mogoče doseči cilje, ki jih posamezna organizacija 

sama ne bi mogla. Splošni cilj oz. namen strateškega povezovanja in sodelovanja je povečana 

konkurenčnost oz. krepitev razvojnih možnosti (prav tam, 554). 

Vrste ali oblike povezav je mogoče klasificirati po več delitvenih merilih. Povezovanje je 

lahko poslovno ali nekapitalsko, torej takšno, ki ne temelji na kapitalskih transakcijah, saj 

sodelujoče organizacije ohranijo svojo pravno samostojnost oz. kapitalsko ali lastniško, ko 

gre za spremenjena lastniška razmerja (Dubrovski 2003, 558). Po Dubrovskem (prav tam) so 

te povezave strateške.  
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Razlogi za povezovanje pa niso samo zavezniške narave, temveč gre predvsem za doseganje 

odličnosti organizacije. Prednosti se kažejo pri razvijanju novih znanj, povezanosti in 

organizacijski ter kulturni izmenjavi. Kasneje pa se v partnerstvu razvijajo tudi druge 

priložnosti, kot so vstop na druge trge in vzpostavitev novih povezav (Stojković 2007, 4).  

Tudi strateške zveze so v teoriji in praksi zelo različno opredeljene. Na raznoliko opredelitev 

vplivajo različni raziskovalci, ki v okviru svojih raziskav dajejo določenim elementom v 

zvezah večji ali manjši pomen, od katerih je potem odvisna opredelitev zvez, kot tudi sama 

poslovna praksa, v kateri je vsaka organizacija poseben poslovni sistem s svojimi 

značilnostmi, izdelki, strategijami, funkcijami in odnosi z okoljem (Dubrovski 2003, 557). 

Pojem strateškosti v povezovanju lahko opredelimo s pomenom, ki ga imajo povezovanje oz. 

sklenjena partnerstva za obstoj in razvoj organizacije. Strateške povezave so torej le takšne, 

katerih značaj pomeni doseganje ali vzdrževanje strateških prednosti za organizacijo in 

doseganja po pomembnosti najvišjih ciljev (Dubrovski 2004, 101).  

Strateško zavezništvo je zveza organizacij, ki jo opredeljuje (Lynch 1993, 24 v Šelekar 2006, 

115): 

− tesna izvedbena povezava med partnerskimi organizacijami, 

− zrelo zaupno medsebojno zanimanje za prihodnost drug drugega, 

− dolgoročna strateška usmeritev, 

− spoznanje zaveznikov, da sta razvoj in rast organizacije povezana z uspešnostjo vsakega 

izmed njih, 

− velika podpora in frekvenca stikov, 

− delitev prednosti, informacij, ugodnosti, koristi, 

− koordinacijski managerski stil na podlagi sodelovanja in ne hierarhije. 

Strateška zavezništva oz. strateške poslovne povezave so tudi medorganizacijske povezave za 

vzpostavljanje, krepitev ali vzdrževanje strateških konkurenčnih prednosti pri doseganju 

individualnih ciljev udeležencev in skupnega cilja. Z izmenjavo in dopolnjevanjem sredstev 

omogočajo povečano učinkovitost delovanja, tržno moč ter delitev tveganja. Njihov skupni 

učinek je večji od posameznih učinkov udeležencev zveze. Strateška povezava vsebuje 

skupen razvoj in dolgoročnost sodelovanja povezanih partnerjev (Dubrovski 2003, 559).  

Pogoji za vzpostavitev in uspešno delovanje strateških zvez so (Dubrovski 1997, 502):  

− združljivost ciljev (posamezni cilji partnerjev in skupni cilji),  

− možnost zagotovitve strateških prednosti (stroški, trg, informacije, viri …), 

− medsebojna odvisnost partnerjev, 

− posvečanje zadostne pozornosti povezavi, sprejem obveznosti, medsebojna podpora in 

zaupanje, 

− ustrezno komuniciranje in reševanje konfliktih položajev, 
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− uskladitev dela in prilagojeno vodenje z nadzorom, 

− planiranje (ustrezna priprava in projektno izvajanje).  

Strateške zveze po Kendi (2001, 83) vključujejo vzajemno odvisnost, kar pomeni, da je vsak 

partner odvisen tudi od prispevka oz. vložkov drugega. Cilji, za doseganje katerih se strateške 

zveze navadno ustanavljajo, so dolgoročne narave, zato je težko predvideti rezultate, ki naj bi 

jih dosegle.  

Strateška partnerstva so tudi zavezujoča pogodbena razmerja na tržišču, ko govorimo o pisnih 

dogovorih o nameri, na podlagi katerega si podpisniki delijo vire in tveganja. Značilnosti 

takšnega zavezništva opredeljujejo viri moči, na katerih zavezništvo temelji. Partnerstva bodo 

trajala tako dolgo, dokler bodo poslovna prizadevanja in dogovorjena ravnanja prinašala 

boljše in pričakovane rezultate kot ostale alternative (Stojković 2007, 4).  

Osnova za strateško zavezništvo je sinergijski učinek, ki ga strateški zavezniki dosežejo 

takrat, ko združijo tiste vidike svojega delovanja, v katerih so odlični in prevzamejo od 

partnerjev tisto, kar je pri njih boljše (Siranko 2000, 93). 

Kotler (2004, 109) izpostavi tri dejavnike, ki so ključni za uspešnost strateških zavezništev, in 

sicer: 

− Strateška skladnost zaveznikov: Preden organizacije razmišljajo o strateškem zavezništvu, 

morajo oceniti svoje temeljne vire konkurenčnih prednosti. Nato morajo poiskati 

organizacije, ki jih bo dopolnilo v skupinah dejavnosti, geografskih položajih ali 

sposobnostih. 

− Osredotočenost na dolgi rok: Strateški zavezniki se morajo osredotočiti na koristi, ki jih 

lahko dosežejo v prihodnjih letih. 

− Fleksibilnost: Zveze lahko trajajo samo takrat, kadar so fleksibilne. 

Povezave pa niso vse strateške, čeprav lahko gre v posameznih primerih tudi za poglobljeno 

sodelovanje, vendar na področju, ki za organizacije nima strateškega pomena, ampak je bolj 

izvedbene, taktične ali funkcijske narave (Dubrovski 2003, 557).  

Strateška zavezništva so uspešnejša oblika podjetniških povezav takrat, ko se povezujejo 

organizacije, ki imajo komplementarne vire. Kadar se pokaže pomanjkanje virov organizacije 

in hkrati obstaja interesna pripravljenost ključnih udeležencev za strateške povezave, se je 

treba posvetiti iskanju in proučevanju potencialnih zaveznikov organizacije (Šelekar 2006, 

120). Zaveznike je pred tem treba podrobno preučiti, saj je njegova izbira pomemben dejavnik 

uspešnosti zavezništva. 
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1.2.4 Vloga in pomen interneta za delovanje organizacij 

Organizacije danes zbirajo velike količine podatkov o vseh vidikih poslovanja. Podatki 

predstavljajo enega najpomembnejših virov v vsaki organizaciji, kar pomeni, da jih moramo 

obravnavati in upravljati na enak način kot ostale vire: stroje, človeške vire, kapital itd. 

Podatki morajo biti dostopni takrat, ko jih potrebujemo in v obliki, v kakršni jih potrebujemo 

(Jaklič 1999, 2). 

Med mediji, na katerih so shranjeni podatki v zadnjem času, poleg papirja, prevladujejo 

predvsem mediji, na katerih so podatki shranjeni v digitalni obliki in so primerni za 

računalniško obdelavo (Jaklič 1999, 2). Eden izmed takšnih medijev je tudi internet. 

Hribarjeva (1999, 9) za internet pravi, da je to povezava velikega števila računalniških 

omrežij v nepregledno svetovno omrežje in da ne gre le za skupino med seboj povezanih 

računalnikov, ampak za nov način življenja. Pahor (1996, 1) pa pravi, da je internet največje 

omrežje računalnikov na svetu. Od drugih se razlikuje v tem, da nima lastnika, osrednjega 

nadzornega mesta ali upravnega odbora in seže dlje od vseh drugih omrežij. Avtor internet z 

eno besedo imenuje javno svetovno omrežje.  

Prek interneta so povezane številne države, organizacije in poslovni partnerji, odprte so poti 

za mednarodno sodelovanje, ponujajo se nova tržišča in poslovne priložnosti. Internet je tudi 

poceni komunikacijsko orodje (Celija 1997, 21). Prostorske razdalje z uporabo in razvojem 

interneta namreč izginjajo, organizacije, predstavljene na internetu, pa postajajo vseprisotne 

(Vehovar et al. 1998, 160).  

Da je organizacija lahko konkurenčna ostalim v panogi, se mora osredotočiti na uporabo 

informacijske in komunikacijske tehnologije ter na uporabnike in njihove potrebe. Številne 

organizacije so zato vedno bolj prisotne na internetu in ga uporabljajo kot medij za lastno 

promocijo in predstavitev dejavnosti ter ponudbo svojih izdelkov in storitev. Internet je orodje 

za zbiranje in posredovanje informacij7 (Celija 1997, 135). Internet je tudi velika zbirka 

storitev, ki jih ljudje in organizacije v poslovnem in domačem okolju uporabljamo za 

sodelovanje, povezovanje, poslovanje, izmenjavo idej in mnenj ter sredstev z drugimi.  

Za potrebe naše raziskave je najpomembnejša ravno ta povezanost ljudi po vsem svetu, ki jo 

organizacije uporabljajo pri globalnem komuniciranju z uporabniki storitev in za povezovanje 

z drugimi organizacijami.  

Poslovni strategi so prepričani, da se bo vpliv interneta in z njim povezane tehnologije 

povečal, saj se v mnogih panogah že komunicira na ta način (Dickson in DeSanctis 2001, 52). 

                                                 

7 Po Mohoriču (1991, 11) je informacija podatek, ki je v primerni obliki, ima pomen in je uporaben za 
tistega, ki mu je namenjen. 
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Internet kot interaktivni medij namreč omogoča fleksibilno komunikacijo med organizacijami 

in uporabniki storitev v realnem času. Sposobnost interaktivnosti ločuje internet od drugih, 

tradicionalnih komunikacijskih orodij, kot so televizija, radio in tisk (Coupey 2001, 6). Za 

razliko od tradicionalnih, imajo novejši interaktivni mediji (poleg interneta še zgoščenke, 

kiosk in interaktivna televizija) sposobnost omogočiti interakcijo med pošiljateljem in 

prejemnikom sporočila. Omogočajo dvosmerni tok informacij, v katerem lahko uporabniki 

sodelujejo s spreminjanjem oblike in vsebine informacij v realnem času (Belch in Belch 2004, 

120). Te so tako torej na voljo vedno in povsod. 

Internet v svoji obliki združuje več poslovnih orodij, ki jih organizacije uporabljajo pri 

sodobnem globalnem komuniciranju z uporabniki storitev. V organizacijah se najpogosteje 

uporabljata (Hace 2005, 11): 

− elektronska pošta, 

− svetovni splet (angl. world wide web oz. www). 

Celija (1997, 136) pravi, da je najmočnejše poslovno orodje interneta elektronska pošta, ki je 

tudi ena najbolj osnovnih in najpogosteje uporabljanih internetnih storitev. Gre za pošiljanje 

in prejemanje z računalnikom napisanih sporočil. 

Elektronska pošta je tudi eden najosnovnejših in najpogostejših načinov uporabe interneta. To 

sicer ni izvirna storitev interneta, saj deluje tudi v drugih omrežjih. Je pa eden izmed osnovnih 

razlogov, da so se ljudje začeli povezovati na internetu in omogoča pošiljanje ter prejemanje 

elektronskih sporočil. Zaradi svoje enostavnosti je tudi priljubljena. Ena njenih glavnih 

prednosti je hitrost, saj je neprimerno hitrejša od navadne pošte. Do uporabnika prispe v 

nespremenjeni obliki in popolnoma enake kakovosti, kot je bilo odposlano. Obenem pa so 

poslani podatki primerni za nadaljnjo obdelavo. Danes elektronska pošta predstavlja storitev 

interneta kot enega najenostavnejših načinov za hitro izmenjavo sporočil, dokumentov, 

programov in tabel in zaradi svojih pozitivnih lastnosti postaja glavni način sporazumevanja 

med organizacijami v svetu (Toplišek 1998, 8). 

Jerman Blažičeva in Turk (1996, 24–27) za elektronsko pošto pravi, da je danes prevladujoča 

oblika v poslovni komunikaciji v razvitem delu sveta. Pomembna je tudi za boljšo 

organizacijo dela: sporočila so urejena s podatki o pošiljatelju, sprejemniku, datumu in času 

pošiljanja ter sprejemanja, vedno na vpogled, sporočila lahko predelamo in uporabimo za 

nadaljnje delo, pri pripravi odgovorov lahko vedno preprosto vključimo ves ali del prejetega 

dopisa, na katerega se sklicujemo. 

Vse pomembnejše poslovno in marketinško orodje na internetu postaja svetovni splet. 

Dokumenti, objavljeni na svetovnem spletu, poslovnemu svetu omogočajo interaktivno 

komuniciranje preko besedil, grafike, povezav na druge strežnike in preko elektronske pošte. 

Domača spletna stran neke organizacije je interaktivna oglasna deska v svet. Je prostor, kjer 
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ponudniki (tudi podjetja in druge organizacije) uporabnikom zagotovijo določene informacije 

(Belch in Belch 2004, 490).  

Danes skoraj ni organizacije, ki ne bi imela svoje spletne strani. Milijoni internetnih 

uporabnikov in organizacij se usmerjajo na ta novi medij, ki počasi postaja sinonim za 

internet. Rast uporabe svetovnega spleta izhaja tudi iz dejstva, da se je ta medij izkazal kot 

zelo primeren za oglaševanje in vodenje virtualnega trgovanja (Jerman Blažič in Turk 1996, 

34–39).  

Pelsmacker, Greuens in Bergh (2001, 421–422) so spletne strani v grobem razdelili v dve 

skupini: 

− strani, ki usmerjajo promet oz. napotijo uporabnike na druge spletne strani (angl. traffic 

control sites), kot so na primer spletni iskalniki, portali itd., 

− končne spletne strani (angl. destination sites), ki predstavljajo virtualno prisotnost 

organizacije na spletu. 

Organizacija preko interneta omogoča uporabniku, da išče izdelke v njeni bazi podatkov, 

ponuja slike in opise značilnosti izdelkov in storitev ali pa uporablja zvočne zapise v 

komunikaciji z njimi. Nekatere pomembnejše informacije, ki so na voljo potrošnikom 

komercialnih strežnikov so (Celija 1997, 136):  

− informacije o organizaciji, 

− opis in cena izdelka ali storitve, 

− viri: kazalci na druge vire organizacije, 

− elektronski poštni naslov organizacije oz. kontaktne osebe, 

− telefonske številke. 

Organizacije, ki na svetovnem spletu danes tržijo izdelke in storitve, se vse pogosteje 

poslužujejo tudi t. i. družabnih omrežij oz. spletnih skupnosti, kjer ljudje in organizacije med 

seboj sodelujejo in se virtualno povezujejo. Tovrstna omrežja so del svetovnega spleta in 

poleg organiziranega druženja ponujajo tudi poslovne priložnosti. Njihov prvovrstni namen je 

namreč ustvarjati pogoje za izmenjavo informacij in delitev znanja uporabnikov, za 

organizacije pa zagotavljanje virtualnega okolja v tržne namene. Hagel in Armstrong (1997, 

26–33) spletne skupnosti pojmujeta kot trženjsko orodje, ki lahko ključno pripomore k širitvi 

trga. 

Kot smo zapisali, internet organizacijam ponuja vrsto priložnosti in dodano vrednost za 

uporabnike, stranke, partnerje in družbo v splošnem in je tudi odličen način za spremljanje 

dogajanja v družbi in virtualno druženje nasploh.  
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1.2.5 Povzetek poglavja 

Poglavje je namenjeno opredelitvi povezovalnih procesov, konkretno sodelovanja in 

povezovanja organizacij v mednarodnem okolju.  

Glede sodelovanja in povezovanja smo ugotovili, da prinaša vrsto prednosti, ki jih 

organizacije v splošnem pomenu lahko izkoriščajo za različne oblike povezovanja funkcij, 

ljudi ter širjenje svoje dejavnosti, storitev in poslanstva.  

Ugotovili smo še, da sodobnim trendom, ki izhajajo iz zgodovine, ko so ljudje, ne glede na 

razdaljo kupovali in prodajali dobrine, danes sledijo tudi nepridobitne organizacije, ki z 

razvojem ugotavljajo, da je povezovanje in sodelovanje (v mednarodnem in domačem okolju) 

nujno za njihovo delovanje, ekspanzijo, homogenost, izboljšave in razvoj. Ekspanzija 

dejavnosti pa se v tem delu ne nanaša zgolj na organizacijske, temveč tudi na tehnološke 

zmožnosti organizacije, ki jim omogočajo simultano urejanje povezav brez geografske 

vtkanosti. 

Pri nizanju teoretičnih osnov, ki so prikazane na sliki 2, smo se v tem razdelku osredotočili 

predvsem na strateška partnerstva, organizacijsko in osebno mreženje ter razvojne možnosti, 

kot posledico interakcije med organizacijami, predvsem društvi.  

Opredelitev mednarodnega okolja in povezovalnih procesov v tem razdelku je pomembna 

zaradi: 

− vključitve društev za pomoč hrtom v mednarodno okolje, 

− opredelitev izhodišč za izgradnjo konceptualnega modela strateških partnerstev, 

− merjenja učinkovitosti mednarodnih povezav društev za pomoč hrtom, 

− ugotavljanja vloge in pomen interneta za delovanje društev za pomoč hrtom ter 

− nadgradnjo konceptualnega modela strateških partnerstev, kar je temeljni cilj naloge, ko 

bomo v nadaljevanju model, po katerem delujejo društva za pomoč hrtom, poskušali 

izboljšati in tako rešiti več hrtov. 
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Slika 2: Mednarodno okolje in povezovalni procesi 

Vir: McGrew 1992, 63; Dubrovski 2003, 559; Lewis 1990, 205; Črešnar 2004, 10; Crnogaj 2008, 31. 

1.3 Društva za pomoč hrtom v mednarodni perspektivi 

V družbi po svetu obstajajo različna stališča do zaščite živali. Na eno stran se postavljajo tisti, 

ki žival vidijo kot čuteče bitje, kateri je treba zagotoviti veselo in zdravo življenje. Na drugi 

strani pa so ljudje, katerih življenje je povezano s podeželjem in kmetijstvom. Slednji živali 

vidijo predvsem kot blago, ki jo je mogoče uporabiti za zaslužek in v komercialne namene. Ta 

dva pogleda je v tekmovalni industriji hrtov težko uskladiti, kar je vidno predvsem pri ocenah 

o številu zavrženih hrtov vsako leto in razlogih za to.  

K takšnemu razmišljanju nas je vodilo predvsem dejstvo, da je v Veliki Britaniji tradicionalna 

tekaška industrija hrtov že več kot 80 let tesno povezana s hrti, športnimi stavami in 

posledično z dobički. Ti so samo v letu 2007 znašali 2,5 milijarde funtov (GBGB 2009a). 

Podatek kaže, da imajo stave in z njimi povezane dirke hrtov močan poslovni interes. Športne 

stave so namreč sestavni del dirk hrtov in finančno močno prispevajo k športni panogi.  

1.3.1 Opredelitev izhodišč za delovanje društev za pomoč hrtom 

Poleg letnega prometa in dobička tekmovalne industrije je pomembno še, da nekatere stavne 

organizacije posebnemu skladu (angl. British Racing Greyhound Fund) plačujejo prispevek v 

višini 0,6 % letnega prometa. Prispevek je namenjen zagotavljanju zaščite hrtov, njihove 

integritete in posledično tudi zmanjšanju zlorab. Višina donacij se je od leta 2000, ko je 
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znašala 3.8 milijona funtov povečala na 11,5 milijona funtov v letu 2006 (Lord Donoughue of 

Ashton 2007). 

Kljub profitu sicer ugotavljamo, da tekmovalna industrija stremi k zagotavljanju takšnih 

tekmovalnih in življenjskih pogojev hrtov, da bi se upoštevala njihova integriteta, povečala 

njihova zaščita in omejile zlorabe, vendar pa menimo, da ni storjenega dovolj, da bi se te 

zlorabe preprečile. Ugotavljamo pa, da temu cilju v veliki meri sledijo društva za pomoč 

hrtov, ki s svojim delovanjem poskušajo vplivati na izboljšanje razmer v obravnavanem 

tekmovalnem športu.  

Namen ali poslanstvo društev za pomoč hrtov tako izvira iz posledic dejavnosti tekaške 

industrije hrtov, ki sega v daljnje leto 1776, ko je bilo zabeleženo prvo uradno tekmovanje 

hrtov (angl. coursing).8 Tekmovanje se je odvijalo v angleškem mestu Swaffham v Norfolku, 

obdržalo pa se je vse do leta 1876, natančneje 11. septembra, ko je bila na hrtji dirki v kraju 

Hendon v Veliki Britaniji predstavljena prva umetna mehanska vaba. Tekmovanje je potekalo 

na 365 metrov dolgi ravni progi in se takrat še ni razvilo v športno disciplino. Vse do leta 

1912, ko se je šport pojavil v svoji prepoznavni moderni obliki (Wikipedia 2010b).  

Novost v primerjavi s prvo znano hrtjo dirko je posebej prirejeno tekmovališče, ki ima krožno 

ali ovalno obliko in je opremljeno z avtomatizirano vabo, za katero tečejo hrti. Dirka poteka 

tako, da so hrti na tekmovališču zaprti v posebej prirejene tekmovalne kletke, ki se na znak 

sodnika istočasno odprejo. Odprtje kletke pomeni tudi start dirke, na kateri hrti tečejo v 

krožnem ali ovalnem stadionu, dokler ne pritečejo do cilja. Kdor je na cilju prvi, je 

zmagovalec.  

Avtomatizirano mehansko vabo, ki se uporablja še danes, je leta 1912 izpopolnil Anglež 

Owen Patrick Smith. Slednji je pri razvoju vabe in tovrstnega športa sledil dvema ciljema: 

zaščiti živali, predvsem mačk in zajcev, ki so jih pri tekmovanjih takrat lovili hrti ter dirke 

hrtov prirediti na način in v obliki, kot je to veljajo za takrat že uveljavljene konjske dirke; 

torej spodbuditi ljudi, da hrtov ne bi več občudovali med tekom za živo vabo, temveč, da bi 

njihovo sposobnost občudovali na posebej prirejenih tekmovališčih med lovljenjem umetne 

vabe (Wikipedia 2010b).  

Prvega modernega tekmovanja se je udeležilo 1.700 ljudi (GBGB 2009b). 

Sistem tekmovanja so v letu 1920 prevzeli Američani in ga istega leta, v obliki iger na srečo 

in športnih stav, spremenili v pridobitno dejavnost (denarne stave). Igre na srečo oz. denarne 

športne stave, pri katerih so posamezniki stavili na rezultate hrtjih dirk, so se leta 1926 

pojavile tudi v Veliki Britaniji. Sistem iger na srečo jim je predstavil Američan Charless 

                                                 

8 Coursing je tekmovanje, pri katerem dva hrta istočasno lovita žival, ponavadi živega zajca. 



 

36 

Munn, izumitelj mehanske vabe, podjetnik in nosilec tovrstnih tekmovanj v Ameriki. Športne 

stave so kmalu postale ključna sestavina dirk hrtov.  

Po vzoru Američanov je Velika Britanija ustanovila tudi organizacijo Greyhound Racing 

Association, ki je skrbela za razvoj dirkalnega športa. Organizacija je zasebno angleško 

podjetje, ki se še danes ukvarja s prirejanjem športnih tekmovanj. Prve uradne dirke hrtov je 

novo ustanovljena organizacija priredila v Manchestru, v Angliji leta 1926. Tekmovalni šport 

se je uveljavil v vaseh in mestih po vsej Veliki Britaniji.  

Do leta 1927 so se dirke hrtov odvijale že na 40 posebej prirejenih tekmovališčih oz. stadionih 

po vsej deželi. Posebej zanimiv je bil za moške iz nižjih družbenih slojev. Najvišjo 

popularnost so tekmovanja dosegla tik po drugi svetovnih vojni, leta 1946, ko se je dirk v 

enem letu udeležilo 34 milijonov gledalcev. Šport je svoj padec zatem doživel leta 1960, ko je 

Velika Britanija sprejela Zakon o igrah na srečo (angl. Betting and Gaming Act). Kljub temu 

so se dirke hrtov, kot športno tekmovanje, obdržale vse do danes. V Veliki Britaniji so še 

vedno zelo popularne (Wikipedia 2010a).  

Da je ta šport za Britance velikega pomena, kažejo statistični podatki, iz katerih izhaja, da je v 

Veliki Britaniji danes 25 posebej prirejenih tekmovališč. Samo v letu 2007 jih je obiskalo 3,2 

milijona gledalcev, ki so si na 26 tekmovališčih ogledali več kot 5.750 dirk hrtov. 

Tekmovališča so v istem letu imela več kot 2,5 milijarde funtov prometa in 75 milijonom 

funtov dobička (GBGB 2009a). Podatek uradnega nadzornega telesa (angl. Greyhound Board 

of Great Britain; v besedilu: GBGB) tekmovalne industrije hrtov za leto 2009 enako govori o 

2,5 milijarde funtov prometa, ki ga industrija ustvari zgolj preko športnih stav, medtem ko za 

število dirk hrtov navaja, da se jih letno na 25 tekmovališčih zvrsti preko 70.000 (GBGB 

2009a).  

Glede števila dirk hrtov in števila tekmovališč se podatki sicer precej razlikujejo, vendar pa 

lahko ugotovimo, da gre za dobičkonosno dejavnost, za katero različni viri trdijo, da za sabo 

pušča hude posledice. 

Na različnih stopnjah razvoja hrta in v okolju kjer živijo, so hrti namreč pogosto podvrženi 

stresu, mučenju in trpljenju. Zlorabe se pogosto kažejo v različnih oblikah. Te so (Asay 

2003): 

− Trening hrtov na žive živali. V skladu s tekmovalnimi pravili je uporaba živih živali med 

tekmovanjem in vzrejo hrtov prepovedana. Enako je prepovedana vsaka oblika vzreje 

tovrstnih živali za potrebe tekmovalne industrije hrtov. Kljub temu prihaja do hudih 
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zlorab tekmovalnih pravil z razlogom, da vadba in vzreja hrtov na živih živalih povečuje 

njihovo moč in sposobnost za tekmovanje.9 

− Izločitev hrtjih legel. Izločevanje legel hrtov izvajajo lastniki, rejci in trenerji hrtov 

največkrat zaradi okoliščin, ki kažejo na to, da hrt ne bo konkurenčen in da ne bo 

zmagoval.10 

− Prenatrpanost je povezana s pomanjkanjem bivalnega prostora in prostega gibanja: 

življenje tekmovalnih hrtov je zelo zaprtega značaja, saj so hrti z bivalnim prostorom oz. 

pesjakom omejeni na bivanje v prostoru dimenzije 0,75×0,9×1,05 metra,11 kjer jih 

vzreditelji zadržujejo po 22 ur dnevno. Prostori so ponavadi leseni in nenadzorovani s 

temperaturo, ležišče postlano s časopisnim papirjem in tankimi delci preprog. Hrti so v 

pesjakih pogosto tudi z nagobčniki. Življenjski standard hrtov se verjetno ne bi izboljšal, 

tudi če bi jih spustili iz pesjakov. Le-te hrti v povprečju dnevno zapustijo štiri krat, ko jim 

je dovoljeno gibanje v prenatrpanih ogradah. Med gibanjem so razumljivo navdušeni, 

doživljajo pa tudi visoko stopnjo stresa, ko so izpostavljeni družbi psov, ki doživljajo 

enake občutke. Stres in navdušenje pogosto pripelje do pasjih pretepov in ima za 

posledico telesne poškodbe, bolečine in celo smrt. Enako premalo gibanja vpliva na 

zdravje hrtov, kar se posledično odraža v obliki poškodb na tekmovanjih. Včasih so 

poškodbe tako resne, da je potrebna usmrtitev živali (Asay 2003). 

− Nezdrava prehrana. Vzreditelji hrte najpogosteje hranijo s surovim mesom, saj po 

njihovem mnenju učinkovito prispeva k boljšim rezultatom tekmovalnega hrta. Kljub 

upravičevanju tovrstnega hranjenja pa so hrti, ki uživajo surovo meso, pogosto podvrženi 

različnim boleznim. Te so največkrat posledica nekakovostnega mesa, ponavadi tudi z 

vsebnostjo velikih odmerkov zdravil, ki so bile v telesu živali zaradi domneve, da je 

                                                 

9 Po podatkih oddelka za živalsko pravo in zgodovino Univerze za pravo v Michiganu je vsako leto 
med vzrejo tekmovalnih hrtov ubitih najmanj 100.000 živali, med katerimi je največ domačih kuncev 
in divjih zajcev. Številni so namreč uporabljeni kot žive vabe, ki so ponekod obešeni na mehanske 
nosilce, ki drvijo po tekmovališču. Živali so tudi pogosto namensko poškodovane, saj po mnenju 
rejcev in hrtjih trenerjev kriki bolečin živali hrte navdušuje in tako pripomore k večji eksplozivnosti 
hrta in posledično boljšim rezultatom. Vir (prav tam) navaja še, da športni strokovnjaki trdijo, da hrt 
za boljše rezultate mora razviti okus po krvi in da tovrstna vadba izboljšuje sposobnost psa. Živali, ki 
so uporabljene kot vabe, se običajno uporabljajo ves dan, ko trenerji hrtom zatem omogočijo in 
dovolijo, da jih ti ubijejo (Asay 2003). 
10 Po statističnih podatkih publikacije The Greyhound Review je bilo med leti 1989 in 1998 v 
državnem združenju hrtov (angl. National Greyhound association; v nadaljevanju: NGA) registriranih 
65.601 hrtjih legel, kar ob upoštevanju povprečja 6,5 rojenih hrtov v enem leglu, znese najmanj 
426.407 rojenih hrtov v deset letnem obdobju. medtem ko je hrtje leglo registrirano šele po treh 
mesecih, je hrt v register psov posamično vpisan šele pri starosti 18 mesecev. V navedenem deset 
letnem obdobju je bilo tako individualno registriranih samo 342.022 hrtov, kar je približno 20 % manj 
od ocene rojstva hrtjih mladičev v istem obdobju. Za naveden odstotek hrtov se predvideva, da so v 
starosti od treh do osemnajstih mesecev zavrženi ali ubiti (Asay 2003). 
11 Dimenzije predstavljajo širino × višino × dolžino. 
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namenjeno prehrani ljudi. Neodvisno od mnenja vzrediteljev pa je dejstvo, da je meso 

cenovno ugodna hrana, ki je dostopna vsakomur in kadarkoli (Asay 2003). 

− Uporaba drog se je v obravnavanem športu pokazala kot velik problem. Zato jih NGRC 

kot nadzorni organ industrije želi omejiti in izločiti iz vseh oblik tekmovanj. Uradniki 

NGRC-ja v okviru izvajanja nadzorne dejavnosti zato pred vsako hrtjo dirko v urinu hrta 

preverjajo prisotnost drog (APGAW 2007). V kolikor test pokaže prisotnost drog, je hrt 

izločen iz tekmovanja, kršitelja pa čaka denarna kazen in odvzem licence, kar onemogoča 

udeležbo na tekmovanjih pod okriljem GBGB. Enako je hrt izločen tudi takrat, ko mu pri 

določenem številu zaporednih dirk ni mogoče odvzeti urina. Za GBGB je pomembno, da 

je trener hrta v vsakem času absoluten skrbnik hrta in je zato subjektivno odgovoren za 

ugotovljeno prisotnost droge v telesu hrta, ne glede na način vnosa prepovedanih 

substanc v telo. Vir navaja, da je prisotnost drog v telesih hrtov drastično upadla s 

povečanjem števila testiranj pred tekmovanji (Wikipedia 2010a). 

− Nevarnosti na tekmovališčih. Po preučitvi življenjskih razmer se zdi, da je gibanje po 

tekmovališčih za hrte sprostitev. Namesto sprostitve in gibanja pa vir navaja, da 

tekmovališče poskrbi za nadaljnje trpljenje hrtov, ki je v vzročni zvezi s pomanjkanjem 

prostega gibanja med vzrejo in treningi živali. V posameznih dirkah prihaja tudi do 

primerov, ko zaradi razlike v velikosti tekmovalnih hrtov, večji preprosto poteptajo 

manjše in tako povečajo možnost za smrt. Druga nevarnost, ki na tekmovališču preti 

hrtom je tudi avtomatizirana mehanska vaba. Slednja je namreč pod električno napetostjo 

in pogosto se zgodi, da, ko hrt vanjo ugrizne, preprosto umre (Asay 2003). 

− Zanemarjanje in slaba zdravstvena oskrba se kaže se v slabem zdravstvenem stanju 

živali, manjši rasti hrtov, v poškodbah, dehidraciji itd.12 

− Zapustitev in stradanje živali.
13 

− Zlorabe pri transportu hrtov. Kljub temu, da je tudi transport hrtov na tekmovališča in 

prevoz na ostale lokacije zakonsko urejen, so hrti še vedno povrženi zlorabam. Te se 

pojavljajo, ko morajo lastniki hrte pripeljati na tekmovališča, ki so pogosto oddaljena od 

                                                 

12 Znan je primer, ko je neimenovan uslužbenec tekmovališča 21. januarja 1996 pred tekmovanjem na 
ogrevalni prostor spustil večje število hrtov. Med njimi je prišlo do pretepa, eden, po imenu My 
Danny, pa je bil huje telesno poškodovan. Imel je več globokih ugrizov, odrgnin po vratu in druge 
poškodbe po ostalem delu telesa. Kljub hudim poškodbam se trener vse do 25. januarja, ko so delegati 
dirke opazili poškodovanega hrta, ni odločil za zdravniško oskrbo. Zaradi prepozne zdravstvene 
oskrbe je hrt zaradi telesnih poškodb in gangrene poginil (Asay 2003). 
13 V Združenih državah Amerike je znan primer, ko je lastnik hrtov, Bruno Steinmann, septembra 
1999 svoje hrte v skrbništvo prepustil drugemu vzreditelju psov. Mesec dni po oddaji psov je pristojna 
nadzorna služba za zaščito živali nad vzrediteljem izvedla inšpekcijski nadzor in ugotovila, da hrti 
niso primerno oskrbljeni, da so podhranjeni, dehidrirani, da zaradi bolh ter klopov trpijo zaradi anemij. 
Državno tožilstvo zvezne države Floride, ki je obravnavalo predmetno zapustitev živali, je ugotovilo, 
da je bilo zapuščenih in stradanih najmanj 15 hrtov. Vzreditelja sta bila kaznovana z globo in sedem 
mesečno zaporno kaznijo. Za razliko od primera v letu 1989, ko je isto državno tožilstvo obravnavalo 
zapustitev 80 hrtov, nihče ni bil usmrčen. V predmetnem primeru pa je bilo zaradi slabega 
zdravstvenega stanja hrtov in razmer v psarni Suwannee usmrčenih vseh 80 hrtov (Asay 2003). 



 

39 

domačih kmetij in posesti, kjer so ti vzrejeni. Lastniki in trenerji za transporte 

najpogosteje uporabljajo osebna vozila in prikolice s kletkami za prevoz večjega števila 

hrtov. Kletke, ki so standardizirane, imajo dimenzije 35,56×101,6×76,2 cm14 in so glede 

na velikost hrtov izredno majhne.15 Hrti so med transportom pogosto dehidrirani in se 

poškodujejo.  

Ker posledice dejavnosti tekaške industrije hrtov opisuje več različnih virov, podatki pa so 

med seboj primerljivi, se bomo za potrebe magistrske naloge oprli na poročilo APGAW 

(2007), ki je nastalo pod avtorstvom neodvisne angleške organizacije za zaščito živali16 (angl. 

The Associate Parliamentary Group for Animal Welfare; v besedilu: APGAW). Ta zelo 

podrobno opisuje razmere, ki vladajo v obravnavanem tekmovalnem športu.  

Iz poročila APGAW (2007) izhaja, da se vsako leto, samo za potrebe tekaške industrije v 

Veliki Britaniji, skoti v povprečju 35.623 hrtov, od tega 4.256 v Angliji in 31.367 na 

Irskem,17 pri čemer tekmovalne licence ne pridobi med 1.500 in 3.000 hrtov vzrejenih v 

Angliji. V letih od 2002 do 2004 licence tako ni dobilo 2.478 hrtov.  

Vir še navaja, da je za dirke v Angliji, poleg domačih hrtjih legel, vsako leto namenjenih še 

od 75 do 80 % hrtov iz Irske, med katerimi tekmovalne licence ne pridobi od 4.500 do 9.000 

hrtov. Statistika prikazuje, da se vsako leto rodi med 6.000 in 12.000 hrtov, ki nikoli ne bodo 

del britanske tekmovalne industrije. Velika večina teh hrtov je bila podvržena dirkaški vzgoji, 

ki je trajala od 16 tedna do 15 meseca starosti živali, ko jih trenerji hrtov na usposabljanjih, 

bodisi zaradi strahu, da jim primanjkuje hitrosti, bodisi zaradi pomanjkanja zanimanja za 

tekmovanja, zavržejo. Natančnih podatkov, kaj se zgodi z zavrženimi psi, ni, so pa po ocenah 

vira v manjšem številu naseljeni po domovih kot hišni ljubljenci. Vir ugotavlja še, da je vsako 

leto za tekmovanja na novo registriranih v povprečju 10.971 hrtov z licenco za uradna 

tekmovanja18 pod okriljem GBGB. Ti v večini tekmujejo na uradnih reguliranih tekmovanjih, 

vsaj 20 % pa jih je vključenih še v neodvisna tekmovanja. Po podatkih vira je po oceni v letu 

2006 na neodvisnih tekmovališčih tekmovalo 4.000 hrtov z ali brez licence za tekmovanja. V 

britanski tekmovalni industriji hrtov po tem vsako leto tekmuje okoli 14.000 hrtov.  

                                                 

14 Dimenzije predstavljajo širino × dolžino × višino. 
15 Hrt manjše rasti zraste do plečne višine približno 60 cm. 
16 APGAW je angleška vladna organizacija, ki se zavzema, da bi bil tekmovalni šport, v katerem 
sodelujejo hrti, povsem zadovoljiv tudi za zdravje hrtov.  
17 Skupno število je vsota 608 registriranih hrtjih legel v Angliji in 4.481 registriranih hrtjih legel na 
Irskem. Vsako leglo ima v povprečju 6 do 7 mladičev, kar predstavlja 4.256 hrtov v Angliji in 31.367 
hrtov na Irskem (APGAW 2007).  
18 Povprečen tekmovalni vikend beleži 1.444 hrtjih dirk, na katerih dirka 8.664 hrtov. Podatki so za 
vikend, 20. avgusta 2006. 
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Poleg podatkov iz tekmovanj pa so za opredelitev izhodišč za delovanje društev za pomoč 

hrtov pomembna predvsem dejstva in podatki, zakaj in koliko hrtov britanska tekaška 

industrija vsako leto zavrže. Po podatkih NGRC vsako leto tekmovanja zapusti okoli 11.000 

registriranih hrtov, torej tistih, ki so imeli tekmovalno licenco. Tem je treba prišteti še 2.478 

mladih hrtov, ki v obdobju vzreje in usposabljanja ne dosežejo tekmovalnih standardov.  

Tekaška industrija hrtov tako vsako leto zavrže najmanj 13.478 hrtov, ponavadi mlajših od 

štirih let. Zavržene hrte je tekmovalna industrija označila z besedami nezaželeni psi. Kaj se 

zgodi z njimi ni povsem jasno, so pa po podatkih NGRC zanje možni trije zaključki (APGAW 

2007): 

− Hrte zadržijo lastniki. Hrtov, ki bi jih zadržali lastniki je, glede na število zavrženih 

hrtov, relativno malo. Vzroke je treba iskati v življenjskih stroških zanje, saj s 

tekmovanjem največkrat prenehajo še pred dopolnjenim četrtim letom starosti. Glede na 

to, da hrti živijo do 14 leta starosti, to pomeni, da imajo po upokojitvi od tekmovanj še 

več kot deset let življenja. Vseh nadaljnjih deset let življenja hrta je tako povezanih samo 

še s stroški. Zato se rejci le redko odločajo, da bi hrta po tekmovalni karieri obdržali. 

Združenje hrtov ocenjuje, da ta številka ne presega 3.000 zavrženih hrtov letno. 

− Hrte darujejo različnim organizacijam, ki skrbijo za njihovo preselitev, oddajo ali 

prodajo novim lastnikom: po podatkih publikacije, upokojitveni sklad za hrte (angl. 

Retired Greyhound Trust) poskrbi v povprečju za 3.500 hrtov letno, medtem ko ostale 

nevladne organizacije za zaščito živali letno poskrbijo in preselijo v povprečju 1.500 

hrtov. 

− Usmrtitev.
19 Po dostopnih podatkih naj bi bilo letno usmrčenih med 100 do 300 hrtov. 

Številke, glede na naštete možne zaključke, kažejo, da je vsako leto preseljenih okoli 5.000 

zavrženih hrtov, 3.000 jih postane domači ljubljenčki, okoli 75020 pa se jih vrne na Irsko. 

Skupno gre tako za 8.750 hrtov, od 13.478 uradno zavrženih vsako leto. Razlika 4.728 hrtov, 

ki so vsako leto uradno zavrženi, predstavlja podatek, ki ga ni mogoče umestiti v nobeno 

evidenco. Zanje se predvideva, da so usmrčeni. Kljub visoki številki pa le ta ne vsebuje 

zavrženih hrtov iz neodvisnih tekmovanj in tistih, ki so za potrebe britanske tekaške industrije 

hrtov vzrejeni na Irskem.  

Glede na skupno število 35.623 novo rojenih hrtov jih je vsako leto rešenih le 8.750 oz. 

24,56 %. Ob upoštevanju števila rojenih hrtov vsako leto, je delež rešenih hrtov relativno 

                                                 

19 V skladu z 18. členom tekmovalnih pravilih (Rules of Racing, marec 2009) GBGB je tekmovalnega 
hrta dovoljeno usmrtiti če: ni primeren oz. bi bil nevaren kot domača žival; mu ni mogoče najti 
namestitve ali ga ni mogoče oddati, prodati. Pravilo predvideva, da vedno obstaja vsaj ena izmed 
naštetih možnosti, ki je boljša kot usmrtitev hrta. 
20 Po podatkih NGRC je bilo v letu 2005 na Irsko vrnjenih 759 hrtov, v letu 2006 pa 752, in sicer: 245 
za vzrejo, 226 za tekmovanja, 111 kot domače hišne živali, 110 kot upokojeni dirkalni hrti, 45 je bilo 
prodanih nazaj na Irsko, za 22 ostalih hrtov pa ni točnega podatka (APGAW 2007). 
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nizek. K temu deležu gotovo prispeva dejstvo, da, po podatkih pasjega sklada,21 selitev 

zavržene živali stane v povprečju 700 britanskih funtov, pri selitvah hrtov pa naj bi bili ti 

stroški zaradi njihove narave življenja še dražji.  

Če na kratko povzamemo ključna dejstva, ugotovimo, da je življenje hrtov močno povezano s 

tekmovalno industrijo hrtov v Veliki Britaniji. Ta po navedbah virov, za sabo pušča hude 

posledice tako v razvoju živali pred in v času vključenosti v tekmovanja, kot tudi v 

nadaljnjem življenju, ko je žival, sicer le redko, obravnavana kot hišni ljubljenec. Zaradi 

opisanih dejstev je zato pomembna dejavnost in poslanstvo društev za pomoč hrtom.  

Za potrebe magistrske naloge bomo podrobneje opisali delovanje Slovenskega društva za 

pomoč hrtom, ki je pravna oseba zasebnega prava in deluje samostojno na območju Republike 

Slovenije.  

1.3.2 Slovensko društvo za pomoč hrtom 

Društvo za pomoč hrtom po pravno-organizacijski ureditvi v Republiki Sloveniji sodi med 

društva. Po ZDru je društvo pravna oseba zasebnega prava, ki je status pridobila z vpisom v 

register društev. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno humanitarno združenje s 

človekoljubnimi cilji, ki združuje ljudi s ciljem: nuditi pomoč hrtom.  

Namen dejavnosti društva lahko izluščimo iz poslanstva, ki pri nepridobitnih dejavnostih 

temelji na dolgoročnih človekoljubnih usmeritvah in zaupanju ter je pri Slovenskemu društvu 

za pomoč hrtom (v besedilu: SDPH) opredeljen s temeljnim aktom oz. Statutom Slovenskega 

društva za pomoč hrtom. Ta je v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.  

Temeljna usmeritev delovanja SDPH je zapisana v 8. členu statuta in se nanaša na dvig 

kakovosti življenja hrtov ter spodbujanje medsebojne pomoči pri preprečevanju mučenja in 

nasilja nad hrti. V ta namen SDPH opravlja naslednje naloge (SDPH 2008, 9. člen): 

− urejanje posvojitev hrtov za področje Republike Slovenije, 

− logistika in organizacija transportov hrtov iz prostora Evropske unije v Slovenijo, 

− informiranje o problematiki hrtov, 

− izobraževanje veterinarskih klinik na področju zdravstvenih specifik hrtov, 

− stalna komunikacija s posvojitelji, 

− javno zavzemanje za preprečevanje nasilja in mučenja hrtov, 

− osveščanje širše družbene skupnosti o problematiki hrtov in njihovih potrebah, 

− spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju zaščite hrtov. 

                                                 

21 Organizacija Dogs Trust je bila ustanovljena leta 1891 in je največja humanitarna organizacija za 
zaščito in pomoč živalim v Veliki Britaniji.  
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Usmeritve SDPH temeljijo na spodbujanju aktivnega pristopa k nudenju pomoči hrtom, k 

sodelovanju v humanitarnih aktivnostih ter s tem k širitvi in razvoju, ozaveščanju in 

popularizaciji dejavnosti. Društvo izpolnjuje in realizira svoje naloge na naslednje načine 

(SDPH 2008, 10. člen): 

− da se povezuje in sodeluje v koordiniranem delu z vsemi organizacijami na področju 

pomoči in borbe proti mučenju živali; 

− da se udeležuje in poslužuje akcij in drugih aktivnosti, ki jih na tem področju prirejajo ali 

izvajajo druge organizacije in druge državne institucije vključno s koncesionarji;  

− da sodeluje z državnimi in drugimi lokalnimi organizacijami.  

Usmeritve društva temeljijo na sodelovanju in na javnosti dela, s poudarkom na ohranjanju in 

pridobivanju simpatizerjev hrtov. Gre za obliko doseganja uporabnikov oz. za pridobivanje 

novih članov, ki so gibljivi in se za članstvo v društvu odločijo zato, ker so ali povabljeni k 

včlanitvi ali pa zato, ker izkažejo interes za reševanje problematike hrtov in želijo prispevati k 

medsebojni pomoči pri preprečevanju mučenja in nasilja nad hrti. 

Bistvena značilnost SDPH je prostovoljnost delovanja, svoboda združevanja in nepridobitnost 

namena delovanja. Značilnosti lahko razdelimo v več kategorij, in sicer: 

− nepridobitna naravnanost: dobiček ni njihov glavni namen, pridobljena finančna korist se 

vrne v dejavnost; 

− fleksibilnost: ima sposobnost hitrega prilagajanja in reagiranja na nove okoliščine ter 

možnosti razvijanja novih pristopov k obvladovanju izzivov in problemov; 

− relativna neodvisnost: razmeroma je malo odvisna od tržnega gospodarstva in od države 

in ima zato možnost delovanja na področjih in v smeri, ki niso po volji tržnega 

gospodarstva ali državnih institucij ter na področjih, za katera država in tržno 

gospodarstvo ne kažeta zadostnega interesa; 

− očitno delovanje v interesu javnosti in v interesu prikrajšanih skupin: društvo ne deluje v 

interesu ekonomskih ali političnih skupin, kar pri ljudeh vzbuja zaupanje; 

− tesna povezanost s skupnostjo ali skupinami, za katere se zavzemajo in lahka dosegljivost 

za ljudi; 

− na obstoj in razvoj nepridobitne organizacije pomembno vplivajo različni udeleženci 

(ustanovitelji, financerji, uporabniki); 

− izidi njihovega delovanja v okviru osnovnega in interesnega poslanstva so večinoma 

nesnovne storitve (materialne dobrine so lahko le kot dodatna dejavnost). 

Delovanje SDPH je tesno povezano z zunanjim okoljem nepridobitnih organizacij oz. z 

udeleženci, ki dajejo sredstva in legitimnost, z uporabniki, ki uživajo koristi storitev in z 

drugimi zavezniki, ki pomembno vplivajo na dejavnost in njen razvoj. Poleg okolja so za 

delovanje, z vidika dejavnosti in razvoja, močno pomembni tudi lastniki oz. ustanovitelji, 

partnerji in konkurenti (druga društva za pomoč hrtom), strokovne in stanovske organizacije 

ter politika in državna uprava.  
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Za uresničevanje svojega poslanstva in razvoj dejavnosti SDPH je poleg zunanjega okolja in 

prej navedenih udeležencev pomembna tudi ustavna pravica do združevanja, ki je danes 

opredeljena v najvišjih pravnih aktih v vseh demokratičnih družbah. Pravico do združevanja 

med drugim opredeljuje tudi ZDru (2. člen), ki v svoji vsebini pravico do združevanja 

povezuje tudi z delovanjem društev. Pri delovanju SDPH to pravico povezujejo s 

prostovoljnim članstvom, ko član društva lahko postane vsak državljan, ki se izkaže z 

določenim interesom za reševanje problematike hrtov in ima stalno prebivališče na območju 

Republike Slovenije (SDPH 2008, 12. člen).  

Člani so v SDPH temelj delovanja in se v najširšem pomenu zavzemajo za socialno delovanje 

na splošno koristnem in dobrodelnem področju, v povezavi z zaščito hrtov. V skladu s 

statutom imajo pravice (člani na vseh ravneh delovanja društva sodelujejo pri aktivnostih in 

delovanju društva nasploh) in dolžnosti, s katerimi udejanjajo svoje članstvo.  

SDPH sestavljajo organi društva. Ti so (SDPH 2008, IV. točka): 

− Občni zbor, kot najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je 

lahko redni (sklicuje ga upravni odbor enkrat letno, sestavljajo pa ga vsi redni in častni 

člani društva) ali izredni (se skliče po potrebi, skliče pa ga lahko upravni odbor na svojo 

pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 rednih članov društva). 

Naloga občnega zbora je sprejemanje statuta in sprememb statuta, volitve predsednika 

društva in drugih organov društva, potrjevanje vsebinskega in finančnega načrta dela, 

vsebinska in finančna poročila o delu in sprejemanje drugih pomembnih odločitev. 

− Upravni odbor, ki je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno 

tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med občnima zboroma v skladu z 

akti, ki jih občni zbor sprejme. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru, 

posluje pa po svojem poslovniku. 

− Nadzorni odbor, ki spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter 

opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva, skrbi za izvajanje 

sklepov občnega zbora, programa dela in finančnega načrta, nadzira namensko, 

racionalno in učinkovito porabo sredstev ter zakonitost in pravilnost finančnega in 

materialnega poslovanja društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu 

zboru. 

− Disciplinska komisija: za svoje delo je odgovorna predsedniku društva in upravnemu 

odboru, odloča pa o: varstvu pravic članov in o njihovih kršitvah dolžnosti, kršitvah 

splošnih aktov in drugih sklepov občnega zbora in njenih organov, škodi, ki je 

povzročena društvu, če ni storjena na kazniv način, nevestnem in malomarnem ter 

lahkomiselnem sprejemanju in izvrševanju sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu ter 

opravlja druge naloge, ki ji jih naloži občni zbor in drugi organi društva. 

Poleg organov društva, SDPH sestavljajo tudi predsednik društva, ki zastopa društvo v 

pravnem prometu in predstavlja društvo pred državnimi organizacijami v RS in tujini ter je 
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hkrati tudi predsednik upravnega odbora; tajnik društva, ki skrbi za opravljanje strokovno 

tehničnega in administrativnega dela ter usklajuje organe društva pri njihovem delovanju in 

blagajnik društva, ki skrbi za finančno materialno poslovanje v skladu s pravili, določenimi z 

akti društva (SDPH 2008, 30. člen).  

Delovanje SDPH je javno (SDPH 2008, 6. člen). O svojem delu društvo obvešča širšo in ožjo 

javnost. Širšo javnost društvo obvešča s tem, da so seje organov društva javne in da se sej 

lahko udeleži vsak, ki izrazi interes ter z obveščanjem o delovanju društva po sredstvih 

javnega obveščanja. Širšo javnost društvo obvešča tudi tako, da ima na sedežu društva oz. na 

oglasni deski obešene akte društva, zapisnike organov ter drugo gradivo, ki zagotavlja javnost 

dela društva; s pošiljanjem vabil, gradiva in zapisnikov organov društva članom in drugim 

zainteresiranim osebam; s pošiljanjem obvestil, okrožnic in sprejetih sklepov organov društva 

članom in drugim zainteresiranim osebam (SDPH 2008, 7. člen). Z obveščanjem širše in ožje 

javnosti SDPH krepi svoj vpliv. Uporablja ga z namenom: 

− da se ljudje zavedo poslanstva društva, 

− da se spremeni odnos do problematike hrtov, 

− da se spremeni javna politika, praksa in postopki, 

− da se pouči skupnost, 

− da se preoblikuje predpise in zaščiti hrte, 

− da se poveča sodelovanje med vladnimi institucijami in sorodnimi organizacijami in 

− da se usmeri sredstva k organizaciji. 

Za ozaveščanje javnosti ima SDPH lastno spletno stran, ki predstavlja storitveno in 

komunikacijsko orodje, namenjeno tudi marketinški dejavnosti društva. Usmerjena je še v 

zagotavljanje prepoznavnosti, nudenju storitev, spletnemu druženju, predstavitvi informacij o 

dejavnosti in predvsem ozaveščanju ljudi o problematiki hrtov.  

Za zagotovitev javnosti dela društva in obveščanje javnosti je, v skladu s statutom, odgovoren 

predsednik društva (SDPH 2008, 7. člen). 

SDPH za svoje delovanje in dejavnost, enako kot ostale organizacije, potrebuje finančna 

sredstva. Zaradi narave svoje dejavnosti in neprofitne naravnanosti je za SDPH pomembno 

predvsem samofinanciranje in dejstvo, da se društvo nasloni na čim več različnih virov 

financiranja, ki mu dajejo večjo možnost delovanja ob morebitnem izpadu enega dohodka. 

SDPH sredstva, ki predstavljajo prihodke društva, pridobiva na več načinov,22 in sicer (SDPH 

2008, 52. člen): 

                                                 

22 Dohodki SDPH predstavljajo dve osnovni kategoriji financiranja nepridobitnih organizacij, in sicer: 
trajnejše oblike financiranja, ko finančni sistem nepridobitne organizacije poizkuša pridobiti čim več 
stalnih in trajnih prihodkov (proračun, lastna sredstva iz dejavnosti, koncesije, članarine …) ter 
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− iz javnih razpisov, 

− iz članarin, 

− iz prihodkov od dobrodelnih prireditev, 

− z darili in donacijami ter sponzorstvi, 

− z dohodki iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic in 

− z drugi nepredvidljivi dohodki.  

Društvo upravlja tudi s premoženjem, ki ga sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so 

last društva in so kot take vpisane, bodisi v zemljiško knjigo ali v predpisani evidenci 

osnovnih sredstev, inventarja in strojev oz. voznega parka, drobnega inventarja in finančnih 

sredstev.  

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga lahko 

porabi le za namene dejavnosti društva (SDPH 2008, 53. člen). Za obveznosti društva 

ustanovitelji oz. člani društva ne odgovarjajo z osebnim premoženjem, medtem ko društvo za 

svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem (ZDru, 6. člen, 2. točka). 

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu 

društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu 

(ZDru, 37. člen). V primeru prenehanja se premoženje ne more razdeliti med člane društva.  

1.3.3 Vključenost društev za pomoč hrtom v mednarodno okolje 

Za neprofitne organizacije, ki delujejo v mednarodnem okolju smo že ugotovili, da poleg 

domačih udeležencev vključujejo tudi udeležence iz drugih držav (Connors 1988, 12).  

Pri delovanju SDPH te udeležence predstavljajo izbrane sorodne organizacije v Italiji, Španiji, 

Angliji in na Irskem, ki so enako kot slovensko društvo usmerjene v pomoč in zaščito hrtov. 

Konkretno gre za organizacije (SDPH 2009): 

− Greyhound adopt center v Italiji (v besedilu: GACI), 

− Greyhounds in Need v Angliji (v besedilu: GIN), 

− People's Animal Welfare Society na Irskem (v besedilu: PAWS) in 

− zavetišče za zavržene živali Asociación Protectora de Animales y Plantas v Španiji, 

ki s svojo aktivnostjo, v mednarodnem prostoru, prispevajo k temu, da se rešujejo hrti.  

Mednarodno okolje tem organizacijam prinaša vrsto prednosti, ki jih za širitev svoje 

dejavnosti, storitve in poslanstva morajo izkoriščati, da bi lahko dosegle cilje, zaradi katerih 

                                                                                                                                                         
občasne oblike financiranja, ko nepridobitna organizacija občasno pridobi nekaj prihodkov (srečanja, 
darila, dogodki …). 
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so ustanovljene. Konkretno gre za usmerjenost v pomoč hrtom, zaradi katere društva 

vzpostavljajo partnerstva z izbranimi sorodnimi organizacijami.  

SDPH tem partnerstvom posveča posebno pozornost in to ne le na deklarativni ravni. Društvo 

pri svojem delovanju namreč upošteva spremembe in potrebe okolja ter poslovanja, medtem 

ko strategijo svojega delovanja prilagaja trendom, ki so usmerjeni v tesnejše sodelovanje s 

prej navedenimi organizacijami. To je vidno predvsem pri vzpostavljanju povezav, ki 

temeljijo na novih in obstoječih poslovnih kontaktih društev, s katerimi društva uvajajo nove 

pristope in ukrepe v zvezi z reševanjem hrtov. To zato, da bi se prilagodili družbenim 

razmeram in razmeram v okolju ter skladno s tem reševali hrte. 

Delovanje društev je tako usmerjeno k reševanju hrtov in izvira iz potrebe po nudenju pomoči 

živalim, ki jim v tujini ni mogoče najti ustreznega doma. To potrebo izkazujejo države, ki 

nimajo statusa izvornih držav hrtov. V našem primeru sta ti državi Slovenija in Italija, ki v 

okviru svoje dejavnosti in preko mednarodnih povezav nudita pomoč hrtom iz Španije, 

Anglije in Irske.  

Slika 3 prikazuje vključenost obravnavanih društev za pomoč hrtom v mednarodno okolje in 

sodelovanje med njimi. Za izbrana društva je značilno, da so samostojna, nepridobitna, 

zasebna, da delujejo s prostovoljstvom in da vsako deluje v svoji matični državi, preko 

povezav, v smislu sodelovanja in povezovanja pa so vključena v mednarodno okolje.  

Na primeru izbranih društev ugotavljamo, da gre pri sodelovanju med njimi za, ne nujno, 

strateška partnerstva, v katerih pa gotovo prihaja do določene stopnje soodvisnosti med njimi. 

Do soodvisnosti zato, ker mednarodno sodelovanje društev za pomoč hrtom izvira iz želje 

enih, ki hrtom želijo pomagati in jih v lastnem prostoru nimajo (SDPH, DHS in GACI) ter 

potrebe drugih, ki hrte rešujejo in jim iščejo nove domove tudi v tujini (El Arce de Noe, 

Greyhound's in need, PAWS in mnoge druge, ki pa niso predmet naše raziskave). V tujini 

zato, ker se je treba zavedati, da je tako rekoč edina možnost za preživetje hrtov ta, da jim 

društva in posamezniki poiščejo dom zunaj države, kjer so živeli poprej – zunaj Irske, Velike 

Britanije in Španije. Ti hrti so v vseh pogledih odvisni od organizacij in društev za pomoč 

hrtom, ki jim vztrajno iščejo nove in ustrezne domove zunaj držav, v katerih so dejansko 

obsojeni na smrt ali životarjenje do smrti (Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice 

2010, 28). Slednje je tudi osnova mednarodnega sodelovanja društev za pomoč hrtom. 
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Slika 3: Sodelovanje med izbranimi društvi za pomoč hrtom 

Vir: Associacion Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noe 2011; Greyhound adopt center 
Italy 2011; Greyhound's in Need 2011 in Slovensko društvo za pomoč hrtom 2009. 

Mednarodno sodelovanje obravnavanih društev za pomoč hrtom smo prikazali na sliki 4. 

Skladno z modelom je proces reševanja hrtov razdeljen na več delov oz. ciljev, ki so 

enoznačno povezani v zaokroženo celoto.  

Model na sliki 4 prikazuje proces reševanja hrtov iz Anglije, Irske in Španije ter predstavlja 

pot, ki jo doživi posamičen hrt od dneva, ko je zavržen, do dneva, ko zanj poskrbi eno izmed 

društev za pomoč hrtom. Prikazan model temelji na sistemu delovanja SDPH, pri katerem 

vsak hrt, ki pride v Slovenijo, največkrat svojo pot začne kot zavržen hrt. Zavržen zato, ker je 

zaključil s tekmovanji v tekmovalni industriji v Angliji ali na Irskem ali pa zato, ker je 

nekonkurenčen in ne dosega pričakovanih rezultatov. Slednje smo podrobneje opisali v 

razdelku 1.3.1, ko smo obravnavali izhodišča za delovanje društev za pomoč hrtom.  
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Slika 4: Modelna opredelitev procesa reševanja hrtov obravnavanih društev 

Za uresničevanje svojega poslanstva morajo društva za pomoč hrtom v procesu reševanja 

hrtov uresničiti šest ciljev, od katerih vsak pooseblja bistvo njihovega delovanja. Ti so: 

− rešiti hrta oz. ga najprej odstraniti iz okolja, kjer je podvržen različnim oblikam zlorabe 

ali pa se glede na okoliščine dogovoriti, da hrt do oddaje kateremu izmed društev za 

pomoč hrtom ostane pri trenerju, vzreditelju ali lastniku, v kolikor pogoji to dopuščajo; 

− hrta namestiti v zavetišče, v kolikor zanj po dogovoru ne poskrbi njegov trener, vzreditelj 

ali lastnik; 

− hrtu v domačem okolju poiskati novega lastnika ali pa ga oddati enemu izmed društev za 

pomoč hrtom v tujini; 

− zdravstvena oskrba in vzdrževanje hrta do premika; 

− urediti premik hrta iz Anglije ali Irske v Italijo ali Slovenijo in 

− urediti prevzem hrta v Sloveniji ali Italiji ter oddaja hrta posvojitelju. 

Kot smo prikazali v modelu, tekmovalna industrija za sabo pušča nekonkurenčne hrte, ki 

zaradi neizpolnjevanja tekmovalnih pogojev niso več primerni za tekmovanja. Pri tem so za 

hrte v našem modelu možni štirje zaključki, in sicer: hrti svojo tekmovalno pot končajo tako, 

da so ali: 

− oddani v t. i. pasja odlagališča ali pasje deponije; 

− oddani v zavetišča za pomoč živalim; 

− iz pasjih odlagališč/deponij sprejeti v zavetišča za pomoč živalim ali 
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− evtanazirani.23 

Hrti so pogosto oddani v zavetišče za pomoč živalim ali pa ga organizacije, ki se ukvarjajo z 

njihovim reševanjem, rešijo sama. S tem društva uresničujejo prvi cilj, ko hrta odstranijo iz 

okolja, kjer je nezaželjen ali pa je bil podvržen različnim oblikam zlorabe.  

V kolikor hrt ni podvržen opredeljenim oblikam zlorabe v tej nalogi, se zavetišče za živali oz. 

organizacija, ki se ukvarja z reševanjem hrtov, lahko dogovori tudi tako, da za hrta, do oddaje 

novemu lastniku, poskrbi trenutni vzreditelj, trener ali lastnik. Pri tem zavetišča in 

organizacije upoštevajo okoliščine, ki so usmerjene v dobrobit živali. 

Drugi korak k cilju reševanja hrta je njegova namestitev v zavetišče, v kolikor se organizacija 

s prej navedenimi udeleženci ne dogovori drugače. Po namestitvi hrta v zavetišče, 

organizacije za pomoč hrtom v okviru lastne dejavnosti hrtu poizkušajo najti novega lastnika, 

hkrati pa vzpostavijo kontakt s posamezniki in sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Gre 

za organizacije, ki se enako ukvarjajo z reševanjem hrtov.  

Sledi proces komuniciranja, v katerem društva za pomoč hrtom izberejo hrte, ki jim bodo 

pomagali v svojem okolju. Po izbiri hrta izbrana organizacija njegove podatke objavi na 

domači spletni strani. Objava, poleg fotografije hrta, vsebuje: 

− rojstne podatke hrta, 

− podroben opis njegovega značaja, lastnosti, 

− njegovo zdravstveno stanje, 

− opis okolja iz katerega hrt prihaja, 

− stroške, ki so povezani s posvojitvijo hrta in 

− predviden datum premika v Slovenijo. 

Hkrati z objavo podatkov o hrtu na domači spletni strani, SDPH v organizaciji, ki je v Angliji 

ali na Irskem oddala hrta, poteka tudi vpis v mednarodni register hrtov (angl. Greyhound 

Data), dosegljiv na http://www.greyhound-data.com, ki poleg osnovnih podatkov o hrtih 

prikazuje tudi druge informacije, ki pomembno prispevajo k zavedanju posameznika o 

zgodovini slehernega hrta.  

Po uspešni komunikaciji in navidezni oddaji hrta SDPH, zavetišče ali organizacija za pomoč 

hrtom poskrbi za zdravstveno oskrbo in vzdrževanje hrta do predvidenega premika.24 Medtem 

v SDPH sledi iskanje novega lastnika. To društvo uresničuje z: 

                                                 

23 Pomemben je podatek, da so hrti v Angliji evtanazirani v tridesetih dneh, ko pridejo v pasje 
odlagališče ali pasjo deponijo, medtem ko se na Irskem ta čas lahko zmanjša na vsega osem dni. 
24 Za premik se šteje vsak premik hišne živali med državami članicami ali njen vstop ali ponovni vstop 
na ozemlje Evropske unije iz tretje države (3. člen Uredbe evropskega parlamenta in sveta, številka 
998/2003; v besedilu: uredba). Uredba poleg definiranja premika opredeljuje tudi pogoje, ki jih morajo 
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− objavami opisov hrtov na domači spletni strani, 

− uporabo spletnih družabnih omrežij kot je facebook in 

− lastno dejavnostjo (samopromocijo, tiskanjem plakatov, uporabo osebnih mrež in z 

aktivnostjo posameznikov, ki so vključeni v društvo). 

Istočasno z iskanjem novega lastnika hrtu potekata tudi njegovo oskrbovanje v zavetišču in 

načrtovanje premika hrta iz Irske ali Anglije v Italijo in naprej v Slovenijo.  

Pot, ki jo hrt preživi od dneva, ko ga reši društvo za pomoč hrtom PAWS na Irskem ali GIN v 

Angliji, do predvidenega premika v tujino, v praksi pri izbranih društvih za pomoč hrtom traja 

v povprečju tri mesece. Konkretno je SDPH, od svoje ustanovitve pri reševanju hrtov iz 

Anglije ali Irske, od leta 2008 do 2010, sodelovalo pri izvedbi 12-tih (SDPH 2011) premikov.  

Uskladitev premika in njegova izvedba je peti cilj izbranih organizacij za pomoč hrtom. Sam 

transport iz Irske in Anglije preko Italije v Slovenijo po pretečenih treh mesecih poteka pet 

dni, pri čemer je pomembno, da je premik hrta iz Anglije ali Irske dovoljen samo v primeru 

izpolnjevanja zdravstvenih kriterijev oz. na podlagi izdanih zdravstvenih spričeval, ki 

dokazujejo, da je hrt zdrav. Če hrt zdravstvenega spričevala ne dobi oz. če zaradi njegovih 

značajskih lastnosti še ni primeren za oddajo, v zavetišču ostane najmanj do organizacije 

naslednjega premika. V kolikor pa hrt izpolnjuje zdravstvene in druge kriterije za premik iz 

Anglije ali Irske v Italijo, pa pot, kot smo že navedli, traja pet dni. Všteti čas upošteva tudi 

ponoven veterinarski pregled v Italiji.  

Zdravniškemu pregledu sledi sprejem hrtov v društvu GACI v Italiji, ki predstavlja 

izhodiščno mesto premika do Slovenije. V Italiji SDPH z dokumentacijo, ki obsega evropski 

potni list za živali in zdravstveno spričevalo, prevzame hrta in opravi premik v Slovenijo. 

Po uspešnem premiku hrta iz Anglije ali Irske preko Italije v Slovenijo SDPH hrta s formalno 

pogodbo25 o posvojitvi preda novemu lastniku. V kolikor hrt ob prihodu nima novega 

lastnika, društvo organizira začasno namestitev hrta. Ta je največkrat nameščen k izbranim 

članom društva, ki že imajo hrte.  

                                                                                                                                                         
izpolnjevati posamezniki ali pravne osebe glede samega premika. Za magistrsko nalogo je pomemben 
vidik nekomercialnega premika živali, ko gre za premik največ petih živali iz območja Evropske unije 
na območje RS. Gre za okoliščino, ki jo pri premikih upošteva SDPH.  

Ko se opravlja premik hrtov na območje RS (4. in 5. člen uredbe ter 5. člen Pravilnika o veterinarskih 
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki 
mora spremljati te živali) morajo biti hrti opremljeni z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem ali 
elektronskim identifikacijskim sistemom (mikročip); imeti morajo potni list, ki ga izda veterinar, 
pooblaščen od pristojnega organa, ki dokazuje, da je bila zadevna žival veljavno cepljena proti steklini 
in žival mora spremljati lastnik. 
25 Pogodba je sestavni del premika hrta in je izpolnjena pred izvedbo premika. 
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Začasna namestitev hrta traja do dneva, ko le-ta formalno, s podpisom pogodbe o posvojitvi, 

dobi novega lastnika, ki mora, v skladu s 6. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, 

številka 43/2007), poskrbeti še za vpis hrta v centralni register psov. S tem, ko je hrt oddan 

novemu lastniku, je uresničen še zadnji, šesti cilj društva.  

Po oddaji hrta se delo SDPH ne zaključi. Na podlagi neformalnih dogovorov z društvi sledi še 

spremljanje življenja hrta preko spletne aplikacije Greyhound Data, ki vsebuje podatke o 

posvojenih hrtih iz Anglije ali Irske.  

Podobno, kot deluje mednarodno sodelovanje med SDPH in organizacijama GIN v Angliji ter 

PAWS na Irskem, poteka tudi sodelovanje SDPH in GACI z zavetiščem za zavržene živali 

Asociación Protectora de Animales y Plantas v Španiji. Proces reševanja hrtov je v večjem 

delu skladen z modelom reševanja hrtov iz Anglije in Irske. Razlikuje se le v treh elementih. 

Ti so:  

− hrti ne izvirajo iz dejavnosti tekaške industrije, temveč največkrat iz lovske dejavnosti;  

− vsi hrti so sprejeti v zavetišče za zavržene živali ali pa so nastanjeni pri začasnih 

skrbnikih; 

− transport iz Španije preko Italije v Slovenijo je krajši; čas se iz petih dni skrajša na en 

dan. 

Za vse premike je značilno, da morajo društva pri transportih hrtov na območju Evropske 

unije upoštevati evropske direktive in domačo zakonodajo, ki podrobno ureja varstvo živali, 

ki se uporabljajo v opisanih premikih. Premike podrobno urejajo: 

− Uredba evropskega parlamenta in sveta (številka 998/2003, z dne 26. maja 2003), ki 

opredeljuje zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za 

netrgovinske premike hišnih živali med državami članicami Evropske unije; 

− Uredba evropskega parlamenta in sveta (številka 92/65/EGS, z dne 1. maja 2007), ki 

predpisuje zahteve za zdravstveno varstvo živali za trgovino in za uvoz; 

− Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike 

hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, 

številka 25/2008, 55/2008, 3/2009); 

− Pravilnik o zaščiti živali med prevozom (Uradni list RS, številka 62/2009), ko gre za 

komercialne premike živali; 

− Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, številka 93/2005) in 

− Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, številka 43/2007). 

Za pomoč hrtom oz. za uresničevanje temeljnega cilja SDPH je poleg definiranja procesa 

delovanja velikega pomena tudi izdelava konceptualnega modela strateških partnerstev. 

Strateška partnerstva so najpomembnejši člen, ki SDPH omogoča izvajanje dejavnosti in 

uresničevanje, s statutom postavljenega cilja, tj. nuditi pomoč hrtom. 



 

52 

1.3.4 Konceptualni model strateških partnerstev 

V današnjem obdobju, katerega razvoj narekuje oster tempo, ni nič bolj aktualnega kot 

posvečati se dosežkom na način, ki je najprimernejši in za katerega vemo, da ga lahko 

uresničimo. Iskanju najprimernejšega načina za dosego cilja sledijo tudi društva za zaščito 

živali, ki v evropskem prostoru spreminjajo svojo organizacijo. To počnejo z namenom in s 

ciljem povezovanja in usklajevanja ljudi ter njihovih aktivnosti v skupni sistem, da bi 

pomagali hrtom.  

Na ravni delovanja društev za pomoč hrtom velja, da se bodo le z ustrezno prilagoditvijo 

celotne organizacijske strukture pri mednarodnih povezavah lahko uspešno odzivala na 

spremembe sodobnega časa in izzive, ki jih ta prinaša. 

Trenutni model strateških partnerstev organizacij, ki se ukvarjajo z reševanjem hrtov, temelji 

na elementih, ki predstavljajo kritične prehode za presojanje uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja. Ker koncepta modela strateškega povezovanja društev v literaturi nismo zasledili, 

smo izdelali lastnega. Pri izdelavi modela smo med drugim upoštevali način delovanja 

društev za pomoč hrtom, ki smo ga temeljito razdelali v prejšnjem razdelku, ko smo 

obravnavali vključenost društev za pomoč hrtom v mednarodno okolje. 

Slika 5 prikazuje organiziranost društev, s katerimi na mednarodni ravni sodeluje SDPH. 

Prikazan model smo izdelali na podlagi podatkov iz pogodbe o posvojitvi hrta, ki poleg 

pogojev posvojitve vsebinsko opredeljuje tudi način premika hrta iz izbrane države Evropske 

unije v Slovenijo in podatkov iz internetnih virov na spletnih straneh teh društev.  

Ugotovili smo, da so za delovanje SDPH strateškega pomena vse naštete obravnavane 

organizacije za pomoč hrtom, pri čemer izstopa GACI v Italiji. V vseh primerih gre za 

društva, ki v svoji dejavnosti in v svojem prostoru prispevajo k temu, da je rešenih več hrtov. 

K uresničevanju poslanstva društev prispeva predvsem njihova notranja organiziranost oz. 

pravni, strateški in operativni element: 

− Pravni element: namenjen je pojasnitvi pravnih vprašanj ter določitvi pravic in 

obveznosti udeležencev, s katerimi povečujejo varnost poslovanja in formalno 

zagotavljajo izvajanje dogovorov. Pravni element je potreben tako za strateško kot tudi za 

operativno raven. 

− Strateški element: strateški cilji kažejo na to, čemu je treba dati prednost in na kaj se je 

treba osredotočiti (Pučko 1996, 165). Namenjen je izvajanju strategije v povezavi z 

uresničevanjem ciljev društev za pomoč hrtom. Društvo v tem delu postavi temelje za 

sodelovanje in strateško povezovanje, oblikuje strategijo delovanja, identificira strateške 

cilje, določi okvire za vključevanje podpornega okolja v svojo dejavnost in postavi 

kriterije za spremljanje procesa delovanja in ovrednotenje dosežkov. 
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− Operativni element je namenjen udeležencem v društvih. V njem so predstavljeni 

konkretni primeri, metode in načini delovanja društva na mednarodni ravni. Operativni 

element je pomemben zaradi uresničevanja poslanstva in s strategijo postavljenih ciljev.  

 

Slika 5: Konceptualni model strateških partnerstev 

Elementi, ki so vključeni v konceptualni model strateških partnerstev in so pomembni za 

delovanje obravnavane povezave, so prikazani na sliki 6. Pomembni so zato, da društva pri 

sodelovanju in povezovanju lahko izkoriščajo prednosti tovrstnega delovanja ter 

maksimizirajo koristi, ki jih ta prinaša. 

 

Slika 6: Elementi konceptualnega modela strateških partnerstev 

Pravni element  

Društva za pomoč hrtom se pri svojem delovanju srečujejo s številnimi vedami, tudi pravom. 

S pravno formalnimi zahtevami se posameznik sreča že v zgodnji fazi uresničevanja zamisli o 

društvu, saj bo le z doslednim upoštevanjem zakonov in predpisov posameznik lahko prišel 

do uspešne ustanovitve organizacije. Na tem mestu poznavanje zakonodaje in njeno izvajanje 

šele v pravi meri dobi svoj pomen. Če lahko pri samem ustanavljanju še računamo na zunanjo 

pomoč strokovnjakov, ki proti plačilu ali v nekaterih primerih tudi brezplačno svetujejo pri 
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izvajanju postopkov ustanavljanja organizacije, pa je odgovornost za njeno zakonito 

delovanje in poslovanje povsem na strani odgovornih oseb in organov posamezne 

organizacije. Iz tega izhaja potreba po poznavanju ključnih zakonskih določil, ki urejajo 

delovanje nevladnih organizacij (Zavod PIP 2010, 4). 

Za obravnavana društva je značilno, da delujejo preko nacionalnih meja in v mednarodnem 

prostoru cilje uresničujejo tako, da med seboj sodelujejo in se povezujejo.  

V tem delu se zato srečamo s pravno-formalnim vidikom sodelovanja, ko gre za natančne in 

obvezujoče pogodbene dogovore, ki specificirajo obveznosti in vloge obeh strani v odnosu. S 

tem dejavnikom niso mišljene splošne obligacije, ki urejajo področje komercialnih menjav, 

temveč obligacije, ki v odnosu med udeleženci prinašajo tako dolžnosti kot korist (Cannon, 

Achrol in Gundlach 2000 v Konda 2009, 65). 

Pravno-formalne povezave oblikujejo dve osnovni koristi:  

− oblikujejo zaščito, ki jo je mogoče realizirati prek pravnega sistema države in  

− regulirajo partnerski odnos, z oblikovanjem načrta za prihodnje obdobje.  

Na ravni društev ugotavljamo, da sta udeleženca v menjavah društvo, ki ga zastopa 

predsednik, in posvojitelj, kot novi oz. bodoči lastnih hrta. V prvem delu, ko gre za urejanje 

postopkov med društvi, ugotavljamo, da odnosi med njimi niso pravno formulirani oz. 

urejeni. Navedeno izhaja iz dejstva, da se društva pri svojem delovanju opirajo na ustne 

dogovore. Gre za obliko, ko društva v nenapisani obliki določajo medsebojne pravice in 

obveznosti. Pisnih pogodb in dogovorov o poslih in o sodelovanju ter strateškem povezovanju 

med društvi ni. Enako ni tudi pravno zavarovanih terjatev pogodbenih strank, s katerimi bi 

društva povečala varnost poslovanja in formalno zagotovila izvajanje dogovorov. Primer kaže 

na odsotnost obligacijskega dela, ki je v splošnem pomenu definiran kot dolžnost ali 

obveznost.  

Dejstvo je, da pri dogovorih načeloma zadostuje le volja obeh strank, vendar pa je pomembno 

tudi, da formalna ureditev dogovorov načeloma omogoča večjo varnost poslovanja. To izhaja 

iz ugotovitve, da pravno urejeni pogodbeni odnosi jasneje definirajo več mogočih stanj in 

pravila, ki jih določajo zakoni. V veljavo stopijo takrat, ko pride do odmika od dogovorjenega 

med pogodbenimi strankami, postavljeni pa so tako, da v največji meri varujejo poslovne, 

ekonomske in pravne interese obeh strani (Grilc 1996, 16). 

V drugem delu, ko društva izvajajo premike hrtov med državami članicami Evropske unije, pa 

ugotavljamo, da so odnosi med društvi in posvojitelji vnaprej določeni. Določeni so s 

pogodbami o posvojitvi hrtov, ki natančno definirajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih 

strank. Ti sta: društvo, kot pravna oseba zasebnega prava in posvojitelj, kot lastnik hrta, ki ga 

je v Slovenijo zanj pripeljalo društvo.  
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Ureditev pravnih odnosov med odgovornimi osebami v društvih je pomembno tako za 

strateško kot tudi za operativno raven. Strateško zato, da društvo lahko definira okoliščine in 

širino svojega delovanja, operativno pa zato, da bo vedelo, kako dogovor tudi praktično 

uresničiti. 

Kot prikazuje slika 7, smo prvi element strateškega partnerstva razdelili na: 

− zakone in prepise, ki jih morajo upoštevati društva za pomoč hrtom, ko izvajajo premike 

hrtov med državami članicami Evropske unije; 

− dogovore, ki niso posebej opredeljeni in se določajo sproti; 

− pravila igre, ki niso nikjer določena in se prilagajajo situacijam, v katerih delujejo 

obravnavana društva; 

− udeležence, ki so vključeni v delovanje društev za pomoč hrtov in njihovo strukturo ter  

− odnose med društvom in posvojitelji; ugotovili smo že, da so odnosi določeni s 

pogodbami o posvojitvi hrtov, ki definirajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih 

strank. 

 

Slika 7: Pravni element v konceptualnem modelu strateških partnerstev 

Strateški element  

Drugi element udejanjanja strateškega povezovanja v našem modelu temeljni na določitvi 

strategije delovanja, kjer društva, ki so vključena v pomoč in reševanje hrtov, samostojno 

določijo kriterije, ki jih upoštevajo pri ureditvi odnosov.  

Notranji odnosi so pomemben dejavnik, saj usklajujejo različnosti posameznih udeležencev in 

so temeljnega pomena za uspešno delo ter poslovaje tako posamezne organizacije kot tudi 

celotne povezave. Urejeni notranji odnosi med društvi so pomembni še zato, da ti lahko 

identificirajo notranje vire, ki jim lahko pomagajo k bolj učinkovitemu delovanju. Konkretno 

gre za izpostavljanje konkurenčnih prednosti društev, med katerimi odnosi predstavljajo tisti 

člen, ki spodbuja delovanje posamezne organizacije in povezave.  
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Muijs (2008) pravi, da je pomembno, da se organizacija zaveda, da lahko dobre medsebojne 

odnose zgradijo le jasne usmeritve in cilji ter močna zunanja podpora okolja. Slednja je 

pomembna takrat, ko organizacije poskušajo pridobiti dostop do določenih virov, oblikovati 

svoje konkurenčne prednosti in pridobiti visoko stopnjo prilagodljivosti. To pa zato, ker 

organizacija za svoje delovanje potrebuje veliko informacij in znanja, ki jih sama nima, 

vendar jih lahko pridobi v stikih z drugimi.  

Strategija delovanja predstavlja podlago za vse strateške in operativne odločitve organizacije. 

Konkretno gre za funkcijo poslovodenja, katerega glavni namen je skrb za vsakodnevni 

proces življenja organizacije in nakazuje na usmeritev organizacije, ki omogoča delovanje 

posameznih funkcij in strategij v skladu s sposobnostmi organizacije in okoljem v katerem 

deluje.  

Funkcijo poslovodenja v SDPH udejanjajo organi društva, ki smo jih podrobneje obravnavali 

v razdelku 1.3.2, ko smo obravnavali delovanje SDPH. Za poslovodenje v SDPH je v prvi 

vrsti odgovoren predsednik društva, ki zastopa društvo v pravnem prometu in predstavlja 

društvo pred državnimi organizacijami v RS in tujini ter je hkrati tudi predsednik upravnega 

odbora (Statut SDPH, 30. člen). Ta določa tudi strategijo delovanja organizacije. 

Osnovni cilj strategije oz. želeni rezultat, ki ga organizacija želi doseči je ustvarjanje takšnih 

razmer za delovanje organizacije, v katerih je z danimi viri mogoče ustvariti največjo možno 

dodano vrednost izdelkom in storitvam, ki jih organizacija ponuja (Lynch 1997, 9), tj. rešiti 

čim več hrtov. 

Za uspeh organizacije je po Wheelenu in Hungerju (1993, 13) pomembna tudi skladnost z 

okoljem. Obstajati mora namreč strateška skladnost med potrebami okolja in tem, kar 

organizacija lahko ponudi, kakor tudi med potrebami organizacije in tem, kar lahko okolje 

zagotovi. Glede na to, da okolje postaja vedno bolj negotovo, je pomembno, da vodstvo 

organizacij na strateški ravni reagira na to naraščajočo negotovost. Zato je prvi korak pri 

strateškem planiranju raziskovanje okolja, ki vključuje določanje poslanstva organizacije, 

ciljev, razvijanje strategij ter opredeljevanje vodil in pravil. 

Kot smo navedli, je pri določitvi strategije pomembno še opredeljeno poslanstvo organizacije, 

ki je na vrhu hierarhije ciljev, saj v splošnem predstavlja razlog, zaradi katerega je 

organizacija ustanovljena oz. zaradi katerega sploh obstaja. 

Podobno kot smo navedli za poslanstvo, je za delovanje organizacije potrebna tudi oblikovana 

vizija, ki predstavlja usmeritev organizacije. Pučko (1999, 129) jo opredeli kot zaznavo 

okolja, ki ga želi posameznik ali organizacija ustvariti na dolgi rok in pogojev, od katerih je 

uresničitev takšne vizije odvisna. Gre torej za zasnovo nove in želene prihodnosti 

organizacije.  
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Biloslavo (2006, 64) glede vizije pravi, da izraža dolgoročne interese pomembnih 

udeležencev organizacije in da opisuje želeno podobo organizacije v prihodnosti ter njene 

dosežke in položaj v odnosu do vplivnih udeležencev.  

Vizija mora biti enostavna, smiselna, spodbudna in izzivalna, imeti pa mora tudi materialen in 

nematerialen vidik (Tavčar 2005, 150). 

Ugotovili smo že, da poslanstvo pri nepridobitnih organizacijah temelji na dolgoročnih 

človekoljubnih usmeritvah in zaupanju (Kovač 2002, 224) ter da je pri delovanju SDPH 

izkazana v pomoči hrtom. Je tudi močno povezano s cilji organizacije in pomeni želeno stanje 

v terminsko opredeljeni prihodnosti. Je torej nekaj, kar si želimo doseči. Zato je pomembno, 

da je cilj (Impuls 2007): 

− preprosto izražen: jasno in nedvoumno določen, opredeljen naj bo v pozitivni obliki, saj 

to krepi zavest o uspehu, ki jo potrebujemo za doseganje ciljev; 

− merljiv: rezultat je izražen v merski enoti; 

− dosegljiv, zanimiv, izražen v sedanjiku: da bi bil cilj bolj zanimiv, ga postavimo v 

kontekst. To naredimo tako, da opišemo okoliščine in razloge za dosego cilja. Cilj tudi 

izrazimo v sedanjiku, kot da je že bil dosežen. Naše možgane tako zaposlimo z 

razmišljanjem o obdobju, ko bo cilj dosežen. Motivacija se tako še poveča; 

− realen: realen cilj je cilj, ki ga lahko dosežemo sami. Odgovornost za realizacijo cilja 

prevzemamo sami od faze načrtovanja do izvedbe. Nerealno zastavljen cilj ni dosegljiv in 

nas bo odvračal od aktivnosti, 

− časovno opredeljen: opredeljen je predviden čas, ko bomo prišli do cilja. 

Tako opredeljen in zastavljen cilj je že na začetku, v fazi ideje, deležen naše velike 

pozornosti. S tem smo naše ravnanje zavestno usmerili k doseganju cilja. treba si je postaviti 

še načrt realizacije, saj na ta način laže premagujemo ovire, ki se nam lahko pojavijo pri 

izvajanju nalog, ki nas vodijo do cilja. V obravnavanem primeru je cilj definiran samo kot: 

nuditi pomoč hrtom. 

Ko smo določili poslanstvo in cilje, moramo določiti še način in metode uresničevanja ciljev. 

To moramo določiti zaradi povečanja verjetnosti pravočasne uresničitve ciljev.  

V obravnavanem primeru organizacije cilje dosegajo z medsebojnim, neformalnim 

sodelovanjem na mednarodni ravni. Govorimo lahko o skupku medsebojnih odnosov in 

aktivnosti, ki vplivajo na sodelovanje med društvi za pomoč hrtom v mednarodnem prostoru.  

Glede strateškega elementa organizacije v povezi z delovanjem društev za pomoč hrtom bi 

izpostavili še okoliščine medsebojnega sodelovanja in povezovanja, ki so posledica 

neformalnih povezav in dogovorov. Ti so nastali na čisto osebni ravni z določenim namenom, 

to je nuditi pomoč hrtom in so odraz predanosti odnosu in zaupanju, kot ključnima faktorjema 

uspeha pri sodelovanju in povezovanju predmetnih organizacij.  
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Društva se po tem povezujejo v mreže, vanjo pa je vključenih večje število organizacij za 

pomoč hrtom, ki so posredno ali neposredno povezane s hrti. Kljub temu, da so organizirana 

neformalno, je zanje značilna močna povezanost v delovanju, skupni interesi v smislu 

reševanja hrtov in izmenjava virov. Enaka društva povezujejo enako misleče ljudi, da bi z 

medsebojnim sodelovanjem pomagali razviti in najti rešitve za reševanje čim večjega števila 

hrtov.  

Pri strateškem elementu naletimo tudi pomembnost komunikacije med društvi. Konkretno gre 

za element, ki je namenjen medsebojni uskladitvi in harmonizaciji delovanja posameznih 

partnerjev v mreži in ima tudi osrednjo nalogo v delovanju mreže. To pa zato, ker od 

vključenih organizacij ne moremo vedno pričakovati, da bodo imele identično sliko o 

delovanju, nadaljnjih ciljih razvoja in usklajene interese ter da bodo razpolagale s popolnoma 

enakimi zmožnostmi.  

Glede komunikacije Tavčar (1996, 228–229) pravi, da človek, kot posameznik, zmore manj 

kot skupina ljudi, ki med seboj sodeluje. Pravi še, da je za dobro sodelovanje potrebna 

učinkovita komunikacija, ki udeležence povezuje tako, da se ti med seboj sporazumevajo, 

sporočajo in si odgovarjajo. Tako med udeleženci nastajajo informacije, ki pravi pomen 

dobijo šele v kontekstu norm in pričakovanj, ki izhajajo iz preteklosti ter interesov in ciljev h 

katerim stremijo posamezniki s svojim delovanjem v organizaciji. 

Poleg ustvarjanja razmer za delovanje organizacij menimo, da je streteškega pomena še 

identifikacija ciljev, ki mora biti usmerjena v prepoznavanje potreb okolja, ciljnih skupin ljudi 

in zadovoljevanju njihovih potreb. Poleg tega pa je potrebno tudi ugotavljanje, v kolikšni meri 

so bili cilji doseženi.  

Da bi organizacija lažje dosegla svoje cilje, sta s strateškega vidika za delovanje društev 

pomembna tudi ocenjevanje in kontrola ter podporno okolje, ki v strateškem managementu 

predstavlja priložnosti in nevarnosti.  

Podporno okolje mora biti takšno, da zainteresirani posamezniki v dejavnosti delovanja 

društev za pomoč hrtom vidijo priložnosti, medtem ko mora družba dejavnost priznavati kot 

primeren in ugleden način sprejemanja in vključevanja idej v družbeno življenje in okolje. V 

prvi vrsti gre za izgradnjo okolja, ki odkriva, podpira in promovira dejavnost društev za 

pomoč hrtom in podpira inovativne ideje, ki bi pripomogle k reševanju večjega števila hrtov.  

Podporno okolje pri delovanju društev za pomoč hrtom vključuje: 

− člane društev za pomoč hrtom oz. ljudi z različnimi znanji, sposobnostmi, veščinami in 

pogledi na dejavnost delovanja društva, ki so v določeni meri sposobni uvajati 

spremembe in izboljšave ter sprejemati odločitve o opravljanju dejavnosti; 

− pridobitne in nepridobitne organizacije ter posamezniki, ki finančno pomagajo in 

organizacijam za pomoč hrtom nudijo podporo v obliki storitev; 
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− osebne in socialne mreže, ki so neotipljivo premoženje organizacije; 

− internet, ki povezuje sodobne organizacije in člane teh organizacij v komunikacijsko 

omrežje, v katerem člani lahko zlahka medsebojno komunicirajo in sodelujejo; 

− posvojitelje hrtov, kot predstavniki družbe, ki z odločitvami za reševanje hrtov nudijo 

podporo dejavnosti društev za pomoč hrtom; 

− medije in 

− kogar koli drugega, ki lahko pomaga pri reševanju hrtov. 

Pri izgradnji podpornega okolja so med drugim pomembne osebne mreže, ki lahko vplivajo 

na poslovne odnose oz. pomagajo pri razvijanju odnosov in vezi med udeleženci z namenom 

pridobivanja in izmenjave informacij26 ter virov. Pri tem ne gre le za vključenost posameznih 

udeležencev v delovanje društev za pomoč hrtom, temveč tudi za izgradnjo strategije, v kateri 

je treba določiti kaj vsak posamezen udeleženec društvu lahko nudi, v kolikšni meri to lahko 

počne in s kakšnim ciljem.  

Ko so določeni cilji strategije delovanja društev, njihovo poslanstvo in vizija ter ko je 

zgrajeno tudi podporno okolje, je pomemben element tudi kontrola. Po Wheelenu in Hungerju 

(1993, 18–19 in 279–321) je to proces, v katerem se nadzirajo aktivnosti organizacije in izidi 

delovanja tako, da se dejansko delovanje primerja z želenim. To pa zato, da se na podlagi 

izidov lahko povzame korenite akcije za reševanje problemov.  

V nadaljevanju na sliki 8 prikazujemo strateške elemente, ki so del konceptualnega modela 

strateških partnerstev, v katerega so vključena obravnavana društva.  

                                                 

26 Organizacije informacije pridobivajo tudi preko sodobnih informacijskih tehnologij, ki so 
nepogrešljiv pripomoček. Nepogrešljiv zato, ker pritiski iz okolja zahtevajo hitre in učinkovite 
odločitve ter hiter prenos znanja od tistih, ki znanje imajo, do tistih, ki znanje potrebujejo, od tam, kjer 
znanje nastaja, do tja, kjer je znanje komercialno, uporabno ter koristno (Goronja 2009, 219). 
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Slika 8: Strateški element v konceptualnem modelu strateških partnerstev 

Operativni element  

Postopek izpeljave premika hrta v Slovenijo oz. sama operativna izvedba posla v dejavnosti 

društev za pomoč hrtom, je logičen zaključek zaporedja vseh faz procesa, ki jih je društvo 

pred tem uspešno opravilo. V ta del sodi: 

− Priprava premika: zajema komunikacijo s tujimi organizacijami za pomoč hrtom, 

postopek izbire hrta in iskanje novega posvojitelja oz. lastnika z objavo podatkov o hrtu 

na internetu, plakatih, promocijo, pripravo in podpis pogodbe o posvojitvi hrta s 

posvojiteljem oz. lastnikom ali iskanje začasnega posvojitelja, skrb za hrta do premika k 

izbranim organizacijam za pomoč hrtom in njegova veterinarska oskrba; v večini 

primerov imajo organizacije za pomoč hrtom ob pripravi premika že ciljne posvojitelje za 

hrte in z vsakim posebej sklenjeno pogodbo o posvojitvi. Društva se v tem delu tudi 

neformalno dogovorijo glede izpolnjevanja pogojev za izvedbo premika. V takem 

primeru so že opredeljeni vsi parametri poslovanja, ki opredeljujejo ciljno dejavnost 

društva. V kolikor za hrta društvo še nima posvojitelja, se zaključek posla prestavi na čas 

do ciljne realizacije posvojitve, ki je: hrtu najti trajni dom. V tem primeru, ko gre za 

vmesni čas med realiziranim premikom v Slovenijo in namestitvijo hrta v trajni dom, za 

hrta poskrbi društvo. To stori tako, da ga za določen čas namesti k skrbniku, ki je izbrani 

član društva. Medtem društvo zanj v slovenskem prostoru išče trajno rešitev, tj. 

posvojitelja in stalen dom. 
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− Izvedba premika: zajema ureditev dokumentacije za premik hrta, določanje načina 

prevoza in preučitev logistike izvedbe, premik hrta iz zavetišč v Angliji, na Irskem ali v 

Španiji v Italijo in naprej v Slovenijo, sofinanciranje premika in stroškov vzdrževanja 

hrta v zavetiščih prej navedenih držav. Pri izvedbi premika gre v bistvu za organizacijo 

prevoza hrtov. Konkretno za izbiranje najustreznejše vrste in načina prevoza oz. njegovih 

kombinacij; izbiranje optimalne prevozne poti ter izbiranje in angažiranje najugodnejših 

izvajalcev prevoza.  

− Organiziranje prevoza poteka z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorovanjem. V fazi 

načrtovanja društvo vnaprej izdela zamisel strukture in časovni potek prevoznega 

procesa, v fazi izvajanja načrtuje, kako ta proces udejaniti, medtem ko v fazi nadzora 

zagotavlja, da se prevoz izvaja v skladu z načrtom. 

− Zaključek premika: zajema izpolnitev pogodbenih obveznosti društva do posvojitelja, 

izročitev hrta posvojitelju oz. lastniku ali njegova namestitev pri začasnem posvojitelju 

do ciljne realizacije posvojitve, vpis hrta v centralni register psov in spremljanje življenja 

hrta. 

Slika 9 prikazuje elemente operativnega dela modela strateških partnerstev, katerega bistvena 

značilnost je sodelovanje vseh obravnavanih društev za pomoč hrtom. Pomembno je, da ima 

za uspešno izvedbo vsako posamezno obravnavano društvo svoje zadolžitve.  

 

Slika 9: Operativni element konceptualnega modela strateških partnerstev 

Za pripravo premika in izvedbo aktivnosti, ki so v neposredni povezavi z njim, poskrbita 

društvi za pomoč hrtom v Angliji in na Irskem. Konkretno društvo PAWS na Irskem v 

sodelovanju z organizacijo GIN v Angliji organizira premik hrta iz Irske in Anglije v Italijo. 

Obe organizaciji v tem delu poskrbita za preživetje vsakega posamičnega hrta neposredno do 

predaje društvu GACI v Italiji. Medtem ko PAWS in GIN skrbita za zdravstveno stanje in 
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vzdrževanje hrta ter organizirata premik, določata način prevoza in preučujeta logistiko same 

izvedbe društvi GACI v Italiji in SDPH v Sloveniji, v svojem širšem okolju, ki je omejen na 

matično državo, iščeta nove lastnike za hrte.  

To počneta tako, da društvo GACI v Italiji po izbiri hrtov v Angliji in na Irskem slovenskemu 

društvu ponudi določeno število rešenih hrtov. Društvo SDPH v tem delu izbere hrte ter jih s 

fotografijami in opisi njihovih značilnosti najprej objavi na svoji spletni strani. Istočasno z 

objavo društvo išče lastnika tudi drugje. To počne s promocijo hrtov in svoje dejavnosti v 

medijih, z izobešanjem plakatov, lastnimi aktivnostmi, uporabo osebnih mrež, spleta in 

oglaševanja. 

Za iskanje lastnika za rešenega hrta imata organizaciji od enega do tri mesece časa. Časovna 

spremenljivka je v tem delu odvisna od zadnjega premika hrta iz Anglije ali Irske v Italijo. Ne 

glede na to, ali društvi GACI in SDPH do dogovorjenega termina najdeta lastnika za hrta, 

društvi PAWS in GIN izvedeta premik do Italije. V Italiji oz. v mestu Modena, kjer ima sedež 

društvo GACI, izbrane hrte prevzame SDPH. Ob prevzemu oz. neposredno pred premikom 

hrta v Slovenijo SDPH pri društvu GACI poravna sorazmeren del stroškov za premik hrta do 

Italije. Ta vključuje veterinarske preglede in zdravljenje hrta, njegovo namestitev in prehrano, 

kastracijo ali sterilizacijo, cepljenja, identifikacijo in ureditev dokumentov, ki so potrebni za 

premik ter stroške prevoza do Italije.  

Sorazmeren del stroškov oz. znesek, ki ga mora poravnati SDPH, se spreminja in je odvisen 

od priliva donacij društvom PAWS, GIN in GAGI. Znesek, ki ga mora tako poravnati SDPH 

ob prevzemu, se za vsakega posamičnega hrta iz Španije giblje med 60 in 80 evrov, medtem 

ko se znesek za hrta iz Anglije in Irske giblje med 120 in 170 evrov (Žepič 2010). 

Če povzamemo bistvo vsakega posamičnega elementa in ga primerjamo z delovanjem 

obravnavanih društev lahko ugotovimo, da je pravni element namenjen pojasnitvi pravnih 

vprašanj ter določitvi pravic in obveznosti med udeleženci.  

Pravna vprašanja se v konkretnem primeru navezujejo na poznavanje zakonodaje in njeno 

izvajanje ter na odgovornost in zakonito delovanje obravnavane povezave, za katero smo 

ugotovili, da deluje na neformalnih dogovorih. Pri slednjih zadostuje le volja obeh strank, 

vendar pa je pomembno dejstvo, da formalna ureditev dogovorov načeloma omogoča večjo 

varnost poslovanja (Grilc 1996, 16). Hkrati s tem pravno-formalne povezave oblikujejo 

regulirane partnerske odnose in ščitijo poslovanje, ki ga je mogoče realizirati preko pravnega 

sistema države, v kateri društvo deluje.  

Če je pravni element pomemben zaradi določitve pravic in obveznosti, je strateški element v 

konceptualnem modelu strateških partnerstev pomemben zaradi uresničevanja ciljev, ki 

kažejo na to, čemu je treba dati prednost in na kaj se je v poslovanju treba osredotočiti (Pučko 

1996, 165).  
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Društva naj bi v tem delu postavila temelje za sodelovanje in strateško povezovanje, 

oblikovala strategijo delovanja, identificirala strateške cilje, določila okvire za vključevanje 

podpornega okolja v svojo dejavnost ter postavila kriterije za spremljanje procesa delovanja 

in ovrednotenje dosežkov.  

Krog konceptualnega modela strateških partnerstev med društvi za pomoč hrtom sklene 

operativni element. Od njega je odvisno, kako bodo društva zaključila poslovanje in hrta 

premaknila iz okolja, kjer je bil zlorabljen, v okolje, ki nudi živali dostojno življenje. 

Namen strateških partnerstev je usklajevanje in povezovanje aktivnosti, ki naj bi vodile k 

krepitvi tesnih vezi med društvi ter dodatno prispevale k boljšim večstranskim odnosom med 

njimi. Poleg tega pa naj bi se na ta način vzpostavljal sistematični dialog med udeleženci v 

Sloveniji in ostalimi društvi v državah Evropske unije.  

1.3.5 Povzetek poglavja 

Potrebe okolja, osebne izkušnje in entuziazem posameznikov, ki temelji na človekoljubnih 

usmeritvah, ciljih in zaupanju, izkazujejo pomen nepridobitnih humanitarnih organizacij. Med 

njimi so takšne, ki v sodobnem svetu zavzemajo bolj ali manj pomembno mesto, so bolj ali 

manj prepoznavne in so takšne, ki delujejo za dobro družbe, narave, živali.  

Tovrstna razdelitev je pomembna, ker ugotavljamo, da danes v družbi po svetu obstajajo 

različna stališča do zaščite živali. Na eno stran se namreč postavljajo tisti, ki žival vidijo kot 

čuteče bitje, kateri je treba zagotoviti veselo in zdravo življenje, medtem ko imamo na drugi 

strani ljudi, katerih življenje je povezano s trženjem in zaslužki.  

Ugotovili smo, da je ta dva pogleda težko uskladiti. Zato je razdelek namenjen predstavitvi 

zgodovinskega ozadja hrtjih dirk, opredelitvi izhodišč za delovanje društev za pomoč hrtom 

doma in v tujini ter modelni in konceptualni opredelitvi njihovega delovanja.  

Ugotovitve iz tega razdelka, ki so kot teoretična izhodišča prikazana na sliki 10 (na naslednji 

strani), so prispevale k izdelavi modela delovanja društev za pomoč hrtom in k postavitvi 

teoretičnega okvirja, ki bo v raziskovalnem delu bistveni pripomoček za njegovo 

konceptualno in modelno nadgradnjo ter izboljšavo. Model bomo v raziskovalnem delu 

poskušali izboljšati in tako uresničiti temeljni cilj naloge, ki je: rešiti več hrtov, kot je v praksi 

do sedaj. 
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Slika 10: Izhodišča za delovanje društev za pomoč hrtom 

Vir: Društvo za osvodobitev živali in njihove pravice 2010, 28, SDPH 2008. 
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2 METODE RAZISKOVANJA 

2.1 Namen, cilj in osnovne trditve 

V magistrski nalogi smo se ukvarjali s preučevanjem mednarodnih povezav in strateških zvez 

društev za zaščito živali, s ciljem izboljšati učinkovitost njihovega delovanja. Za raziskavo 

smo se odločili zaradi relativno neraziskanega področja mednarodnega sodelovanja in 

strateškega povezovanja društev, ki so povezana z zaščito živali. Raziskava je bila zato 

priložnost, da ugotovimo posebnosti mednarodnega sodelovanja in strateškega povezovanja 

izbranih društev.  

Načrtovali smo mednarodno raziskavo v petih društvih za pomoč hrtom, ki svojo dejavnost 

opravljajo v Sloveniji, Italiji, Španiji, Angliji in na Irskem. Med raziskovanjem smo vanjo 

vključili še eno društvo za pomoč hrtom, ki deluje v Sloveniji. Raziskovalni problem je 

namreč predstavljala mednarodna organiziranost društev za pomoč hrtom, ki po načinu 

njihovega delovanja ni bila dovolj učinkovita. Premalo učinkovita zato, ker je rešenih premalo 

hrtov glede na oceno števila rojstev. Razlogi za to so večplastni, izkazovali pa so se v slabi 

organiziranosti društev za pomoč hrtom, premajhni ozaveščenosti ljudi, preredkih 

humanitarnih transportih hrtov ter slabi povezanosti. V primerjavi s profitnimi organizacijami 

smo problem videli tudi v financiranju. Kljub temu smo predpostavljali, da društva za pomoč 

hrtom niso primerljiva s profitnimi organizacijami, ker njihov namen ni ustvarjanje dobička, 

temveč nudenje pomoči hrtom. 

Namen raziskave je bil konkretno ugotoviti dejansko stanje na področju mednarodnega 

sodelovanja in strateškega povezovanja društev za pomoč hrtom v Sloveniji, Italiji, Angliji, 

Irski in Španiji, medtem ko je bila posledica raziskave zasnova izboljšanega konceptualnega 

modela za učinkovitejše delovanje društev za pomoč hrtom. Z rezultati bomo namreč lahko 

prispevali k učinkovitejšemu delovanju le-teh, v kolikor se bodo izsledki v praksi tudi 

upoštevali.  

Kot bo razvidno iz nadaljevanja magistrske naloge, smo že pri zbiranju podatkov naleteli na 

kopico težav. 

S pomočjo oblikovane strategije oz. modela strateških partnerstev smo se pri raziskovanju 

osredotočili na izboljšanje delovanja društev za pomoč hrtom. Bistveni cilj naloge je bil tako 

predlagati boljši model organizacije v smislu reševanja večjega števila hrtov. Da bi lahko 

dosegli cilj, smo si postavili naslednje podcilje: 

− preučiti dejansko delovanje društev za pomoč hrtom in ugotoviti podobnosti v delovanju; 

− ugotoviti in izmeriti učinkovitost mednarodnih povezav društev za pomoč hrtom; 

− ugotoviti vlogo in pomen interneta pri delovanju društev za pomoč hrtom; 

− prikazati delovanje društev v teoriji in konceptualnem modelu; 
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− podati predloge za izboljšanje učinkovitosti delovanja društev v konceptualnem modelu; 

− na osnovi znanstvene raziskave in analize konkretnega primera izboljšati delovanje 

društev ter to konceptualno in modelno opredeliti. 

Podobno kot smo postavili cilje magistrske naloge, smo tudi pri postavljanju hipotez postavili 

eno glavno hipotezo z več pomožnimi. Pri postavljanju hipotez smo izhajali iz teoretično 

opredeljenih ugotovitev za posamezen del vprašalnika. Skladno s teoretičnimi izhodišči za 

mednarodno sodelovanje in strateško povezovanje društev za pomoč hrtom smo preizkusili 

naslednjo glavno hipotezo: 

− Na področju mednarodne organiziranosti društev, ki so povezane z zaščito živali, njihovo 

delovanje ni dovolj učinkovito, kar se kaže v slabšem doseganju ciljev, kot pa bi to lahko 

bilo z uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov. 

Za potrditev glavne hipoteze smo postavili več pomožnih hipotez, in sicer: 

− Med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom ni razlik v delovanju. 

− Mednarodno sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom bistveno prispeva k 

doseganju ciljev njihovega delovanja in s tem k njihovi uspešnosti. 

− Na učinkovitost delovanja društev za pomoč hrtom odločilno vplivajo informacije, 

objavljene na internetu. 

Podatke smo zbirali na dva načina, ki sta podrobno opisana v razdelku 2.3 – Uporabljene 

raziskovalne metode. Naš namen je bil, da z več različnimi metodami znanstveno izboljšamo 

konceptualni model delovanja društev za pomoč hrtom, ki smo ga opisali v teoretičnem delu 

magistrske naloge. Za izboljšanje smo uporabili spremenljivke, ki so razvidne iz naslednjega 

razdelka. 

2.2 Spremenljivke vključene v analizo 

V raziskavi smo določili naslednje neodvisne spremenljivke: 

− 'Spol' je nominalna spremenljivka, ki ima vrednosti 1 – moški in 2 – ženska. 

− 'Starost' je racionalna spremenljivka, ki označuje starost posameznega sodelujočega. 

− 'Država bivanja' je nominalna spremenljivka, ki označuje državo bivanja sodelujočega in 

ima vrednosti 1 – Slovenija, 2 – Italija, 3 – Španija, 4 – Irska, 5 – Anglija in 6 – Druga 

država. 

− 'Izobrazba' je nominalna spremenljivka, ki označuje vrsto izobrazbe posameznika in ima 

vrednosti 1 – Naravoslovno-matematično, 2 – Družboslovno-humanistično, 3 – Tehnično 

in 4 – Drugo. 

− 'Članstvo' je nominalna spremenljivka, ki označuje včlanjenost sodelujočega v društvo za 

pomoč hrtom in ima vrednosti 1 – Da in 2 – Ne. 

− 'Društvo' je nominalna spremenljivka, ki označuje članstvo sodelujočega v konkretnem 

društvu za pomoč hrtom. 
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− 'Lastništvo' je nominalna spremenljivka, ki označuje ali je sodelujoči lastnik hrta. 

− 'Število hrtov' je nominalna spremenljivka, ki označuje, koliko hrtov ima sodelujoči in 

ima vrednosti 1 – enega, 2 – dva in 3 – več kot dva. 

− 'Posvojitev' je nominalna spremenljivka, ki označuje način, kako je sodelujoči dobil hrta 

in ima vrednosti 1 – Da in 2 – Ne. 

− 'Tujina' je nominalna spremenljivka, ki označuje izvor hrta in ima vrednosti 1 – Da in 2 – 

Ne. 

V raziskavi smo določili 20 odvisnih spremenljivk, pri katerih smo s pet-stopenjsko Likertovo 

lestvico merili stališče sodelujočega do posamezne trditve v vprašalniku. Stališče 

sodelujočega smo merili preko izbrane vrednosti v vprašalniku za posamezno vprašanje, ki je 

imelo vrednosti 1 – Sploh ne velja, 2 – Ne velja, 3 – Niti niti, 4 – Velja in 5 – Povsem velja. V 

raziskavi smo določili naslednje odvisne spremenljivke: 

− 'Članstvo' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega do prostovoljnega 

članstva v društvu za pomoč hrtom. 

− 'CiljiDPH' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega do ciljev društva 

za pomoč hrtom. 

− 'SmiselDelovanja' je ordinalna spremenljivka, ki je merila, kakšen smisel ima denar za 

delovanje društva za pomoč hrtom. 

− 'NeodvisnostDPH' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

neodvisnosti društva za pomoč hrtom od države in profitnih podjetij. 

− 'FunkcionalnaOrg' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

ustrezne funkcionalne organiziranosti društva za pomoč hrtom. 

− 'RezulatiDenar' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

merjenja rezultatov društva za pomoč hrtom v denarju. 

− 'PomočProstovolj' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega do 

društvene zavzetosti za pomoč prostovoljcev pri svojem delovanju. 

− 'InformiranjeJav' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

informiranja javnosti o svojem delovanju. 

− 'SpletneStraniDPH' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega o 

dostopnosti informacij na spletnih straneh društev za pomoč hrtov. 

− 'PrispevekDPH' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

prispevka društva za pomoč hrtov pri reševanju hrtov. 

− 'LastnaInf' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

dostopnosti do informacij pri društvih za pomoč hrtom. 

− 'PoznamDelovanje' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede 

poznavanja delovanja društva za pomoč hrtom. 

− 'ObiskSpletaDPH' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost obiska spletne strani 

društva za pomoč hrtom sodelujočega. 
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− 'OdločitevHrt' je ordinalna spremenljivka, ki je merila stališče sodelujočega glede razloga 

za posvojitev hrta. 

− 'ŽelimPomagati' je ordinalna spremenljivka, ki je merila vključenost sodelujočega v 

aktivnosti društva za pomoč hrtom zaradi pomoči hrtom. 

− 'InfoInternet' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost iskanja informacij o hrtih 

na internetu. 

− 'InternetVeč' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost uporabe interneta pri 

sodelujočem. 

− 'InfoDrugje' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost iskanja informacij o hrtih v 

drugih medijih, ki ni internet. 

− 'PogostostKom' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost komuniciranja 

sodelujočega s predstavniki društva za pomoč hrtom. 

− 'NajpogostejšaKo' je ordinalna spremenljivka, ki je merila pogostost komuniciranja 

sodelujočega s predstavniki društva za pomoč hrtom preko interneta. 

Opisane spremenljivke so bile uporabljene v raziskavi. Način njihove uporabe je razviden v 

poglavju 3 – Rezultati raziskave. 

2.3 Uporabljene raziskovalne metode 

Uporabili smo metodo anketiranja preko svetovnega spleta. Raziskovalni design je bil 

neeksperimentalno raziskovanje, pred tem pa smo, z namenom ugotavljanja zanesljivosti 

vprašalnika, kot načina zbiranja podatkov, izvedli pilotsko študijo. V samem procesu 

raziskovanja smo uporabili tudi deduktivno in induktivno metodo, metodo analiziranja in 

sinteze ter statistično metodo z različnimi postopki. 

2.3.1 Pilotska študija 

Z namenom ugotavljanja zanesljivosti vprašalnika, ki bo uporabljen v raziskavi, smo izvedli 

pilotsko študijo, v kateri smo upoštevali rezultate 149 sodelujočih anketirancev. Vprašalnik, 

ki smo ga objavili na forumu spletne strani Društva za pomoč hrtom Slovenije in družabnem 

spletnem omrežju Facebook, je rešilo 300 oseb, od katerih smo jih 151 izločili zaradi 

neveljavnih podatkov. Nekateri anketiranci so namreč izpolnili le postavke o demografskih 

podatkih, drugi pa so pravzaprav vse postavke označili z enotno oceno, bodisi skrajno 

pozitivno, bodisi skrajno negativno.  

Podatke v pilotski študiji smo kategorizirali glede na spol, starost, regijo, stopnjo izobrazbe, 

članstvo v društvu za pomoč hrtom, ali ima imetnik hrta, ali ga je dobil v tujini in koliko hrtov 

ima.  
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Po spolu je bila kategorija razdeljena na moške in ženske. Vprašalnik je izpolnilo 22 moških 

oz. 14,8 % in 122 žensk oz. 81,9 %. Pet sodelujočih oz. 3,4 % anketirancev spola ni označilo. 

Povprečna starost je bila 28,6 let, s standardno deviacijo 9,637.  

Vzorec sodelujočih je bil razdeljen na 12 statističnih regij Slovenije. Največ sodelujočih je 

bilo iz osrednjeslovenske regije, in sicer 44 oz. 29,5 %. Sledila je gorenjska regija. Iz te regije 

je bilo 34 sodelujočih oz. 22,8 %. Najmanj sodelujočih je bilo iz pomurske in 

spodnjeposavske regije. V teh dveh regijah je vprašalnik izpolnil en udeleženec oz. 0,7 %. 

Po kategoriji izobrazbe je bilo največ srednje izobraženih, in sicer: 67 oz. 45 % celotnega 

vzorca. Sledili so udeleženci z univerzitetno ali specialistično podiplomsko izobrazbo in 

višješolsko ali visoko izobrazbo. Z univerzitetno ali specialistično povisokošolsko izobrazbo 

je vprašalnik izpolnilo 43 udeleženih oz. 28,9 %, z višješolsko ali visoko izobrazbo pa 34 oz. 

22,8 % udeleženih. 

Od upoštevanih anketnih vprašalnikov je bilo 66 članov društev za pomoč hrtov oz. 44,3 %, 

medtem ko je 83 udeleženih oz. 55,7 % označilo, da niso člani nobenega društva za pomoč 

hrtom. 

Udeleženci, ki so izpolnili vprašalnik imajo skupno več kot 52 hrtov, od katerih jih ima 40 oz. 

26,8 % enega hrta, 11 udeleženih oz. 7,4 % dva hrta in 1 udeleženec oz. 0,7 % več kot dva 

hrta. Od 149 udeleženih v raziskavi 97 udeleženih oz. 65,1 % vprašanja ni izpolnilo.  

Strukturo novega vprašalnika, ki smo ga uporabili v raziskavi za namen potrjevanja pomožnih 

in glavne hipoteze, smo dobili na podlagi faktorske analize, po metodi glavnih komponent in 

z uporabo rotacije Varimax, s Kaiserjevo normalizacijo. Za izvedbo analize so bile potrebne 3 

iteracije. V faktorski analizi smo, zaradi števila pomožnih hipotez, ki jih je treba preveriti, 

določili dva fiksna faktorja, in sicer: 'Delovanje društva' in 'Aktivnosti posameznikov'. 

Faktorja sta so prikazana v preglednici 1. 

Koeficient zanesljivosti anketnega vprašalnika, merjena po Cronbachu, za vse komponente 

znaša α=0,875. Za prvi faktor, tj. delovanje društva, je koeficient zanesljivost α=0,863, za 

drugi faktor, tj. aktivnosti posameznikov, pa je koeficient zanesljivosti α=0,818. 

Glede na postavljeni pomožni hipotezi v pilotski študiji nismo obravnavali razlik v delovanju 

društva, ker podatka o članstvu v društvu nismo zahtevali, temveč smo s koeficienti 

zanesljivosti ocenjevali zgolj zanesljivost merjenja. Ugotovili smo, da je koeficient 

zanesljivosti ustrezen in da bomo komponente, vključene v pilotsko raziskavo lahko uporabili 

v raziskovalnem vprašalniku. Za potrebe magistrske naloge smo nekoliko spremenili in 

prilagodili le strukturo anketnega vprašalnika in spremenili nekatera demografska vprašanja, 

ki jih v pilotski raziskavi nismo posebej analizirali. 
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Preglednica 1: Analiza faktorjev z rotacijo glavnih komponent 

Faktor 
 

1* 2** 

Članstvo v DPH je prostovoljno. 0,447 –

Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom. 0,842 –

Smisel delovanja DPH ni denar, ampak pomoč hrtom. 0,792 –

DPH deluje neodvisno od države in profitnih podjetij. 0,822 –

DPH je ustrezno funkcionalno organizirana. 0,782 –

Doseženih rezultatov DPH ni mogoče meriti v denarju. 0,797 –

DPH se pri svojem delovanju upira na pomoč prostovoljcev. 0,792 –

DPH informira javnost o svojem delovanju. 0,576 –

Pogosto obiskujem spletne strani DPH. – 0,562

Na spletnih straneh DPH dobim dovolj informacij o hrtih. 0,640 –

DPH prispeva k temu, da je rešenih več hrtov. 0,835 –

Vse kar želim izvedeti o delovanju DPH, mi je na voljo. 0,318 –

Za hrta sem se odločil zaradi informacij objavljenih na internetu. – 0,779

Ker želim pomagati hrtom, se vključujem v aktivnosti društva. – 0,819

Informacije o hrtih iščem na internetu. – 0,579

Internet uporabljam več kot ostale medije. – 0,123

Informacije o hrtih iščem tudi v drugih medijih. – 0,378

Pogosto komuniciram s predstavniki DPH. – 0,806

Z DPH najpogosteje komuniciram preko interneta. – 0,824

Poznam delovanje DPH. – 0,517

Statistična metoda: Metoda glavnih komponent, rotacijska metoda; Varimax metoda s Kaiserjevo 
normalizacijo in 3 iteracijami. 
* Faktor 1: Delovanje društva. 
** Faktor 2: Aktivnosti posameznikov. 

2.3.2 Anketna raziskava  

Po izvedeni pilotski študiji, smo izdelali končni vprašalnik za anketno raziskovanje preko 

spleta. V raziskavi smo uporabili dva anketna vprašalnika, pri čemer je imel vsak štiri 

jezikovne različice. Prvi anketni vprašalnik je bil namenjen članom društev za pomoč hrtom, 

drugi pa zastopnikom obravnavanih društev, ki so bile vključene v raziskavo.  

Ker smo predpostavljali, da so demografski podatki v anketnem vprašalniku glede na 

jezikovno različnost obravnavanih društev temelj za določeno napako merjenja, smo to 

skušali omejiti z uporabo veljavnega in zanesljivega vprašalnika. Vprašalnik smo zato izdelali 

v štirih jezikih, in sicer: v slovenščini, angleščini, italijanščini in španščini. Ciljni vzorec 

anketirancev so bili namreč člani različnih društev za pomoč hrtom v mednarodnem prostoru.  
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Vprašalniki, ki smo jih uporabili v raziskavi, so bili izdelani v elektronski različici ter 

objavljeni in dostopni tudi na internetnem naslovu http://www.1ka.si. Na spletni strani sta bila 

objavljena oba anketna vprašalnika v vseh štirih jezikovnih različicah.  

Pri zbiranju podatkov za raziskavo smo takoj naleteli na oviro, saj so društva, za katere smo 

predvideli, da bodo sodelovala v raziskavi, to ostro zavrnila.27 Konkretnega razloga niso 

navedli.28 Zato smo vprašalnike, ki so bili namenjeni članom društev, objavili na spletnem 

družabnem omrežju Facebook, ki je javno dostopen na internetnem naslovu 

http://www.facebook.com.  

Spletni anketni vprašalnik, ki je bil preveden v italijanski jezik, smo objavili na Facebook 

spletnem mestu skupine GACI (Kos 2010a), vprašalnik v angleškem jeziku na Facebook 

spletnem mestu skupine GIN (Kos 2010b), vprašalnik v španskem jeziku pa na Facebook 

spletnem mestu skupine El Arce de Noe Albacete (Kos 2010c). Spletna mesta navedenih 

skupin na internetu predstavljajo obravnavana društva za pomoč hrtom, na katerih temelji 

raziskava.  

Po objavi vprašalnika na Facebook spletnem mestu društva GACI smo od zastopnice SDPH 

na mobilni telefon prejeli kratko tekstovno sporočilo z vsebino: »Hej, gaci nori, ne bodo nam 

več dali psov, prosim ne objavljaj ničesar več na njihovem fb ju. Lp. N.« Kljub temu 

vprašalnika iz spletnega mesta skupine nismo odstranili. Glede na vsebino sporočila smo 

pričakovali, da bo administrator spletnega mesta skupine GACI anketni vprašalnik odstranil. 

Tega ni storil, je pa istočasno s poslanim sporočilom zastopnici SDPH na svojem spletnem 

mestu zapisal, da vse, ki bi pomagali v raziskavi na temo reševanja hrtov, vabi k sodelovanju 

v njej. Konkretno je administrator spletnega mesta zapisal: »Questionario di un amico di 

SASIN associazione slovena con la quale il GACI collabora. Se avete voglia potete aiutarli a 

raccogliere alcune informazioni sui levrieri.« Objave vprašalnika ni dovolilo društvo PAWS 

iz Irske. 

Anketni vprašalnik v slovenskem jeziku smo objavili na dveh internetnih mestih, in sicer: na 

forum SDPH (2010a) in DHS (2010) ter Facebook spletnem mestu skupine SDPH (2010b). 

                                                 

27 Za sodelovanje v raziskavi smo se z društvi GACI, GIN, PAWS in El Arca de Noe, ki delujejo v 
tujini, še pred izdelavo spletnih anketnih vprašalnikov dogovorili preko zastopnice SDPH ter jim 
preko nje poslali povabilo k sodelovanju v raziskavi. Napisano je bilo v angleškem jeziku. Razposlali 
smo ga na njihove uradne elektronske naslove. Sodelovanje v raziskavi so vsi udeležencu potrdili z 
elektronskim sporočilom zastopnici slovenskega društva. 
28 Med raziskovanjem smo naleteli na govorice, da društva GIN, GACI, PAWS in Arca de Noe v 
raziskavi ne bodo sodelovali zaradi vključenosti DHS v njej. Razlog naj bi bila nerešena dolžniško 
upniška razmerja med društvoma DHS in GACI, ki je s slovenskim društvom v preteklosti sodeloval 
pri izvajanju premikov hrtov iz Anglije, Irske ali Španije v Slovenijo. Po govoricah za opravljene 
premike DHS društvu GACI ni poravnal svojih finančnih obveznosti v skupni višini okoli 4.000 
evrov. 
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Administrator skupine SDPH je vsem članom skupine poslal še zasebno vabilo k sodelovanju 

v raziskavi. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 2. novembra 2010 do 3. marca 2011. Konkretno smo 

podatke pri SDPH zbirali od 2. novembra 2010 do 3. marca 2011, pri društvu GACI od 20. 

novebra 2010 do 14. februarja 2011, pri društvu GIN in PAWS od 1. decembra 2010 do 14. 

februarja 2011, pri društvu El Arce de Noe pa od 22. nopvembra 2010 do 14. februarja 2011. 

Časovna dimenzija zbiranja podatkov je posledica rednega spreminjanja stališč zastopnikov 

društev glede sodelovanja v raziskavi, ko so sodelovanje najprej večkrat potrdili, zatem pa ga 

v nadaljevanju brez pojasnila zavrnili. 

Vprašalnik so reševali le tisti udeleženci, ki so to želeli. Izpolnjevali so ga po navodilih. Pri 

vseh različicah vprašalnikov se je splošno navodilo z obrazložitvijo nahajalo na začetku 

vprašalnika. Preko celotnega vprašalnika pa je sodelujoče, pri vsakem vprašanju usmerjalo 

posebno navodilo. Ta navodila so razvidna iz priloženih vprašalnikov. 

Udeleženci, ki so se odločili za sodelovanje v raziskavi, so na prej navedenih objavljenih 

mestih na internetu pod vabilom izbrali spletno povezavo do anketnega vprašalnika. Po kliku 

na link do vprašalnika se je odprla prva stran. Na tej strani so udeleženci zagledali pozdravni 

napis, v nadaljevanju pa že prvo navodilo o tem, kako naj vprašalnik rešujejo. Pozdravni napis 

s prvim navodilom glede izpolnjevanja vprašalnika je v prilogi.  

Podatki, ki so jih udeleženci vnašali, so bili dvojni. Večina podatkov je bila obvezna za 

izpolnjevanje. Na tista vprašanja, na katera ni bilo treba odgovarjati, so bili udeleženci 

posebej opozorjeni. 

Po tem, ko so udeleženci v vprašalnik vnesli potrebne podatke za raziskavo, oz., ko so z 

izpolnjevanjem prišli do konca vprašalnika, so na spletni strani pritisnili gumb 'Konec'. Vsi 

podatki, ki so jih udeleženci vnašali v anketni vprašalnik, so se pod zaporedno številko in 

vrstico samodejno sproti vnašali v elektronsko SQL bazo podatkov. Podatki iz vseh različic 

vprašalnikov so se zbirali v ločenih bazah. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Za sodelovanje se je skupaj odločilo 170 

posameznikov. Od tega je bilo 86 članov društev, 82 pa takih posameznikov, ki niso bili člani 

društev. Dva posameznika v vprašalniku nista označila ali sta oz. nista člana društva. Poleg 

navedenega tudi nekateri, ki so označili, da so člani društva, niso navedli podatka o društvu, v 

katerega so včlanjeni. Tehnologija nam je omogočila ugotoviti, da je bilo takih 12 iz 

Slovenije, trije iz Italije, dva iz Anglije in eden iz Španije. Za potrjevanje nekaterih hipotez 

smo torej lahko uporabili le podatke 68 posameznikov, za določene dele hipotez pa smo lahko 

uporabili podatke, ki smo jih pridobili od 86 posameznikov. 



 

73 

Sodelujoče smo spraševali tudi po biografskih podatkih, in sicer: nas je zanimal spol, starost, 

država bivanja, izobrazba, lastništvo, število hrtov, katerih lastniki so, način pridobitve hrta in 

njegov izvor. 

V celotnem vzorcu sodelujočih je bilo 140 žensk in 29 moških. Ena oseba svojega spola ni 

želela označiti. Najmlajši udeleženec je bil star 17, najstarejši pa 60 let. V vzorcu, 

relevantnem za raziskavo, je bilo 18 moških in 68 žensk. Najmlajši sodelujoči je bil star 18 

let, najstarejši pa 59. Povprečna starost vseh sodelujočih je bila 32 let. 

Po izobrazbeni strukturi je imelo največ sodelujočih članov družboslovno smer izobrazbe, in 

sicer: 41. Sledili so tisti, ki so označili možnost »drugo«, teh je bilo 20. Najmanj je bilo tistih, 

ki so označili, da imajo naravoslovno ali tehnično smer izobrazbe. Prvih je bilo 13, drugih pa 

12. 

Frekvenčni podatki so pokazali tudi naslednje: 

− 68 članov društev je hkrati tudi lastnikov hrta, 18 pa ne; 

− 49 članov društev ima po enega hrta, 17 dva hrta, 2 člana pa sta navedla, da imata več kot 

dva hrta; 

− 63 članov je dobilo hrta preko društva, štirje pa ne; 

− 62 članom je društvo pripeljalo hrta iz druge države, enemu pa ne. 

Iz nadaljnje obdelave podatkov smo izločili dva sodelujoča pri raziskavi, ki nista označila ali 

sta člana društva in vse tiste, ki so označili, da niso člani društva. Ostalo je 86 sodelujočih. 

V raziskavi smo upoštevali le tiste sodelujoče člane društev, ki so dejansko označili, kateremu 

društvu pripadajo. Teh je bilo 68. Poleg posamičnih postavk smo za potrebe raziskave tvorili 

dva faktorja, in sicer: skupni faktor »delovanje društva« in »internet«. Faktorja smo dobili po 

postopku »compute«, s pomočjo katerega smo »sumirali« surove podatke za posamezno 

postavko faktorja in jih nato delili s številom postavk. 
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3 REZULTATI RAZISKAVE 

Rezultate raziskave smo razdelili na tri kategorije. V prvi so rezultati, ki se nanašajo na 

razlike v delovanju društev za reševanje hrtov, v drugi so rezultati, ki se nanašajo na 

učinkovitost delovanja društev za reševanje hrtov, v tretji pa ostali rezultati. 

3.1 Razlike v delovanju društev za reševanje hrtov 

Preglednica 2 prikazuje povprečja, standardne odklone in rezultate razlik med povprečji pri 

posamezni postavki »Kako deluje društvo za pomoč hrtom?« Za izračun statistične 

pomembnosti razlik smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da pri 

nobeni od postavk ni statistično pomembnih razlik med člani društev. 

Preglednica 2: Razlike med povprečji glede delovanja društev 

Postavke in društva N M SD F 

SDPH 51 4,92 0,272  

DHS 9 5,00 0,000  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 5,00 0,000  

Članstvo v DPH je prostovoljno. 

Skupaj 68 4,94 0,237 ns 

SDPH 51 4,86 0,348  

DHS 9 5,00 0,000  

ALBACENTE 2 4,50 0,707  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 5,00 0,000  

Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom. 

Skupaj 68 4,88 0,325 ns 

SDPH 51 4,82 0,385  

DHS 9 4,78 0,441  

ALBACENTE 2 4,50 0,707  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 5,00 0,000  

Smisel delovanja DPH ni denar, ampak 
pomoč hrtom. 

Skupaj 68 4,82 0,384 ns 

SDPH 51 4,67 0,554  

DHS 8 4,00 0,926  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 4,60 0,548  

DPH deluje neodvisno od države in 
profitnih podjetij. 

Skupaj 67 4,60 0,629 ns 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

Postavke in društva N M SD F 

SDPH 51 4,49 0,543  

DHS 8 4,38 0,518  

ALBACENTE 2 4,50 0,707  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 4,60 0,548  

DPH je ustrezno funkcionalno 
organizirana. 

Skupaj 67 4,49 0,533 ns 

SDPH 51 4,76 0,513  

DHS 9 4,89 0,333  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 4,80 0,447  

Doseženih rezultatov DPH ni mogoče 
meriti v denarju. 

Skupaj 68 4,79 0,475 ns 

SDPH 51 4,61 0,666  

DHS 9 5,00 0,000  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 4,00 .  

GACI 5 4,80 0,447  

DPH se pri svojem delovanju upira na 
pomoč prostovoljcev. 

Skupaj 68 4,68 0,609 ns 

SDPH 51 4,51 0,644  

DHS 9 4,78 0,441  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 4,00 .  

GACI 5 4,20 0,837  

DPH informira javnost o svojem 
delovanju. 

Skupaj 68 4,53 0,634 ns 

SDPH 51 4,59 0,606  

DHS 9 4,78 0,441  

ALBACENTE 2 4,00 1,414  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 4,80 0,447  

Na spletnih straneh DPH dobim dovolj 
informacij o hrtih. 

Skupaj 68 4,62 0,599 ns 

SDPH 51 4,78 0,415  

DHS 9 5,00 0,000  

ALBACENTE 2 5,00 0,000  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 5,00 0,000  

DPH prispeva k temu, da je rešenih več 
hrtov. 

Skupaj 68 4,84 0,371 ns 

SDPH 51 4,71 0,540  

DHS 9 4,78 0,441  

ALBACENTE 2 4,50 0,707  

GIN 1 5,00 .  

GACI 5 4,20 0,837  

Vse kar želim izvedeti o delovanju 
DPH mi je na voljo. 

Skupaj 68 4,68 0,558 ns 
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Op.: SDPH – društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; DHS – društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; 
ALBACENTE; GIN – društvo za reševanje hrtov v Angliji; GACI – društvo za reševanje hrtov v 
Italiji; N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – razmerje, statistična 
pomembnost razlik; ns – ni statistično pomembnih razlik. 

Preglednica 3 prikazuje povprečja, standardne odklone in rezultate razlik med povprečji pri 

posamezni postavki »Kakšne so vaše aktivnosti v povezavi z delovanjem društva za pomoč 

hrtom?« Za izračun statistične pomembnosti razlik smo uporabili enosmerno analizo variance. 

Rezultati so pokazali, da pri nobeni od postavk ni statistično pomembnih razlik med člani 

društev. 

Preglednica 3: Razlike med povprečji glede aktivnosti članov pri delovanju društev 

 N M SD F 

SDPH 51 4,37 0,599 

DHS 9 4,44 0,726 

ALBACENTE 2 4,00 1,414 

GIN 1 5,00 . 

GACI 5 4,40 0,894 

Poznam delovanje DPH. 

Skupaj 68 4,38 0,647 ns

SDPH 51 4,27 0,723 

DHS 9 4,44 0,726 

ALBACENTE 2 4,00 1,414 

GIN 1 4,00 . 

GACI 5 4,40 1,342 

Pogosto obiskujem spletne strani DPH. 

Skupaj 68 4,29 0,774 ns

SDPH 50 3,46 1,417 

DHS 9 4,11 1,054 

ALBACENTE 2 2,00 1,414 

GIN 1 3,00 . 

GACI 5 4,00 1,732 

Za hrta sem se odločil zaradi 
informacij objavljenih na internetu. 

Skupaj 67 3,54 1,407 ns

SDPH 51 4,06 0,881 

DHS 9 4,44 0,726 

ALBACENTE 2 3,00 1,414 

GIN 1 3,00 . 

GACI 5 3,80 1,304 

Ker želim pomagati hrtom, se 
vključujem v aktivnosti DPH. 

Skupaj 68 4,04 0,921 ns

SDPH 51 4,43 0,900 

DHS 9 4,33 0,500 

ALBACENTE 2 2,50 2,121 

GIN 1 5,00 . 

GACI 5 4,00 1,225 

Informacije o hrtih iščem na internetu. 

Skupaj 68 4,34 0,956 ns
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

  N M SD F 

SDPH 51 4,61 0,723 

DHS 9 4,89 0,333 

ALBACENTE 2 4,50 0,707 

GIN 1 5,00 . 

GACI 5 4,00 1,732 

Internet uporabljam več kot ostale 
medije. 

Skupaj 68 4,60 0,794 ns

SDPH 50 3,22 1,250 

DHS 9 3,11 0,928 

ALBACENTE 2 2,00 1,414 

GIN 1 4,00 . 

GACI 5 2,60 1,517 

Informacije o hrtih iščem tudi v drugih 
medijih. 

Skupaj 67 3,13 1,230 ns

SDPH 51 3,57 1,204 

DHS 9 4,11 1,054 

ALBACENTE 2 4,00 1,414 

GIN 1 4,00 . 

GACI 5 3,40 1,517 

Pogosto komuniciram s predstavniki 
DPH. 

Skupaj 68 3,65 1,194 ns

SDPH 50 3,88 0,982 

DHS 9 4,44 0,726 

ALBACENTE 2 4,00 1,414 

GIN 1 5,00 . 

GACI 5 4,60 0,894 

Z DPH najpogosteje komuniciram 
preko interneta. 

Skupaj 67 4,03 0,969 ns

Op.: SDPH – društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; DHS– društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; 
ALBACENTE; GIN– društvo za reševanje hrtov v Angliji; GACI – društvo za reševanje hrtov v 
Italiji; N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – razmerje, statistična 
pomembnost razlik; ns – ni statistično pomembnih razlik. 

3.2 Učinkovitost delovanja društev za reševanje hrtov  

Le 15,98 % hrtov, ki bi jih, glede na oceno APGAW-a iz leta 2007 lahko rešili, je bilo 

rešenih, kar kaže na slabo doseganje ciljev – reševanje hrtov. Natančnejši podatki so 

predstavljeni v naslednji preglednici 4. 

S pomočjo enosmerne analize variance lahko ugotovimo, da so razlike med društvi statistično 

pomembne F(5, 20)=22,215, p=0,000. Delež po posameznih društvih se razlikuje, in sicer: 

PAWS – 7,50 % od vseh rešenih in 1,2 % glede na oceno o rešenih hrtih; GIN – 24,73 % od 

vseh rešenih in 3,95 % glede na oceno o rešenih hrtih; SDHP – 3,57 % od vseh rešenih in 

0,57 % glede na oceno o rešenih hrtih; GACI – 7,57 % od vseh rešenih in 1,21 % glede na 
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oceno o rešenih hrtih; Albacente – 56,61 % od vseh rešenih in 9,05 % glede na oceno o 

rešenih hrtih. 

Preglednica 4: Število rešenih hrtov v posameznem letu za obdobje 2005–2009 

Organizacija/Leto** 2005 2006 2007 2008 2009 

PAWS Irska 6 101 105 143 145 

GIN Anglija 201 277 346 289 281 

SDHP Slovenija    34 48 

DHS Slovenija  16 50 3 2 

GACI Italija 22 113 106 160 196 

Albacente Španija 602 584 792 908 1324 

Društva skupaj 831 1091 1399 1537 1996 

APGAW 8750*     

* APGAW ocena 2007. 
** Upoštevali smo samo premaknjene hrte iz Anglije in Irske. 

Vir: Greyhound-Data Team 2010. 

Preglednica 5 prikazuje povprečja, standardne odklone in rezultate razlik med povprečji pri 

dveh faktorjih, in sicer: »delovanje društva« in »internet«. Za izračun statistične pomembnosti 

razlik smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da pri nobeni od 

postavk ni statistično pomembnih razlik med člani društev. 

Preglednica 5: Razlike med povprečji pri faktorju »delovanje društva« in »internet« 

 N M SD F 

SDPH 51 4,7023 0,34835 

DHS 7 4,7662 0,16479 

ALBACENTE 2 4,7273 0,38569 

GIN 1 4,8182 . 

GACI 5 4,7273 0,06428 

Delovanje društva 

Skupaj 66 4,7135 0,31461 ns

SDPH 49 4,1265 0,68762 

DHS 9 4,4222 0,47376 

ALBACENTE 2 3,3000 0,98995 

GIN 1 4,4000 . 

GACI 5 4,3600 0,62290 

Internet 

Skupaj 66 4,1636 0,67291 ns

Op.: SDPH – društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; DHS – društvo za reševanje hrtov v Sloveniji; 
ALBACENTE; GIN – društvo za reševanje hrtov v Angliji; GACI – društvo za reševanje hrtov v 
Italiji; N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; F – razmerje, statistična 
pomembnost razlik; ns – ni statistično pomembnih razlik. 
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3.3 Ostali rezultati  

V preglednici 6 so prikazani korelacijski koeficienti z ustrezno stopnjo statistične 

pomembnosti. Iz tabele je razvidno, da večina korelacij med merjenimi spremenljivkami ni 

statistično pomembna, manjši delež pa je, in sicer: so pomembne korelacije med nominalno 

spremenljivko spol in postavko »DPH informira javnost o svojem delovanju«, med vrsto 

izobrazbe in postavko »Pogosto obiskujem spletne strani DPH« ter korelacija med številom 

hrtov na enega lastnika s postavko »Pogosto komuniciram s predstavniki DPH.« 

Preglednica 6: Korelacije med nekaterimi spremenljivkami 

 Spol Starost 
Katero vrsto 

izobrazbe 
imate? 

Koliko hrtov 
imate? 

Članstvo v DPH je prostovoljno. 0,027 -0,063 -0,124 0,139

Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom. 0,040 -0,074 -0,181 0,162

Smisel delovanja DPH ni denar ampak pomoč hrtom. 0,051 0,101 -0,032 -0,016

DPH deluje neodvisno od države in profitnih podjetij. 0,139 0,011 -0,116 -0,132

DPH je ustrezno funkcionalno organizirana. 0,171 -0,004 -0,153 -0,008

Doseženih rezultatov DPH ni mogoče meriti v denarju. 0,163 -0,030 -0,057 -0,113

DPH se pri svojem delovanju upira na pomoč 
prostovoljcev. 

0,088 0,005 -0,091 -0,112

DPH informira javnost o svojem delovanju. 0,313** 0,073 -0,037 -0,205

Na spletnih straneh DPH dobim dovolj informacij o 
hrtih. 

-0,144 0,192 -0,016 0,042

DPH prispeva k temu, da je rešenih več hrtov. -0,026 0,045 -0,014 0,017

Vse kar želim izvedeti o delovanju DPH, mi je na voljo. -0,100 0,008 -0,073 0,125

Poznam delovanje DPH. 0,190 -0,063 -0,079 0,046

Pogosto obiskujem spletne strani DPH. 0,148 0,054 -0,260* -0,008

Za hrta sem se odločil zaradi informacij objavljenih na 
internetu. 

0,066 0,105 -0,119 0,027

Ker želim pomagati hrtom, se vključujem v aktivnosti 
DPH. 

0,104 -0,147 0,090 0,110

Informacije o hrtih iščem na internetu. -0,010 -0,111 -0,013 -0,253

Internet uporabljam več kot ostale medije. 0,113 -0,090 -0,174 -0,089

Informacije o hrtih iščem tudi v drugih medijih. 0,116 0,042 0,005 0,125

Pogosto komuniciram s predstavniki DPH. 0,002 0,002 -0,161 0,299*

Z DPH najpogosteje komuniciram preko interneta. -0,175 -0,022 -0,174 -0,117

Delovanje društva 0,100 0,055 -0,135 -0,056

Internet -0,017 0,055 -0,177 -0,078

* statistična pomembnost na ravni 0,05. 
** statistična pomembnost na ravni 0,01. 
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4 PREVERJANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

Skladno s teoretičnimi izhodišči za mednarodno sodelovanje in strateško povezovanje društev 

za pomoč hrtom smo preizkusili naslednjo glavno hipotezo: 

− Na področju mednarodne organiziranosti društev, ki so povezane z zaščito živali, njihovo 

delovanje ni dovolj učinkovito, kar se kaže v slabšem doseganju ciljev, kot pa bi to lahko 

bilo z uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov. 

Za potrditev glavne hipoteze smo postavili več pomožnih hipotez, in sicer: 

− Med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom ni razlik v delovanju. 

− Mednarodno sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom bistveno prispeva k 

doseganju ciljev njihovega delovanja in s tem k njihovi uspešnosti. 

− Na učinkovitost delovanja društev za pomoč hrtom odločilno vplivajo informacije, 

objavljene na internetu. 

Pomožno hipotezo: Med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom ni razlik v delovanju smo 

preverjali s pomočjo enosmerne analize variance. Ta statistični postopek bi, v primeru, da bi 

se pokazale razlike, lahko predstavljal indikator o učinkovitosti posameznega društva v 

primerjavi z drugimi društvi.  

Glede društev in njihovega delovanja nasploh, smo preko glavnih spoznanj teoretikov 

ugotovili, da sodijo v okvir delovanja nepridobitnih organizacij, da v svetu zavzemajo vedno 

pomembnejše mesto in da delujejo v vseh družbah. Spoznali smo še, da se med seboj 

razlikujejo po velikosti, lastniški obliki in ciljih, ki so tudi osnova za delitev na profitno in 

neprofitno.  

Glede njihove prisotnosti smo ugotovili, da so prisotne na vseh področjih družbenega 

delovanja in da je zanje značilno, da so samostojne, nepridobitne, zasebne, prostovoljne in da 

so v splošnem pomenu tudi organizacije, ker imajo oblikovano osnovno organizacijsko 

strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanjo vključeni.  

Nepridobitne organizacije so torej tiste oblike organiziranosti, kjer se lahko državljani 

združujejo in družijo na osnovi skupnega interesa, ciljev in volje ter tako kot del civilne 

družbe organizirano nastopajo neodvisno od države. Sama vloga teh organizacij je namreč v 

povezavi s cilji in interesi širše civilne družbe, ko država postane nezadostna oz. ko 

predstavniki civilne družbe potrebujejo več, kot jim država lahko nudi. Nepridobitne 

organizacije tako opravljajo tisto dopolnilno vlogo pri zagotavljanju blaginje za ljudi in 

opravljajo tiste funkcije, ki jih država sploh ne opravlja ali pa jih opravlja le deloma (Jernej 

2004, 17). 

Ivanec (2005, 5) ugotavlja, da rezultatov nepridobitnih organizacij ne moremo neposredno 

meriti oz. ovrednotiti v denarju. Lahko pa merimo zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki je 
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pravo merilo za uspešnost njihovega delovanja. Cilji nepridobitnih organizacij niso v lastni 

koristi organizacije. Njihovo delovanje je usmerjeno v korist posameznih skupin ljudi, živali, 

pa tudi v korist celotne družbe.  

Ugotovili smo, da navedenemu na področju zaščite živali sledijo društva za zaščito živali. 

Konkretno društva za pomoč hrtom, ki s prosocialnim vedenjem, socialno odgovornostjo in 

skrbjo za hrte, v povezavi z humanitarno dejavnostjo, presegajo nacionalne okvirje in stremijo 

k vzpostavljanju mednarodnih povezav in strateških zvez, da bi hrtom pomagali. Ravno ta 

društva to uresničujejo v mednarodnem okolju, ko v svoje delovanje poleg domačih 

udeležencev vključujejo tudi udeležence iz drugih držav. Vse samo zato, da bi pomagali 

hrtom. 

Navedene ugotovitve teoretikov smo za potrjevanje prej navedene pomožne hipoteze 

uporabili tudi v naši raziskavi, ki je pokazala, da med posameznimi društvi za pomoč hrtom v 

delovanju ni statistično pomembnih razlik. Iz rezultatov je namreč razvidno, da se 

obravnavana društva ne razlikujejo niti pri eni posamični postavki niti pri kategorizaciji 

postavk.  

− Pri vprašanju »Kako deluje društvo za pomoč hrtom?« nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik v delovanju društev.  

− Pri posamični postavki »Članstvo v DPH je prostovoljno« smo tako ugotovili, da razlike 

med društvi niso statistično pomembne F(4, 63)=0,335, p=0,853. Podobni rezultati so se 

pokazali tudi pri ostalih postavkah, in sicer: Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom. 

F(4, 63)=1,251, p=0,299; Smisel delovanja DPH ni denar, ampak pomoč hrtom. 

F(4, 63)=0,690, p=0,601; DPH deluje neodvisno od države in profitnih podjetij. 

F(4, 62)=2,467, p=0,054; DPH je ustrezno funkcionalno organizirana. F(4, 62)=0,361, 

p=0,836; Doseženih rezultatov DPH ni mogoče meriti v denarju. F(4, 63)=0,267, 

p=0,898; DPH se pri svojem delovanju upira na pomoč prostovoljcev. F(4, 63)=1,321, 

p=0,272; DPH informira javnost o svojem delovanju. F(4, 63)=1,155, p=0,339; Na 

spletnih straneh DPH dobim dovolj informacij o hrtih. F(4, 63)=0,937, p=0,449; DPH 

prispeva k temu, da je rešenih več hrtov. F(4, 63)=1,083, p=0,373; Vse kar želim izvedeti 

o delovanju DPH, mi je na voljo. F(4, 63)=1,165, p=0,335.  

− Enako smo pri vprašanju »Kakšne so vaše aktivnosti v povezavi z delovanjem društva za 

pomoč hrtom?« ugotovili, da ni razlik med društvi glede posamičnih postavk, in sicer: 

Poznam delovanje DPH. F(4, 63)=0,412, p=0,799; Pogosto obiskujem spletne strani 

DPH. F(4, 63)=0,214, p=0,930; Za hrta sem se odločil zaradi informacij objavljenih na 

internetu. F(4, 62)=1,194, p=0,322; Ker želim pomagati hrtom, se vključujem v 

aktivnosti DPH. F(4, 63)=1,526, p=0,206; Informacije o hrtih iščem na internetu. 

F(4, 63)=2,440, p=0,056; Internet uporabljam več kot ostale medije. F(4, 63)=0,683, 

p=0,370; Informacije o hrtih iščem tudi v drugih medijih. F(4, 62)=0,839, p=0,506; 

Pogosto komuniciram s predstavniki DPH. F(4, 63)=0,498, p=0,737; Z DPH najpogosteje 

komuniciram preko interneta. F(4, 62)=1,432, p=0,234.  
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Skladno z rezultati raziskave in spoznanji teoretikov o obravnavanem problemu smo tako 

ugotovili, da med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom ni razlik v delovanju. Vsa 

obravnavana društva sodijo v teoretični okvir delovanja nepridobitnih organizacij, za katere 

so Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič (2002, 6) ugotovili, da so institucionalno ločene od 

države oz. so njihovi ustanovitelji zasebne fizične ali pravne osebe; da so nepridobitne, kar 

pomeni, da je osnovni smisel njihovega obstoja delovanje v splošne, družbeno koristne 

namene, pri čemer presežek prihodkov nad odhodki namenijo trajnostnemu uresničevanju 

namena in njihovih ciljev; da so prostovoljne, saj članstvo v njih ni zakonsko obvezno, 

pritegnejo pa večji ali manjši finančni vložek prostovoljcev; in, da so organizacije, kar 

pomeni, da imajo oblikovano osnovno organizacijsko strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki 

so vanjo vključeni.  

Ugotovitev, da med obravnavanimi društvi ni razlik v delovanju, potrjuje tudi vsebina 

ustanovnih aktov društev za pomoč hrtom, ki izrecno pravijo, da so društva za pomoč hrtom 

prostovoljna, samostojna, zasebna in nepridobitna humanitarna združenja s človekoljubnimi 

cilji, ki združuje ljudi s ciljem: nuditi pomoč hrtom.  

Poleg tega smo pri vprašanju »Kako deluje društvo za pomoč hrtom?« ugotovili, da je cilj 

vseh nuditi pomoč hrtom in da smisel oz. cilj njihovega delovanja ni denar. Njihov cilj je 

reševanje in pomoč hrtom, čemur so podrejeni tudi prihodki, ki jih društva trajno usmerjajo v 

ta namen. Glavni namen dejavnosti, v katero so vključena obravnavana društva, je njihova 

vsebina. Ta se kaže v aktivnostih, ki niso usmerjene v profit, temveč v pomoč hrtom. 

Ugotovitev potrjuje prej navedene trditve Ivanca (2005, 5) glede ovrednotenja dosežkov 

nepridobitnih organizacij. 

Ugotovili smo še, da se društva za pomoč hrtom pri svojem delovanju opirajo na pomoč 

prostovoljcev in da so ti bistveni za njihovo delovanje. Naši rezultati tako potrjujejo 

ugotovitve Novaka (2008, 11), ki pravi, da je prostovoljstvo, kot ga poznamo danes, družbeni 

fenomen, ki se pojavlja oz. nastopa v obliki akcije in aktivnosti, ki je pretežno posledica 

posameznikovega entuziazma in udejstvovanja. 

Zaradi navedenega smo pomožno hipotezo sprejeli. Kljub temu ocenjujemo, da enakost med 

društvi lahko kaže na potencialno manjšo učinkovitost. To menimo zato, ker so za napredek, 

razvoj in izboljšave organizacij, poleg skladnosti delovanja in zaupanja potrebne in zelo 

pomembne tudi razlike, ki lahko prispevajo k optimizaciji procesov na vseh ravneh delovanja 

društev. 

Pomožno hipotezo: Mednarodno sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom 

bistveno prispeva k doseganju ciljev njihovega delovanja in s tem k njihovi uspešnosti, smo 

preverjali s pomočjo enosmerne analize variance.  
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Enako kot pri potrjevanju prve pomožne hipoteze, smo zaključke tudi tukaj iskali v različnih 

spoznanjih teoretikov.  

Pri tem smo ugotovili, da mednarodno okolje prinaša vrsto prednosti, ki jih društva za pomoč 

hrtom, v okviru tehnoloških in organizacijskih zmožnosti, lahko izkoriščajo za različne oblike 

povezovanja funkcij, ljudi ter širjenje svoje dejavnosti, storitev in poslanstva. Ekspanzija 

dejavnosti se v tem delu ne nanaša zgolj na organizacijske, temveč tudi na tehnološke 

zmožnosti organizacije, ki ji omogočajo urejanje zadev brez geografske vtkanosti. Konkretno 

gre za obliko partnerskih povezav, ki se udejanjajo preko organizacijskega in osebnega 

mreženja in so posledica interakcije med organizacijami, predvsem društvi.  

Za mreženje smo ugotovili, da gre za preprosto razvijanje in ohranjanje razmerij med ljudmi, 

ki lahko posredno in neposredno vplivajo na posel (Crnogaj 2008, 31). Organizacije s tem 

vzpostavljajo takšne pogoje za organizacijo poslovanja, da se zagotavlja prilagodljivost in 

odzivnost (Crnogaj 2008, 32). Te povezave nastanejo zavestno in takrat, ko organizacija 

sklene dolgoročne povezave z drugimi. Njen namen je ohraniti in pridobiti konkurenčno 

prednost, racionalizirati svoje poslovanje ali pridobiti druge prednosti. Gre torej za 

medsebojno odvisnost in povezanost med vključenimi stranmi, njihovimi aktivnostmi in 

njihovimi viri (Crnogaj 2008, 31). 

Ugotovili smo, da do tega prihaja, ker samostojne rešitve ne delujejo vedno (Evropska 

komisija 2007, 17) in ker organizacije na različne načine poskušajo doseči dober tržni položaj. 

Navedba sicer bolj ustreza obliki pridobitne organizacije, vendar pa ločnico lahko sklenemo 

tudi z neprofitnimi organizacijami. Predvsem tam, kjer društva večajo svojo prisotnost in kjer 

iščejo ter vzdržujejo različne povezave z okoljem, v katerem delujejo oz. v katerega posegajo. 

Pri tem tvorijo neformalne mrežne povezave, ki ponavadi nastanejo na čisto osebni ravni z 

določenim namenom in za določeno krajše ali daljše obdobje (Cross, Borgatti in Parker 2002 

v Roblek 2007, 232). Gre torej za povezovanje enako mislečih ljudi, da bi z medsebojnim 

sodelovanjem pomagali najti rešitve za določene probleme. 

S pomočjo enosmerne analize variance smo nadalje ugotovili, da so razlike med društvi 

statistično pomembne F(5, 20)=22,215, p=0,000. Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da 

mednarodno sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom prispeva k doseganju ciljev 

njihovega delovanja in da so društva, glede na število rešenih hrtov, bolj ali manj učinkovita.  

Glede na pridobljene statistične podatke o delu obravnavanih društev za pomoč hrtom smo 

ugotovili le, da ima največji delež vseh rešenih hrtov društvo Albacente, vendar pa je glede na 

nesodelovanje posameznih društev vprašljivo ali gre ta delež pripisati mednarodnemu 

sodelovanju in povezovanju ali morda drugačnim temeljem.  

Z raziskavo smo ugotovili še, da je 63 oz. 76,8 % udeležencev hrta dobilo preko društva za 

pomoč hrtom, v katerega je včlanjen, pri čemer ga je to v 70 primerih oz. v 85,4 % pripeljalo 
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iz tujine. Samo 16 oz. 19,5 % udeležencev, ki so tudi lastniki hrtov, živali niso dobili preko 

društva za pomoč hrtom. Ti predstavljajo delež 11-tih oz. 13,4 % premikov, ko hrti v državo 

udeleženca niso prišli iz tujine.  

Glede vprašanja »Koliko hrtom je društvo pomagalo v posameznem letu in koliko teh hrtov je 

prišlo iz drugih držav?« sta slovenski društvi odgovorili, da sta v letu 2006 rešili 16 hrtov, v 

letu 2007 jih je bilo 50, v letu 2008 je bilo rešenih hrtov 37, v letu 2009 pa 50. Skupno sta 

društvi pomagali 153 hrtom, pri čemer so bili prav vsi predmet premika iz tujine. 

Rezultati potrjujejo temeljna spoznanja o delovanju obravnavanih društev za pomoč hrtom. 

Ugotovitve namreč kažejo, da obravnavana društva smisel svojega delovanja dejansko 

uresničujejo preko mednarodnega sodelovanja in neformalnega povezovanja, ki je posledica 

soodvisnosti med njimi. Ta izhaja iz želje enih, ki hrtom želijo pomagati in jih v lastnem 

prostoru nimajo (SDPH, DHS in GACI) ter potrebe drugih, ki hrte rešujejo in jim iščejo nove 

domove tudi v tujini (El Arce de Noe, Greyhound's in need, PAWS in mnoge druge, ki pa 

niso predmet naše raziskave). Glede tega vir (Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice 

2010, 28) navaja, da se je treba zavedati, da je tako rekoč edina možnost za preživetje hrtov 

ta, da jim društva in posamezniki poiščejo dom zunaj države, kjer so živeli poprej – zunaj 

Irske, Velike Britanije in Španije. Da bi to lahko uresničili, prihaja do sodelovanja in 

povezovanja. 

Ugotovili smo tudi, da imajo povezave med društvi temelje v organizacijskem mreženju, kot 

družbenem procesu povezovanja posameznikov ali skupin z namenom, da se doseže določen 

cilj (Hastings 1993, 13). Ta je reševanje hrtov in omogoča preprosto razvijanje in ohranjanje 

razmerij med ljudmi, ki lahko posredno in neposredno vplivajo na posel. Gre tudi za 

medsebojno odvisnost in povezanost med vključenimi stranmi, njihovimi aktivnostmi in 

njihovimi viri (Crnogaj 2008, 31), ki so ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti, 

racionalizacija poslovanja ali pridobivanje drugih prednosti. 

Ugotavljamo še, da je sodelovanje med društvi za pomoč hrtom prostovoljna aktivnost, ki 

temelji na recipročnosti odnosa in medsebojnem zaupanju. To je navsezadnje tudi bistvo 

neformalnih mrežnih povezav, ki po Robleku (2007, 232) nastanejo na čisto osebni ravni, z 

določenim namenom in za določeno krajše ali daljše obdobje. Navedeno velja tudi za 

obravnavana društva. Namen je jasen, tj. reševanje hrtov, medtem ko obdobje verjetno traja 

toliko časa, dokler društva dosegajo skupne cilje in dokler izpolnjujejo minimalno postavljene 

kriterije.  

Raziskave je pokazala, da sodelovanje med društvi na mednarodni ravni vpliva na reševanje 

hrtov. Zaradi nesodelovanja posameznih oz. večine društev v njej, pa je vprašljivo, kakšen je 

delež učinkovitosti njihovega delovanja in ali ga je res mogoče pripisati le mednarodnemu 

sodelovanju in povezovanju ali morda tudi drugim temeljem. 
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Pomožno hipotezo: Na učinkovitost delovanja društev za pomoč hrtom odločilno vplivajo 

informacije, objavljene na internetu smo preverjali z enosmerno analizo variance. Rezultati 

niso pokazali razlik med delovanji društev pri kategoričnih spremenljivkah »delovanje 

društva« F(4, 61)=0,091, p=0,985 in »internet« F(4, 61)=1,360, p=0,258. Poleg navedenega 

smo posamične postavke, ki se vežejo na informacije objavljene na internetu, preverjali tudi s 

pomočjo korelacijske analize.  

Ugotovili smo, da večina korelacij med merjenimi spremenljivkami ni statistično pomembna, 

manjši delež pa je, in sicer: so pomembne korelacije med nominalno spremenljivko spol in 

postavko »DPH informira javnost o svojem delovanju.«, r=0,313, p=0,001 med vrsto 

izobrazbe in postavko »Pogosto obiskujem spletne strani DPH.« r=-0,260, p=0,05 ter 

korelacija med številom hrtov na enega lastnika s postavko »Pogosto komuniciram s 

predstavniki DPH.« r=0,299, p=0,05.  

Ugotovili smo še, da ženske bolj kot moški menijo, da društva za pomoč hrtom informirajo 

javnost o svojem delovanju, da bolj tehnično izobraženi manj pogosto obiskujejo spletne 

strani društev v primerjavi z družboslovno izobrazbo oz. naravoslovno izobrazbo in da tisti 

lastniki hrtov, ki imajo več hrtov, bolj pogosto komunicirajo z društvom kot pa tisti, ki imajo 

hrtov manj.  

Rečemo lahko, da rezultati pravzaprav ne kažejo učinka informacij objavljenih na internetu, 

kljub temu, da Belch in Belch (2004, 490) pravita, da je svetovni splet vse pomembnejše 

poslovno in marketinško orodje na internetu.  

Dejstvo pa je, da društva imajo svoje končne spletne strani, ki jih uporabljajo kot marketinško 

orodje. Te uporabnikom omogočajo, da iščejo izdelke v njeni bazi podatkov in ponujajo 

storitve. Društva so prisotna tudi na t. i. družabnih omrežjih oz. spletnih skupnostih, kjer se 

ljudje in organizacije med seboj povezujejo. Kljub temu, da so tovrstna omrežja del 

svetovnega spleta in da poleg informacij in druženja ponujajo tudi poslovne priložnosti, pa 

tega naša raziskava ni pokazala. 

Zaradi navedenega smo pomožno hipotezo zavrnili. 

Glavno hipotezo: »Na področju mednarodne organiziranosti društev, ki so povezane z zaščito 

živali, njihovo delovanje ni dovolj učinkovito, kar se kaže v slabšem doseganju ciljev, kot pa 

bi to lahko bilo z uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov« lahko le delno 

potrdimo, in sicer: z deležem prve pomožne hipoteze, kjer smo predvideli, da razlik med 

posameznimi društvi ni in razmišljali o tem, da gre za indikator neučinkovitosti povezave med 

društvi v mednarodnem okolju. V nadaljevanju zato predlagamo izboljšani model sodelovanja 

in strateškega povezovanja, na katerem naše trditve tudi temeljijo. 
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Pri raziskovanju področja mednarodnega sodelovanja in strateškega povezovanja društev smo 

ugotovili, da področje ni zadovoljivo urejeno in je zato tudi manj učinkovito kot bi lahko bilo. 

K predmetni ugotovitvi nas je vodilo več dejstev, ki se neposredno in posredno kažejo v slabi 

organiziranosti povezave, organizacijski podrejenosti društev ter nekonkurenčni odvisnosti in 

nezdravi tekmovalnosti, kot sredstvu materialnega in statusnega simbola v družbi, kjer 

društva delujejo.  

Pri ugotovitvah smo izhajali iz temeljnih spoznanj teoretikov in rezultatov raziskave, ki so 

pokazali, da so obravnavana društva za pomoč hrtom organizacije, ki so ustanovljene za 

doseganje določenih ciljev. Konkretno so obravnavana društva zasebne in neodvisne 

humanitarne organizacije, ki v javnem interesu z ljudmi, sredstvi in viri prostovoljno 

zagotavljajo storitve in dobrine, ki so na eni strani pogoj za uspešno delovanje družbe kot 

celote, njenih podsistemov in posameznega človeka, medtem ko so na drugi strani 

ustanovljene predvsem in zaradi pomoči hrtom. Te organizacije niso ustanovljene zaradi 

ustvarjanja dobička, temveč je njihov cilj zgolj in samo pomoč hrtom.  

S tem društva dopolnjujejo družbeni prostor in dejavnost države ter prispevajo nove ideje in 

rešitve ter so sredstvo, s katerim posamezniki, neodvisno od vladne politike, uresničujejo 

svojo vizijo dobre družbe.  

Za obravnavana društva je značilno, da je vsako lastna organizacijska enota. To pomeni, da 

ima svojo organizacijo, vire, udeležence ter druge pomembne lastnosti, s katerim je pogojeno 

njihovo delovanje. Vse delujejo na podlagi zakona in na njegovi osnovi sprejetimi statuti. 

Obravnavana društva imajo lastne statute, ki so prilagojeni zakonodaji države, v kateri 

društvo deluje. Za slednje smo ugotovili, da gre za dokumente, ki opredeljujejo poslanstvo, 

cilje in delovanje društev za pomoč hrtom. Nadalje smo ugotovili, da neodvisno od tega 

poteka sodelovanje in povezovanje društev za pomoč hrtom. To poteka v mednarodnem 

okolju, konkretno med društvi GIN v Angliji, PAWS na Irskem, Associacion Protectora de 

Animales y Plantas El Arca de Noe v Španiji, GACI v Italiji in SDPH v Sloveniji.  

Ugotovili smo še, da sodelovanje vsebuje elemente strateškosti in da temelji na elementih 

organizacijskih mrež. Njihova organiziranost je sorodna shemi klasične organizacije, kjer 

povelja, kako pristopiti k reševanju hrtov, tečejo od zgoraj navzdol. Na vrhu navidezne 

hierarhične organizacijske strukture med obravnavanimi društvi za pomoč hrtom je namreč 

Angleška organizacija GIN, ki organizira premike hrtov iz Anglije, Irske in Španije do Italije. 

Vodilno mesto organizacija verjetno zaseda zaradi ugodnega finančnega položaja, mreže 

organizacij, s katerimi sodeluje29 in jih vodi, osebnih mrež ter znanj in izkušenj, ki jih ima z 

                                                 

29 Organizacije, s katerimi sodeluje GIN, smo konkretno prikazali na sliki 3, ko smo obravnavali 
vključenost društev za pomoč hrtom v mednarodno okolje.  
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reševanjem hrtov. Organizacija je poleg tega tudi glavni financer30 premikov hrtov in vir 

sofinanciranja premikov za ostala društva za pomoč hrtom. 

Organizaciji GIN so, organizacijsko gledano, podrejene preostale obravnavane organizacije 

oz. PAWS, Associacion Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noe in GACI. Položaj 

SDPH je v organizacijskem smislu še nižji in manj pomemben, saj premike hrtov v Slovenijo 

izvaja preko društva GACI v Italiji.  

SDPH je v podrejeni položaj v primerjavi z ostalimi obravnavanimi društvi verjetno 

postavljen zato, ker se je povezavi priključil zadnji in zato, ker ima majhen krog simpatizerjev 

hrtov, nižje finančne prilive, večjo tolerantnost31 pri poslovanju ter slabše razvite osebne in 

organizacijske mreže. Ravno slednje pa je, v konkretni povezavi in nasploh v dejavnosti, 

bistvenega pomena za uspešno delovanje, saj so le te odraz predanosti odnosu in zaupanju, ki 

bi moral biti tudi eden izmed ključnih dejavnikov uspeha pri povezovanju predmetnih 

organizacij v mreže.  

Glede sodelovanja smo že ugotovili, da so za delovanje društev bistvenega pomena osebne 

mreže. To zato, ker društva za pridobivanje hrtov in organizacijo njihovih premikov 

izkoriščajo skupino ljudi, ki jo poznajo in si z njimi izmenjujejo informacije. Bistvo 

tovrstnega mreženja je vzpostavljanje kontaktov ter razvijanje vezi in poznanstev z namenom 

pridobivanja in izmenjave informacij ter virov (Standke in Stell 2000, 65 v Crnogaj 2008, 38). 

Viri so hrti, ki so predmet premikov med društvi.  

Mrežno delovanje naj bi zmanjševalo tveganja, ki so povezana s hitro spreminjajočim 

okoljem (Drnovšek 2007 v Crnogaj 2008, 38–39), vendar samo pod pogojem, da je položaj 

udeležencev enakovreden in enako pomemben. Ugotavljamo pa, da temu ni tako in da 

sodelovanje in povezovanje v obravnavanem primeru vodi v pretirano centralizacijo. 

Razlogov je več. Kažejo pa se predvsem v pretirani tekmovalnosti med društvi za pomoč 

hrtom. Konkretno najmanj med društvi GACI in sorodnim društvom European Greyhound 

Network v Italiji ter med SDPH in DHS v Sloveniji. Za italijanski društvi velja, da delujeta v 

Italiji, si medsebojno konkurirata in sta vidnejša predstavnika društev za pomoč hrtom v 

svojem okolju. Enako velja tudi za društvi v Sloveniji. Za ostala društva tega ne moremo 

trditi, ker so vsa odklonila sodelovanje v raziskavi, na druga spoznanja ob tem pa nismo 

naleteli. 

                                                 

30 Iz poročil o delovanju organizacije GIN izhaja, da je med leti 2004 in 2009 problematiki reševanja 
hrtov in organizaciji premikov namenila z 1.238.500 £ finančnih sredstev. Od tega je bilo humanitarni 
dejavnosti namenjenih 176.800 £ v letu 2004, 179.700 £ v letu 2005, 224.500 £ v letu 2006, 169.600 £ 
v letu 2007, 417.900 £ v letu 2008 in 239.600 £ v letu 2009. Navedena sredstva so bila namenjena 
izključno humanitarnemu delu organizacije, v katerega sodi tudi financiranje premikov hrtov 
(Greyhounds in need 2006–2010).  
31 Predstavnik društva omogoča, da se poslovanje prilagaja situacijam, do katerih prihaja sproti.  
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Ugotavljamo, da je ta tekmovalnost gotovo koristna za lastni razvoj društev, saj to njihove 

predstavnike motivira, da v dejavnost, s katero se ukvarjajo, vložijo več truda. Posledično so 

zato lahko tudi boljši, vendar le v primeru, če bi tekmovalnost vzeli kot sredstvo, ki te 

motivira. Ugotavljamo pa, da cilj poveličuje sredstva, saj pri sodelovanju prihaja do 

prestopanja mej korektnosti in 'metanja polen pod noge' sotekmovalkam namesto, da bi se 

društvo trudilo biti boljše v tem, kar se od njega pričakuje. Zgodi se namreč lahko, da 

tekmovalnost preraste v sovraštvo in bojazen, ki pa v ničemer ne pripomore k rasti, razvoju in 

ugledu organizacije, tudi društev v družbi.  

Sovraštvo je tudi v nasprotju s pomenom nepridobitnih organizacij, za katerega smo ugotovili, 

da ga lahko izluščimo iz poslanstva, ki pri nepridobitnih dejavnostih temelji na dolgoročnih 

človekoljubnih usmeritvah in zaupanju (Kovač 2002, 224). Glede na to, da interes, kot tudi 

temeljni cilj delovanja ni doseganje morebitnih dobičkov, ampak zagotavljanje čim širše ravni 

zadovoljenosti potreb različnih interesnih skupin (Horak 1995, 18), je zato pomembno, da 

tekmovalnost društva sprejmejo kot sredstvo in navdih, da kaj narediš še bolje. Pri tem 

moramo izhajati tudi iz glavnega namena nepridobitnih organizacij, to je dvig življenjske 

ravni; to pa pomeni izboljšanje kakovosti življenja na vseh področjih delovanja. Navedeno je 

še posebej pomembno v današnjem času, ko prevladuje težnja k zadovoljevanju, poleg 

osnovnih človeških materialnih potreb, tudi višjih duhovnih potreb človekove osebnosti v 

njegovem samouresničevanju (Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič 2002, 10–13). 

Pri obravnavanju društev za pomoč hrtov pa ugotavljamo ravno nasprotno. Kot smo že 

navedli društva med seboj tekmujejo, za dosego svojih ciljev pa posegajo po metodah, ki niso 

skladne z njihovimi cilji in poslanstvom. Te metode so: postavljanje omejitev pri izbiri hrtov 

za premike, širjenje neresnic, prikrivanje in laganje.  

Pri laganju gre najpogosteje za agresivno in popolno oz. črno laganje, ko si drugo društvo 

izmišljuje zapletene zgodbe z dovršenimi podrobnostmi. Vse to zato, da bi svoje laganje 

podkrepili z verodostojno, nevprašljivo zgodbo. Namen agresivnega laganja je v tem, da se 

prizadene drugega ali si pridobiti določeno prednost (Seles 2010). Med raziskovanjem smo 

pri spremljanju delovanja SDPH večkrat naleteli na to.32 Kršitve predpisov sicer niso bile 

ugotovljene, je pa SDPH iz postopkov lahko izluščil nekatere bistvene pravne norme, na 

podlagi katerih je svoje delovanje še bolj konkretno opredelil.  

Kot smo navedli, je problem društev, ki medsebojno sodelujejo tudi v tem, da društvo, ki ima 

večji ugled v javnosti, večji finančni priliv, širši krog simpatizerjev … drugim društvom 

postavlja določene omejitve, od katerih je odvisna tudi uspešnost delovanja tega društva. 

                                                 

32 Dvakrat je društvo, ki deluje v isti dejavnosti, z istim ciljem in v domačem okolju pristojni 
inšpekcijski službi, na podlagi govoric, prijavilo domnevno kršitev zakonov in drugih predpisov, ki 
urejajo področje premikov živali in njihove zaščite. V drugih primerih pa je isto društvo na spletnih 
družabnih omrežjih in forumih objavljalo prispevke, s katerimi so širili neresnice.  
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Konkretno je to vidno pri društvu SDPH, kjer je vidik strateškega partnerstva enoplasten. 

Enoplasten zato, ker so društva, s katerimi sodeluje SDPH, strateškega pomena samo zanjo, 

medtem ko na drugi strani ostala obravnavana društva v SDPH vidijo samo partnerja, s 

katerim sodelujejo pod pogoji, ki jih sproti določajo sami.  

Pri omejitvah smo izhajali iz podrejenosti SDPH do društva GACI. Za njun odnos smo 

ugotovili, da GACI pri uresničevanju svojega cilja slovenskega društva ne potrebuje, saj svoje 

cilje lahko uresniči tudi sama. To pa zato, ker ima širok krog simpatizerjev, ki se v domačem 

okolju zanimajo za problematiko in reševanje hrtov ter zato, ker v družbi zavzema vedno bolj 

pomembno mesto. SDPH v odnosu do društva GACI to postavlja v še bolj nezavidljiv in 

podrejen položaj, ki je navzven viden predvsem v omejitvi pri izbiri hrtov z želenimi 

karakteristikami (barva, spol, starost, značaj, okolje iz katerega prihaja) za posvojitelje v 

Sloveniji. 

Pri delovanju teh društev izstopa tudi neformalna in brez papirna komunikacija, za katero smo 

ugotovili, da temelji izključno na medsebojnem zaupanju. Društva, s katerimi sodeluje SDPH, 

namreč sproti postavljajo omejitve ter pogoje in obveznosti, ki so povezane z vsakim 

posamičnim premikom hrtov. Ti se pred in med premikom lahko tudi spremenijo. Ob tem 

prihaja do odsotnosti pravne varnosti, reguliranih partnerskih odnosov in zaščite poslovanja, 

kar vodi v naraščajočo negotovost poslovanja društva v prihodnje in sedanjo nekonkurenčno 

odvisnost. Nekonkurenčno zato, ker pogoje poslovanja in delovanja SDPH postavljajo drugi, 

odvisnost pa zato, ker SDPH na ostale obravnavane organizacije glede premikov hrtov ne 

more vplivati in ga le s težavo lahko izvrši samostojno. 

To pa zato, ker društvo zaradi ozkega kroga simpatizerjev hrtov v domačem okolju in 

stroškov, ki so povezani s premikom večih hrtov, zagovarja izvajanje samo nekomercialnih 

premikov hrtov. To pomeni, da se lahko pri enem transportu izvede premik največ petih hrtov, 

kar društvu gotovo predstavlja večji strošek, kot bi to lahko bil, če bi bilo v premiku 

udeleženih več hrtov. 

Poleg navedenega smo ugotovili še, da vsaj SDPH nima določene strategije delovanja, ki bi 

predstavljala podlago za vse strateške in operativne odločitve organizacije in bi vključevala 

vsaj: 

− raziskave iz okolja, ki lahko pripomorejo k zaznavanju potreb in preferenc posameznikov 

v lokalnem in širšem družbenem okolju; 

− programe, sredstva in postopke, ki bi določali način uresničevanja strategije in doseganja 

ciljev in 

− sistema za ocenjevanje in kontrolo; v tem primeru društva ne morejo ugotavljati, v 

kolikšni meri so bili cilji sploh doseženi in kako učinkovito je njihovo delovanje. 

Ugotavljamo tudi, da je vsaj v SDPH nedorečena umestitev in položaj posameznikov in 

prostovoljcev v organizaciji. Društvo sicer ima statut, ki opredeljuje pristojnosti in aktivnosti 
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posameznik udeležencev, vendar smo ugotovili, da SDPH vodi samo ena oseba. To je 

zastopnik.  

Kljub temu, da delovanje društva temelji na prostovoljstvu, je pomembno, da ima 

organizacija aktivne člane, od katerih vsak zaseda svoje mesto. Pri tem mora biti omogočeno 

komuniciranje in sodelovanje med vsemi udeleženci in na vseh ravneh delovanja organizacije. 

Pomemben je tudi vpliv, ki ga ima posameznik na delovanje in odločitve zastopnika društva. 

Ta pa se mora na drugi strani ozirati na želje in potrebe udeležencev in delo razporediti med 

tiste ljudi, ki sprejmejo logiko organizacije in tudi sami prispevajo k njenem delovanju in 

razvoju. 

Pomanjkljivost smo ugotovili še v prisotnosti društev za pomoč hrtov v vzhodno evropskih 

državah. Glede tega smo ugotovili, da je delovanje obravnavanih organizacij omejeno samo 

na društva za pomoč hrtov, ki delujejo v prostoru Evropske unije, ne pa tudi v drugih državah. 

Tudi te bi lahko prispevale k temu, da je rešenih več hrtov. 

Ker ocenjujemo, da na podlagi trenutnega modela delovanje društev za pomoč hrtov ni dovolj 

učinkovito, smo konceptualni model strateških partnerstev, s pomočjo znanstvene raziskave in 

pridobljenih podatkov, nadgradili. V model smo poleg nove organiziranosti in položaja 

SDPH, v primerjavi z ostalimi društvi za pomoč hrtov, vključili tudi elemente konceptualnega 

modela strateških partnerstev, ki smo jih podrobno opisali v poglavju 1.3.4. 

Trenutni model strateških partnerstev organizacij, ki se ukvarjajo z reševanjem hrtov, temelji 

na elementih, ki po naši oceni prispevajo zgolj k zadovoljevanju ciljev individualnih društev 

za pomoč hrtom in ne povezave kot enoznačnega sistema. Ugotavljamo, da ni storjenega 

dovolj, da bi se hrtom pomagalo. 

Glede na to, da je raziskava pokazala, da med društvi ni bistvenih razlik v delovanju, da 

internet ne daje bistvenega prispevka k reševanju hrtov in da so društva bolj ali manj 

učinkovita, smo izdelali nov konceptualni model strateških partnerstev. Tega smo izdelali 

zato, ker trenutno društva nimajo modela po katerem bi delali, z izjemo njihove 

organiziranosti. Zanjo smo ugotovili, da zavira razvoj dejavnosti ter (ne)zavedno postavlja 

omejitve, ki so vidne v omejitvah dostopa do znanja, sredstev in virov, ki jih imajo druga, v 

hierarhiji višje postavljena društva. To pa po naši oceni, kot smo ugotovili za SDPH, vodi tudi 

v nekonkurenčno odvisnost manjših društev, predvsem tistih, ki mednarodno sodelujejo krajši 

čas. 

Pri izgradnji novega konceptualnega modela smo zato izhajali iz dveh predpostavk, in sicer: 

− SDPH mora v sistemu organiziranja društev za pomoč hrtom okrepiti svoj položaj in si v 

odnosu do ostalih zagotoviti enakopravno obravnavo in položaj ter 

− potrebno je spremeniti in nadgraditi mednarodno organiziranost društev za pomoč hrtom 

in izdelati model, po katerem bodo delovala društva za pomoč hrtom v prihodnje. 
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Pri izdelavi novega modela smo upoštevali način delovanja društev za pomoč hrtom, ki smo 

ga temeljito razdelali v poglavju 1.3.3, ko smo obravnavali vključenost društev za pomoč 

hrtom v mednarodno okolje ter elemente konceptualnega modela strateških partnerstev, ki 

smo jih podrobno opisali v poglavju 1.3.4. 

Organiziranost Slovenskega društva za pomoč hrtom 

Ugotovili smo, da mora SDPH ob formalni organiziranosti, ki je razdeljena na društva za 

pomoč hrtom doma in v tujini, v sistemu organiziranja okrepiti svoj lastni položaj. To mora 

storiti zato, da bi maksimiziralo svoje zmožnosti, da bi se v odnosu do drugih 

komplementarnih društev lahko ustrezno organiziralo in posledično pridobilo dostop do 

znanja, sredstev in virov, ki jih nujno potrebuje za opravljanje nalog v mednarodni 

humanitarni dejavnosti reševanja hrtov.  

Kot prikazuje slika 11, SDPH to lahko stori tako, da najprej nadgradi temeljne elemente 

konceptualnega modela strateških partnerstev, konkretno pravni, strateški in operativni 

element, ki so bistvenega pomena za nadgradnjo trenutne organiziranosti delovanja društev.  

 

Slika 11: Nadgradnja notranje organizacijske strukture slovenskega društva 

Prva naloga, ki jo mora izvršiti SDPH, kot subjekt civilnega prava, ki samostojno in veljavno 

vstopa v pravna razmerja, je določitev strategije delovanja. Ta je pomembna zato, ker 

strategija delovanja predstavlja podlago za vse strateške in operativne odločitve organizacije. 

V njej so oblikovane strategije delovanja organizacije ter jasno postavljeni in realni cilji, 

opredeljeno poslanstvo ter vodila in pravila, na osnovi katerih organizacija deluje.  
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Lynch (1997, 9) pravi, da je osnovni cilj strategije želeni rezultat, ki ga organizacija želi 

doseči. Gre namreč za ustvarjanje takšnih razmer za delovanje organizacije, v katerih je z 

danimi viri mogoče ustvariti največjo možno dodano vrednost izdelkom in storitvam, ki jih 

organizacija ponuja.  

Kot pravita Wheelen in Henger (1993, 13), je za uspeh organizacije pomembna tudi skladnost 

z okoljem. Obstajati mora namreč strateška skladnost med potrebami okolja in tem, kar 

organizacija lahko ponudi, kakor tudi med potrebami organizacije in tem, kar lahko okolje 

zagotovi. Glede na to, da okolje postaja vedno bolj negotovo, je pomembno, da vodstvo 

organizacij na strateški ravni reagira na to naraščajočo negotovost. Zato je prvi korak pri 

strateškem planiranju raziskovanje okolja, ki vključuje določitev poslanstva organizacije, 

ciljev, razvijanje strategij ter opredeljevanje vodil in pravil. 

Določitev poslanstva je pomembno zato, ker predstavlja razlog, zaradi katerega je 

organizacija ustanovljena in predstavlja način, kako naj organizacija uresničuje razloge za 

svoje delovanje in obstoj. Poslanstvo je tudi tesno povezano s cilji organizacije, za katere smo 

ugotovili, da morajo biti jasno zastavljeni in opredeljeni tako, da so preprosto izraženi, 

merljivi, dosegljivi, realni in časovno opredeljeni. Glede na to, da je v obravnavanem primeru 

cilj definiran samo kot nuditi pomoč čim večjemu številu hrtov, je najprej pomembno vedeti, 

kako oz. na kakšen način hrtom sploh pomagati, kolikim se lahko pomaga in v kakšnem času. 

Ko bosta določena poslanstvo in cilji, bo treba določiti še način in metode uresničevanja 

strategije organizacije. Gre za programe, sredstva in postopke, s katerimi organizacija dosega 

zastavljene cilje. To je treba določiti zaradi povečanja verjetnosti pravočasne uresničitve 

ciljev. 

Pomemben element sta tudi ocenjevanje in kontrola uresničevanja ciljev društev ter njihovih 

strategij. Po Wheelenu in Hungerju (1993, 18–19, 279–321) je to proces, v katerem se 

nadzirajo aktivnosti organizacije in izidi delovanja tako, da se dejansko delovanje primerja z 

želenim. To pa zato, da se na podlagi izidov lahko povzame korenite akcije za reševanje 

problemov. Konkretno gre za spremljanje izvajanja nalog, merjenje njenih rezultatov in 

ovrednotenje dosežkov.  

Pri društvih so dobro razvite mrežne povezave na osebni in organizacijski ravni. Kot smo že 

omenili, bi bilo v sistemu mreženja treba preiti le iz neformalnih odnosov v urejene pravno – 

formalne odnose, ki v teoriji in praksi zagotavljajo večjo pravno varnost pri poslovanju vseh 

udeležencev. Vodijo tudi v ureditev razmerij med društvi, določile bi se pravice, prevzemale 

obveznosti in odgovornost. V ta del sodi tudi delitev dela in nalog na dveh ravneh, in sicer na 

ravni društva ter na ravni povezave kot mreže organizacij. Slednje bomo konkretizirali v 

nadaljevanju magistrske naloge. 

Ko je postopek določanja strategije delovanja organizacije opravljen in razmerja med društvi 

pravno-formalno urejena, je logičen zaključek zaporedja vseh faz procesa še nadgradnja 
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operativnega elementa, ki smo ga podrobneje opisali v razdelku 1.3.4, ko smo obravnavali 

konceptualni model strateških partnerstev.  

Kot smo navedli, je ta element sestavljen iz treh medsebojno povezanih faz, ki si sledijo v 

določenem zaporedju. Prvo fazo izvedbe premika predstavlja priprava premika, ki obsega 

komunikacijo z drugimi društvi za pomoč hrtom glede izvedbe premika hrta in pogojev za to, 

izbiro hrta z objavo njegovih podatkov na spletni strani društva in iskanje posvojitelja oz. 

lastnika hrtu.  

V fazi priprave premika bi bilo smiselno, da bi bila društva, ki hrte dobivajo preko organizacij 

GIN in PAWS v enakopravnem položaju. To pomeni, da bi vsako društvo imelo dostop do 

vseh in ne samo omejene izbire hrtov, ki jim želijo pomagati. V kolikor ne bi prihajalo do 

organizacijske podrejenosti SDPH do ostalih društev in bi društvo komunikacijo nadgradilo z 

neposrednim stikom z organizatorji premika (tj. organizacija GIN, PAWS) bi si lahko 

zagotovilo boljše izhodišče, kot ga ima sicer.  

Večji izbor je pomemben, saj simpatizerji oz. posvojitelji izbirajo hrte, ki ustrezajo njihovemu 

načinu življenja, značaju in po barvi, starosti, velikosti, videzu ter izvoru. Ta izbor je pri 

dejanskem delovanju društva, ob upoštevanju odvisnosti od društva GACI, zelo omejen. 

Poleg navedenega bi društva pri pripravi premikov morala upoštevati še časovno dinamiko 

premikov. Ugotovili smo namreč, da se premiki hrtov izvajajo v obdobjih od enega do štirih 

mesecev, kljub temu, da naši rezultati kažejo na to, da je več kot 50 % hrtov dom oz. novega 

lastnika dobilo že v prvih desetih dneh.33  

Preglednica 7: Dinamika posvojitev hrtov preko slovenskega društva 

 N Delež (v %)   N Delež (v %) 

Prvih deset dni 50 52,1  od 41–50 dni 5 5,2 

od 1120 dni 13 13,5  od 51–60 dni 2 2,1 

od 21–30 dni 14 14,6  od 61–70 dni 4 4,2 

od 31–40 dni 6 6,3  71 dni in več  2 2 

    Skupaj* 96 100,0 

Vir: SDPH 2011a.  

Za reševanje hrtov je pomembna še promocija dejavnosti društev za hrte, ki iščejo nov dom 

oz. nove lastnike. Društva bi morala izkoristiti vse medije do katerih lahko dostopajo in ne 

samo interneta. Rezultati naše raziskave, v katero so bili vključeni člani društev za pomoč 

hrtom, so namreč pokazali, da informacije, ki so objavljene na internetu pravzaprav ne dajejo 

pomembnejšega prispevka k reševanju hrtov. 

                                                 

33 Podatki veljajo za Slovensko društvo za pomoč hrtom. 



 

94 

Če bi slovensko društvo v svoje delovanje vključilo strateški element managementa, v 

katerem so določene strategije delovanja, zgrajeno podporno okolje, vzpostavljene mrežne 

povezave, med udeležence razdeljene naloge ter jasno določeni nosilci pravic in obveznosti v 

društvu, definirani cilji in opravljene analize, bi svojo nadgradnjo lahko nadaljevalo na ravni 

mednarodne organiziranosti društev za pomoč hrtom. 

Nova organiziranost društev za pomoč hrtom  

Kot prikazuje slika 12, društva v tem delu niso več organizirana hierarhično, temveč vsa, 

glede na strukturo v položaju organizacij, zasedajo isto mesto, na isti ravni. Vse organizacije v 

novem modelu so postavljene v enak položaj, z enakimi pravicami, obveznostmi ter dostopom 

do sredstev in virov, ki omogočajo trajno zagotavljati storitve in dobrine, pomembne za 

njihovo uspešno delovanje.  

 

Slika 12: Nova organiziranost društev za pomoč hrtom 

Pri izdelavi novega načina organiziranosti smo se osredotočili na formalno organizacijsko 

strukturo, ki nastane zavestno, namerno in načrtovano v okviru določenega partnerstva. To je 

pomembno zato, ker organizacijska struktura zaradi vpliva neprestano spreminjajočih se 

notranjih in zunanjih dejavnikov ni statičen, temveč dinamičen element organizacije, ki se 

spreminja v odvisnosti od okolja in vplivnih njenih faktorjev. Struktura je postavljena v 

okviru združbe in je predpisana s pravili in politiko organizacije. Z ravnanjem je formalno 

določen tudi položaj vsakega udeleženca v organizaciji, struktura zadolžitev, odgovornosti in 

mesta v komuniciranju. V komuniciranju zato, ker morajo udeleženci med seboj komunicirati, 

da delo sploh lahko poteka.  

Da bi društva to dosegla, morajo svoje delovanje prilagoditi in posamezne dele združiti v 

celoto, zgodbo, organiziranje. Društva se morajo organizirati kot sistem in v njem konkretno 

opredeliti odnose, celotno delovno nalogo pa z delitvijo dela razdeliti na več delovnih nalog, 

ki jih je mogoče členiti naprej, do najmanjših delovnih opravil. Tako bi imeli vsi udeleženci 
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društev posamezne zadolžitve in naloge. Med njimi bi posledično lahko prihajalo do delovnih 

razmerij in potrebe po usklajevanju. S tem bi omejili tudi zadovoljevanje lastnih potreb, ki so 

pomembni za doseganje samo svojih ciljev.  

Društva za pomoč hrtom bi za lažje usklajevanje skupnih interesov in za namen učinkovite 

koordinacije med njimi to lahko dosegla z ustanovitvijo formalnega združenja. To bi lahko bil 

Mednarodni humanitarni forum organizacij za pomoč hrtom. Forum bi bil ustanovljen kot 

oblika povezovanja organizacij, ki delujejo na nacionalnem in mednarodni ravni. Ustanovljen 

bi bil kot subjekt civilnega prava, ki ni pravna oseba, vanjo pa bi bila, vsaj na začetku, 

vključena društva za pomoč hrtom, ki že mednarodno sodelujejo. To bi bilo smotrno zato, ker 

med seboj že sodelujejo in se tudi poznajo.  

V nadaljevanju, ko bi društva uredila razmerja znotraj povezave, bi k sodelovanju in vstopu v 

forum privabila tudi druge, nove organizacije, ki se na nacionalnem ali mednarodni ravni ter 

posredno ali neposredno ukvarjajo z reševanjem hrtov. Poleg tega, da bi bil forum ustanovljen 

za namen koordinacije in usklajevanja interesov med društvi za pomoč hrtom, bi bil vplivni 

del tudi skupno zastopanje teh organizacij v dialogu z drugimi.  

Društva, ki bi pristopila k ideji za ustanovitev Mednarodnega humanitarnega foruma 

organizacij za pomoč hrtom bi že v zgodnji fazi uresničevanja zamisli pripravila splošne 

obligacije, ki posegajo v področje delovanja društev in so v neposredni zvezi z 

uresničevanjem njihovih skupnih interesov. Društva bi to lahko uredila s sprejetjem 

formalnega dogovora o ustanovitvi mednarodnega foruma, s čimer bi vključene udeležence 

zavezali k izvajanju skupnih projektov in k aktivnemu sodelovanju pri delovanju združenja. 

Ta bi namreč povezoval posameznice in posameznike iz vrst članstva društev za pomoč hrtom 

in simpatizerje na najširšem področju humanitarnosti. 

S takšno organiziranostjo bi društva imela tudi nekatere ključne prednosti v primerjavi z 

ostalimi, odprla pa bi tudi nove dimenzije v našem razmišljanju o sami problematiki, s katero 

se ukvarjajo. Društva bi bila enakopravna, imela pa bi tudi urejen partnerski odnos, ki ne 

temelji na trgu, ampak na zaupanju in vzajemnemu sodelovanju. To pa je bistvo mreženja 

organizacij, kot smo ga opisovali skozi magistrsko nalogo.  

Ustanovitev Mednarodnega humanitarnega foruma organizacij za pomoč hrtom 

Če je bil prvi del izboljšanja konceptualnega modela namenjen odpravi hierarhije v mrežni 

organizacijski strukturi društev, je drugi del namenjen vključitvi izbranih društev v 

Mednarodni humanitarni forum organizacij za pomoč hrtom. Forum bi bil lahko pomemben 

dejavnik predvsem zaradi drugačne organizacije procesov pri reševanju hrtov. Konkretno na 

področju usmerjanja, usklajevanja in koordinacije med društvi, ko gre za formalne in 
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neformalne postopke povezovanja aktivnosti, ki jih izvajajo določeni posamezniki ali skupine 

v organizaciji.  

Teoretično bi forum s svojevrstno kombinacijo virov, tradicije, kadrov ter vodstvene filozofije 

lahko pridobil vodilno mesto v humanitarni dejavnosti nepridobitnih organizacij, ki se 

ukvarjajo z reševanjem hrtov. Postal bi tudi vidnejši predstavnik v humanitarni dejavnosti, ki 

pomaga hrtom. Tega mesta verjetno ne bi pridobil takoj, bi ga pa v fazi razvijanja, ko bi k 

sodelovanju privabil kompetentne udeležence, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo ne 

samo z reševanjem hrtov, temveč tudi z dejavnostjo, ki vodi do tega problema. Z zadnjim 

mislimo predvsem na udeležence tekmovalne industrije hrtov, za katero smo že ugotovili, da 

za sabo pušča hude posledice, ki so vidne v zavrženih in zlorabljenih hrtih. Ravno slednji so 

osrednja tema dejavnosti društev za pomoč hrtom.  

Poleg udeležencev v dejavnosti tekaške industrije bi forum za uspešno delovanje potreboval 

tudi široko podporno okolje, ki ga lahko najde v nacionalnih organizacijah za zaščito živali, v 

zavetiščih za zapuščene živali, simpatizerjih hrtov ter zelo pomembnih profitnih 

organizacijah, ki društvom za izvajanje njihove dejavnosti lahko nudijo vire in predvsem 

finančna sredstva. 

Kot smo omenili, bi forum vključeval posameznike, ki so v formalno organizirano skupino 

vključeni zaradi organizacije pomoči hrtom. Za delovanje foruma bi se lahko smiselno 

uporabil trenutni sistem organiziranja društev po določbah ZDru, ki organe deli glede na 

njihovo funkcijo. Forum bi deloval na podlagi sprejetega statuta, sestavljali bi ga predsednik 

foruma, tajnik in blagajnik ter en organ v sestavi. Konkretno upravni odbor, kot najvišji organ 

foruma. Ta bi opravljal organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. Hkrati bi 

vodil delo foruma v skladu akti, ki jih sprejme. Posloval bi po poslovniku, skladno s tem pa 

sprejemal vsebinski in finančni načrt dela, potrjeval vsebinska in finančna poročila o delu 

foruma in sprejemal vse druge pomembne odločitve. Organ bi sestavljalo članstvo iz 

nacionalnih društev in drugih humanitarnih organizacij za pomoč hrtom.  

Kot smo omenili, bi forum, poleg organa v sestavi, sestavljali tudi predsednik foruma, ki bi 

forum zastopal v pravnem prometu in ga predstavljal pred državnimi in drugimi 

organizacijami; tajnik, ki bi skrbel za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega 

dela ter usklajeval organe foruma pri njihovem delovanju in blagajnik foruma, ki bi skrbel za 

finančno materialno poslovanje v skladu s pravili, določenimi z akti foruma. 

Vsak član foruma, bi svojo funkcijo opravljal na nacionalni in mednarodni ravni. Na 

nacionalni ravni bi uresničeval poslanstvo in skrbel za razvoj dejavnosti društva, katerega 

zastopnik je in v skladu s tem: 

− vodil društvo, katerega zastopnik je, 

− urejal posvojitve hrtov na nacionalni ravni, 

− informiral in osveščal ljudi o problematiki hrtov in njihovih potrebah,  
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− skrbel za stalno komunikacijo s posvojitelji in 

− delovanje društva, ki ga vodi, usklajeval s forumom. 

Na mednarodni ravni pa bi bila funkcija članov foruma zastopanje njegovih interesov v širši 

družbeni skupnosti. Skladno s tem bi člani skrbeli predvsem, a ne izključno, za: 

− vzpostavljanje strukturnega okolja, ki bi bil vir novih priložnosti, 

− pridobivanje virov, predvsem finančnih sredstev, 

− vzpostavljali bi povezave za prenos materialnih in nematerialnih virov, pomembnih za 

operativno delovanje foruma, 

− organizacija in operativna izvedba premikov hrtov po predpisih, ki urejajo predmetno 

področje, 

− skrb za hrte in njihovo integriteto, 

− pridobivanje podpore nacionalnih in mednarodnih organizacij v zvezi z reševanjem hrtov, 

− spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področju zaščite hrtov, 

− javno zavzemanje za preprečevanje nasilja in mučenja nad hrti ter 

− osveščanje širše družbene skupnosti o problematiki hrtov in njihovih potrebah. 

 

Slika 13: Mednarodni humanitarni forum organizacij za pomoč hrtom 

Kot prikazuje slika 13 bi mednarodni humanitarni forum, društva in druge humanitarne 

organizacije za pomoč hrtom tako združeval v organu foruma. Sestavljala bi ga predsednik 

foruma in upravni organ. Forum bi deloval na podlagi sprejetega statuta.  

Medtem, ko smo funkcije upravnega odbora že definirali, moramo enako storiti še za 

predsednika foruma. Ta bi skrbel predvsem za: 

− za izvajanje sklepov, programa dela in finančnega načrta upravnega odbora, 

− nadziral namensko, racionalno in učinkovito porabo sredstev ter 

− zakonitost in pravilnost finančnega in materialnega poslovanja. 
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Umestitev udeležencev v model Mednarodnega humanitarnega foruma organizacij za pomoč 

hrtom 

Z vključitvijo udeležencev, ki so posredno ali neposredno vključeni v dejavnost delovanja 

društev za pomoč hrtom, lahko nadalje tvorimo novo izhodišče za koncept modela strateških 

partnerstev. Ta je prikazan na sliki 14 in poleg enotnega pristopa k reševanju hrtov ponuja 

tudi nov način delovanja društev kot povezave in enoznačnega sistema, v katerem je 

zagotovljeno uresničevanje ciljev in poslanstva vseh udeležencev.  

Izkušnje namreč kažejo, da je mogoče pomanjkanje virov na področju znanja, strokovnosti, 

dostopa do kupcev in nematerialnih virov premagati z oblikovanjem povezav, ki omogočajo 

izmenjavo informacij in doseganje večje konkurenčnosti (Richter 2000, 137). 

 

Slika 14: Umestitev udeležencev v model delovanja društev za pomoč hrtom 

Novo izhodišče za delovanje društev na mednarodni ravni teoretično prinaša ravno to, saj 

uvaja nov pristop k reševanju hrtov. Ta temelji na vzajemnosti, zaupanju, enakopravnosti in 

predvsem usklajenem pristopu k reševanju problema, ki ni enoznačen. To zato, ker je treba 

problematiko hrtov reševati v soodvisnosti z izvorom problema in soglasju vseh udeležencev, 

ki lahko pripomorejo k temu, da je rešenih več hrtov. 

Na eno stran so po tem postavljeni udeleženci, ki po naših ocenah predstavljajo večji del 

problema in so vir hrtov, medtem ko so na drugo stran postavljene organizacije, ki želijo ta 

isti problem omejiti oz. ga odpraviti. To lahko storijo tako, da se najprej ustrezno organizirajo, 

uredijo medsebojna razmerja, uskladijo metode in tehnike delovanja ter pridobijo širšo 

podporo nacionalnih in mednarodnih organizacij, ki so posredno ali neposredno že vključene 

v reševanje hrtov ali pa bi to želele.  

Razlog ustanovitve foruma je v tem, da bi se zagotavljale storitve, ki jih širša družba spozna 

za pomembne in jih profitno usmerjene organizacije ne morejo ali ne želijo zagotavljati širši 
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družbi (Črnak Meglič in Vojnovič 1998, 2). Razlog povzema tudi njegovo bistvo, ki je 

sodelovanje in povezovanje nepridobitnih organizacij oz. društev, katerih temeljni cilj 

delovanja ni doseganje morebitnih dobičkov, ampak zagotavljanje čim širše ravni 

zadovoljenosti potreb različnih interesnih skupin z zagotavljanjem stvari oz. predvsem 

storitev na splošno koristnem in dobrodelnem področju (Horak 1995, 18). Delujejo v javnem 

interesu in s svojim delovanjem ustvarjajo pogoje za uspešno delovanje družbe kot celote, 

njenih podsistemov in posameznega človeka (Trunk Širca in Tavčar 1998, 3). Bistvo foruma 

lahko izluščimo tudi iz poslanstva nepridobitnih organizacij, ki temelji na dolgoročnih 

človekoljubnih usmeritvah in zaupanju (Kovač 2002, 224).  

Glede na to, da večina opravil obravnavanih društev temelji na prostovoljstvu, gre pri 

vključevanju udeležencev v forum za obliko združevanja organizacij, kot samostojnih in 

nepridobitnih združenj, ki jih ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

To je prizadevanje in organizirana dejavnost s točno določenim ciljem, ki je skrb za živali, 

predvsem hrte.  

Forum bi lahko predstavljal pomemben instrument demokratizacije in pluralizacije odnosov 

med obravnavanimi organizacijami, povečal pa bi tudi participacijo udeležencev v širšem 

družbenem okolju. To pa zato, ker moramo pri sodelovanju in združevanju organizacij 

izhajati iz koncepta globalne družbe, ki ustvarja pritiske in možnost, da se nacionalne in 

lokalne družbe ravnajo po svetovnem modelu in standardih družbe (Meyer 2007 v Horvat 

2009, 11). Konkretno gre za prostor tokov, ki se nanaša na tehnološke in organizacijske 

možnosti in jih je mogoče simultano urejati brez geografske vtkanosti (Castells 2000 v Horvat 

2009, 9), s čimer se pozornost sociološkega projekta preusmeri stran od družbe in nacionalne 

države k ideji o nastajajoči svetovni družbi, ki je okarakterizirana kot univerzalni način 

urejanja družbenih zadev (McGrew 1992, 63). 

Takšno okolje vzpostavlja pogoje za širitev ter krepitev odnosov in povezav med udeleženci 

ter posledično:  

− medsebojno odvisnost partnerstva, vzajemnost in zaupanje, 

− vzpostavitev povezav za prenos materialnih ali nematerialnih virov, 

− omogoča pogoje za vzpostavitev strukturnega okolja, ki je vir priložnosti in/ali omejitev 

za posamična dejanja udeležencev, 

− določa trajne vzorce povezav med udeleženci. 

Poleg tega forum razteguje osnovne okvire družbenih sprememb na mednarodni ravni in 

ustvarja ekspanzijo dominacije in odvisnosti, homogenizacijo delovanja in odprtost dojemanja 

za različnosti, ki se porajajo na svetovni ravni (Mlinar et al. 1992, 19–22).  

Navedeno se kaže v širjenju dejavnosti društev in njihovega poslanstva, večji prepoznavnosti 

in dostopu do širšega kroga ljudi. S tem je društvom omogočena tudi pot do stabilnega 

razvoja in rasti ter fleksibilnejšega, učinkovitejšega in bolj življenjskega delovanja. 
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Fleksibilnejšega v smislu nastajanja novih, mehkih organizacijskih oblik in njihovih povezav 

brez funkcijskih ovir (Dubrovski 2000), ki jih predstavlja forum, kot oblika brezmejne 

organizacije.  

Če ob ustanovitvi foruma izhajamo iz dejstva, da je v tržni ekonomiji bistvo ekonomske 

aktivnosti t. i. tekmovalnost in jedro velikega uspeha t. i. sodelovanje (Jarillo 1993, 127–128), 

bi lahko rekli, da je forum, kot oblika mrežne povezave, namenjen razvijanju in ohranjanju 

razmerij med ljudmi, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na posel, ko gre za ohranitev 

in pridobitev konkurenčne prednosti, racionalizacije poslovanja ali pridobivanja drugih 

prednosti. Gre torej za medsebojno odvisnost in povezanost med udeleženci, njihovimi 

aktivnostmi in njihovimi viri (Crnogaj 2008, 31).  

Forum poleg tega vzpostavlja tudi pogoje za organizacijo poslovanja, ki zagotavlja 

prilagodljivost in odzivnost, saj lahko organizacije s tem svoje vire usmerijo v aktivnosti, 

povezane z njenimi osrednjimi sposobnostmi, druge aktivnosti pa izločijo (Crnogaj 2008, 32). 

Vzpostavljanje in vodenje takšnih povezav danes predstavlja ključ do uspeha pri delovanju 

organizacij. Zato je ključno, da so te zastavljene čim širše (Hastings 1993, 14). 

V kolikor bi društva za pomoč hrtom sprejela strateško odločitev in nov konceptualni model 

strateških partnerstev udejanjila v praksi, bi to pomenilo prehod na nov način delovanja 

društev za pomoč hrtom. Društva ne bi bila več organizirana hierarhično, zavzemala bi 

enakopraven položaj, dostop do virov, sredstev in znanja, izvzete pa bi bile tudi omejitve, s 

katerimi se danes srečujejo predvsem manjša društva v povezavi. Ena izmed takšnih omejitev 

je gotovo omejen izbor hrtov, ki jim organizacije pomagajo. Ta omejitev je le ena izmed 

mnogih, ki smo jih opisovali skozi magistrsko nalogo, a je bistvenega pomena za reševanje 

hrtov, ko upoštevano časovno dinamiko izvedbe premikov.  

Ob predpostavki, da so v mednarodni humanitarni forum vključene vse obravnavane 

organizacije, z enakim statusom, pravicami in obveznostmi, v praksi teoretično odpadejo 

dogovori o tem, koliko hrtom in kdo jim bo pomagal. Vse vključene organizacije bi namreč 

dostopale do celotne 'baze' hrtov in jih premikale v določenem obdobju. To bi občutili 

predvsem simpatizerji hrtov oz. njihovi bodoči lastniki, ki, kot to velja do sedaj, ne bi izbirali 

samo med tremi do petimi hrti v posamičnem premiku, temveč bi izbirali med vsemi, ki jih je 

forum izbral za konkretni premik. Hrtu bi po tem načinu delovanja pomagalo tisto društvo, ki 

zanj prvo najde lastnika. Stvar dogovora med organizacijami in društvi bi ostala samo 

dejanska priprava in operativna izvedba premika. S tem bi društva svoje vire usmerile v 

aktivnosti, povezane z njenimi osrednjimi sposobnostmi, druge aktivnosti pa izločile.  
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Konceptualno in modelno izboljšanje delovanja društev za pomoč hrtom 

Po opredelitvi nove organiziranosti društev za pomoč hrtom, po ustanovitvi Mednarodnega 

humanitarnega foruma organizacij za pomoč hrtom in po umestitvi udeležencev v forum, je 

logičen zaključek vseh faz procesa še konceptualna in modelna nadgradnja delovanja društev 

za pomoč hrtom.  

Nov model, ki je procesno prikazan na sliki 15 je nadgradnja modelne opredelitve procesa 

reševanja hrtov iz razdelka 1.3.3, ko smo obravnavali vključenost društev za pomoč hrtom v 

mednarodno okolje.  

 

Slika 15: Nov model delovanja društev za pomoč hrtom 

Če trenutni model temelji na: 

− nereguliranih partnerskih odnosih, 

− organizacijski podrejenosti med društvi, 

− neformalnih in ustnih dogovorih, 

− odsotnosti pravnega in strateškega elementa, 

− izključevanju in privilegiranju in 

− nezdravi tekmovalnosti 

je bistven prispevek novega modela v tem, da: 

− za reševanje hrtov skrbi mednarodni humanitarni forum, kot enoten sistem formalno 

povezanih organizacij in ne več posamezne, neformalno združene organizacije, ki 

zasedajo višje ali nižje mesto v hierarhičnih organizacijskih strukturah; 
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− so v reševanje hrtov vključeni vsi udeleženci, ki lahko pripomorejo k temu, da je rešenih 

več hrtov; 

− temelji na reguliranih partnerskih odnosih, v katerih je zagotovljena varnost vseh 

udeležencev povezave; 

− so v model delovanja vključeni pravni, strateški in operativni element; 

− gre za določitev vzorcev reguliranega delovanja; 

− gre za vnaprej znane pogoje sodelovanja, povezovanja in poslovanja ter 

− bistvo delovanja niso več samo aktivnosti, ki so povezane z izvajanjem premikov hrtov, 

temveč tudi preventivno delovanje. 

Mednarodni humanitarni forum v novem modelu delovanja društev za pomoč hrtom tako 

zaseda pomembno mesto v procesu reševanja hrtov, saj v skupnem organiziranem sistemu 

vključuje vse udeležence, ki pomagajo ali pa bi lahko pomagali pri reševanju hrtov.  

Enako, kot velja za trenutni model34 delovanja, tudi za tega velja, da je treba pri reševanju 

hrtov uresničiti šest temeljnih ciljev. Pomembna razlika je le v tem, da ne gre več za 

samostojno aktivnost posameznih društev, temveč za organizirano akcijo združenih društev, 

ki je usmerjena v reševanje hrtov.  

Po novem modelu odpade dolgotrajna in neformalna komunikacija ter usklajevanja po 

potrebah društev po hrtih. Odpade tudi individualna organizacija operativnih premikov hrtov, 

ker za to po novem modelu skrbi forum. Sistem delovanja po tem temelji na organiziranem 

sodelovanju, vzajemnosti, zaupanju, enakopravnosti in predvsem usklajenem pristopu k 

reševanju hrtov. 

Delovanje foruma tudi ni usmerjeno samo na operativno izvedbo premikov hrtov, temveč 

enako pomembno preventivno aktivnost, kar je navsezadnje tudi bistvo humanitarnega 

delovanja, da z doseganjem širše družbene skupnosti doseže pomembne premike, pomembne 

za zdravje in integriteto tekmovalnih hrtov, kot smo ga opisovali v tem razdelku.  

Kljub temu, da nov sistem usklajenega delovanja društev za pomoč hrtom na mednarodni 

ravni temelji na reguliranih partnerskih odnosih, pa ima model tudi omejitve oz. slabosti. Te 

so: 

− demografske razlike,  

− stara razmerja med udeleženci, 

− nadzor nad delovanjem foruma, 

− pripravljenost organizacij na regulirane partnerske odnose, 

− fizična oddaljenost med sedeži društev. 

                                                 

34 Prikazan v poglavju 1.3.3, ko smo obravnavali vključenost društev za pomoč hrtom v mednarodno 
okolje. 
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Navedene omejitve oz. slabosti lahko otežijo delovanje foruma in povezave. V večji meri bi 

jih sicer lahko odpravili ali vsaj omejili z jasno določenimi pravili delovanja in sodelovanja 

ter vsaj minimalno postavljenimi kriteriji, ki bi veljali za vse, ki so vključeni v forum. Ti ne bi 

smeli temeljiti zgolj na zaupanju, temveč bi morali biti tudi zapisani.  

Glede nove konceptualne opredelitve delovanja društev za pomoč hrtom bi lahko zaključili, 

da kljub očitnim prednostim, ki jih ta prinaša, ni mogoče oceniti, koliko več hrtov bi bilo 

mogoče rešiti, saj nam z raziskavo, zaradi nesodelovanja društev v njej, ni uspelo ugotoviti, 

kakšen delež rešenih hrtov sploh lahko pripišemo obravnavanim organizacijam.  

Ne glede na to, smo v raziskavi izhajali iz tega, da je pomembno vsako rešeno življenje in da 

bo nov model prispeval k temu, da bi bilo rešenih še več hrtov. Vse, kar je potrebno, je le 

njegova uresničitev, vendar pa je to strateška odločitev društev.  
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5 SKLEP 

Naša raziskava je temeljila na več delih, ki smo jih skušali povezati v smiselno celoto. V 

najširšem smislu so bile predmet magistrske naloge nepridobitne humanitarne organizacije, ki 

svoje cilje in poslanstvo uresničujejo v mednarodnem okolju, s sodelovanjem in strateškim 

povezovanjem. Konkretno smo opisovali spoznanja teoretikov in rezultate raziskave, v kateri 

smo preučevali delovanje društev za pomoč hrtom v Sloveniji, Italiji, Španiji, Angliji in na 

Irskem.  

Ugotovili smo, da obravnavane organizacije v splošnem pomenu predstavljajo nepridobitni 

del dejavnosti organizacij. Zanje je značilno, da so neprofitne, samostojne, zasebne in 

formalizirane, da temeljijo na prostovoljstvu ter recipročnosti odnosa in medsebojnem 

zaupanju. 

Ugotovili smo še, da gre pri teh organizacijah za zagotavljanje storitev splošnega in skupnega 

pomena, s katerim se zadovoljuje potreba posameznikov ter da je njihova vloga v povezavi s 

cilji in interesi širše civilne družbe, ko država na določenem področju postane nezadostna ali 

ko svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo. Civilna družba včasih potrebuje več, kot jim država 

lahko nudi.  

Nepridobitne organizacije pri tem opravljajo dopolnilno vlogo pri zagotavljanju družbene 

blaginje in opravljajo funkcije, ki jih država ne opravlja ali pa jih opravlja le deloma.  

Na ravni delovanja društev za pomoč hrtom je ta vidik viden v bistveno drugačnem pristopu 

do odnosov v družbi, kot ga ima v nalogi opredeljen, problematičen in profitno naravnan del 

tekaške industrije hrtov. Zanj smo ugotovili, da daje prednost kapitalu in sledi svoji logiki po 

dobičku, medtem ko je usmerjenost društev za pomoč hrtom popolno nasprotje temu.  

Neprofitno naravnana, humanitarna in empatična društva, z vidika socialne odgovornosti, 

sledijo predvsem miselnosti, da je hrt bitje s svojimi pravicami in da potrebuje pomoč. Zato 

društva z aktivnostjo v dejavnosti pomagajo hrtom in dopolnjujejo dejavnost države, 

prispevajo nove ideje in rešitve ter so sredstvo, s katerim posamezniki, neodvisno od vladne 

politike, uresničujejo svojo vizijo dobre družbe. To počnejo na mednarodni ravni, z 

mednarodnim sodelovanjem in strateškim povezovanjem. Glede delovanja društev smo 

predvideli, da ni dovolj učinkovito, kar se kaže v slabšem doseganju njihovih ciljev, kot pa bi 

to lahko bilo z uporabo novejših organizacijskih konceptov ali modelov.  

Bistveni cilj naloge je bil predlagati boljši model organizacije društev v smislu reševanja 

večjega števila hrtov. Pri tem smo izhajali iz več predpostavk, za katere smo menili, da 

odločilno vplivajo na učinkovitost delovanja društev za pomoč hrtom.  

Predvideli smo, da je učinkovitost njihovega delovanja odvisna od podobnosti pri delovanju 

društev, mednarodnega sodelovanja in povezovanja med njimi ter interneta. 
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Skladno s cilji naloge smo najprej preučili dejansko delovanje društev za pomoč hrtom in pri 

tem, preko spoznanj teoretikov in z raziskavo ugotovili, da med njimi ni razlik v delovanju. 

Vse obravnavane organizacije namreč sodijo v teoretični okvir delovanja nepridobitnih 

organizacij in so skladno s tem samostojna, zasebna, nepridobitna ter prostovoljna združenja. 

Imajo tudi oblikovano osnovno organizacijsko strukturo ter pravila, ki veljajo za vse, ki so 

vanjo vključeni. Poleg tega vse delujejo v prostoru Evropske unije, so registrirane kot 

organizacije za zaščito in pomoč živalim, imajo statute, ki opredeljujejo njihovo delovanje ter 

skupni cilj. Ta je nuditi pomoč hrtom.  

Ugotovili smo še, da glavni namen njihovega delovanja ni dobiček temveč reševanje hrtov, 

kar društva izvajajo s prostovoljstvom, torej v prostem času, ob rednih službenih obveznostih 

in brezplačno.  

Glede teh ugotovitev bi zaključek lahko sklenili na dva načina. Pri prvem bi lahko zaključili, 

da enakost med društvi lahko kaže na potencialno manjšo učinkovitost njihovega delovanja, 

pri drugem pa, da gre za značilnost, ki bi jo društva lahko smiselno uporabila za zelo potrebno 

povezovanje funkcij pri opravljanju svoje dejavnosti. Sklenjena partnerstva so namreč vir 

novih priložnosti, idej in zamisli za nadaljnji razvoj dejavnosti in tudi društev, ob hkratnem 

vzpostavljaju dialogov za sodelovanje pri njihovih projektih. Ob upoštevanju dejstva, da med 

društvi ni razlik v delovanju, bi povezovanje lahko potekalo brez večjega prilagajanja, ko gre 

za skladnost društev z njihovimi cilji, poslanstvom in okoljem, v katerem delujejo. Seveda je 

pri tem vprašanje strategije in časa, če bi želeli tudi organizacijsko kulturo pripeljati na skupni 

imenovalec, vendar pa to ni bil naš namen. 

V raziskavi smo ugotavljali tudi, kakšen je prispevek mednarodnega sodelovanja in 

povezovanja društev za pomoč hrtom k reševanju hrtov. Glede na to, da smo predvideli, da 

obravnavana društva za pomoč hrtom svoje cilje dosegajo z mednarodnim sodelovanjem in 

strateškim povezovanjem, smo morali delovanje društev najprej opredeliti v teoriji in s 

konceptualnim modelom. Ta nam je bil v pomoč pri ugotavljanju, kako društva za pomoč 

hrtom sploh delujejo in kako učinkovita so pri tem.  

Ugotovili smo, da društva smisel svojega delovanja uresničujejo preko mednarodnega 

sodelovanja in da do tega prihaja, ker je tako rekoč edina možnost za preživetje hrtov ta, da 

jim društva in posamezniki poiščejo dom zunaj države, kjer so živeli prej. Temu društva 

sledijo tako, da se povezujejo v mreže.  

Hastings (1993, 13) pravi, da povezovanje v mreže predstavlja družbeni proces povezovanja 

posameznikov ali skupin z namenom, da se doseže določen skupen cilj.  

Cilj pri delovanju društev za pomoč hrtom je jasen in izhaja iz želje enih društev, ki hrtom 

želijo pomagati in jih v lastnem prostoru nimajo, ter potrebe drugih društev, ki hrte rešujejo in 

jim iščejo nove domove, doma in v tujini.  
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Ugotovili smo tudi, da pomoč hrtom temelji na neformalnih mrežnih povezavah med društvi, 

ki so bistvene za njihovo delovanje. Bistvene zato, ker društva hrte rešujejo tako, da med 

seboj sodelujejo in se povezujejo, neformalne pa zato, ker so nastale na čisto osebni ravni, z 

namenom reševanje hrtov in za krajše ali daljše časovno obdobje. S tem društva neformalno 

definirajo odnose, ki veljajo med njimi in vzpostavljajo povezave, s katerimi rešujejo hrte.  

Glede tega je bilo vprašanje, kako oz. koliko to prispeva k učinkovitosti delovanja društev. 

Raziskava je pokazala, da je večina udeležencev raziskave oz. 76,8 % hrta dobilo preko 

društva za pomoč hrtom, v katerega je včlanjen, pri čemer ga je društvo v skoraj vseh 

primerih, oz. v 85,4 % pripeljalo iz druge države. Raziskava je pokazala tudi, da sta Slovenski 

društvi za pomoč hrtom med letoma 2006 in 2009 pomagali 153 hrtom, pri čemer so bili prav 

vsi predmet premika iz tujine. 

Glede učinkovitosti društev pri reševanju hrtov so rezultati raziskave pokazali še, da so 

društva, glede na število hrtov bolj ali manj učinkovita in da ima največji delež vseh rešenih 

hrtov društvo Associacion Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noe v Španiji. Vendar 

pa je glede na nesodelovanje posameznih društev v raziskavi vprašljivo ali gre ta delež 

pripisati mednarodnemu sodelovanju in povezovanju ali morda drugačnim temeljem.  

Rezultati in ugotovitve kljub temu potrjujejo temeljna spoznanja o delovanju društev za 

pomoč hrtom; torej, da hrte društva rešujejo z mednarodnim sodelovanjem in povezovanjem, 

kar bistveno prispeva k doseganju ciljev njihovega delovanja in s tem k njihovi uspešnosti.  

Naše ugotovitve o učinkovitosti delovanja društev za pomoč hrtom smo v nadaljevanju 

povezali tudi s kontekstom informacij z interneta. Ugotovili smo, da društva imajo svoje 

končne spletne strani, ki jih uporabljajo kot marketinško orodje. Spletne strani društev so del 

svetovnega spleta, so javno dostopne in poleg informacij ter organiziranega druženja ponujajo 

poslovne priložnosti. Tega naša raziskava ni pokazala oz. potrdila. Ugotovili smo, da 

informacije o hrtih, ki so objavljene na internetu, ne dajejo bistvenega prispevka k reševanju 

hrtov in posledično k učinkovitosti delovanja društev. Rezultati so pokazali le, da ženske bolj 

kot moški menijo, da društva za pomoč hrtom informirajo javnost o svojem delovanju, da bolj 

tehnično izobraženi manj pogosto obiskujejo spletne strani društev v primerjavi z 

družboslovno izobrazbo oz. naravoslovno izobrazbo in da tisti lastniki hrtov, ki imajo teh več, 

bolj pogosto komunicirajo z društvom kot pa tisti, ki imajo manj hrtov. 

Kljub temu, da je bilo zbiranje podatkov za raziskavo zaradi nesodelovanja posameznih 

društev za pomoč hrtov v njej zelo oteženo, pa menimo, da je raziskava prispevala k temu, da 

smo vpogledali v delovanje, organiziranost in delno tudi v poslovanje obravnavanih društev. 

Na podlagi tega smo lahko izdelali koncept modela strateških partnerstev in ga z raziskavo 

nadgradili. Predpostavili smo namreč, da delovanje po trenutnem modelu ni dovolj 

učinkovito. Razlogov za to je bilo več, kazali pa so se predvsem v demografskih razlikah, 
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nereguliranih partnerskih odnosih in poslovanju ter omejitvah pri razpolaganju s sredstvi, viri 

in informacijami med društvi.  

Ker smo trdili, da bi bilo delovanje društev za pomoč hrtom lahko bolj učinkovito z uporabo 

novejših organizacijskih konceptov ali modelov, smo na osnovi trenutnega izdelali nov 

koncept modela strateških partnerstev.  

Sklenili smo, da nov pristop k reševanju hrtov, ki smo ga opisali v raziskovalnem delu 

magistrske naloge, udejanja Mednarodni humanitarni forum organizacij za pomoč hrtom. 

Menimo namreč, da lahko s sistemom formalno povezanih organizacij rešimo več hrtov kot je 

to zdaj v praksi, saj ta temelji na reguliranih partnerskih odnosih, organiziranem sodelovanju 

in povezovanju, vzajemnosti, zaupanju in enakopravnosti med društvi ter predvsem, 

usklajenem pristopu k reševanju hrtov. Menimo tudi, da k doseganju ciljev društev lahko 

prispeva tudi preventivni mehanizem v forumu, ki v širši družbeni skupnosti lahko udejanji 

premike, pomembne za zdravje in integriteto hrtov ter njihovo reševanje nasploh. 

5.1 Predpostavke in omejitve raziskave 

Glede na obstoječo strokovno literaturo smo predvideli, da bo imela raziskava nekatere 

omejitve. Predvideli smo, da bo teoretični del magistrske naloge temeljil na relativno 

majhnem številu znanstvenih in strokovnih virov, saj je področje, ki ga predstavlja problem 

magistrske naloge relativno slabo raziskano. Veliko več relevantnih informacij smo zato 

črpali iz spletnih internetnih strani posameznih društev za pomoč hrtom, njihovih ustanovnih 

aktov in drugih relevantnih podatkov, ki so nam bili v pomoč pri potrjevanju hipotez. 

Vzorec posameznih članov društva, kot tudi vzorec društev, ki so bila upoštevana pri 

raziskavi, nista bila reprezentativna. V našem primeru je bila reprezentativnost zelo visoko 

odvisna od pripravljenosti posameznikov in društev za sodelovanje. Naše sklepanje o teh 

pomanjkljivostih je izhajalo iz dveh temeljev. Prvič, da je področje relativno neraziskano in 

drugič, da sama povezanost v mednarodnem prostoru med društvi in posamezniki ni 

optimalna. Predvidevali pa smo, da je stopnja empatičnosti posameznega člana tako visoka, 

da bodo tisti, ki ne bodo želeli sodelovati, zelo redki.  

Med izvajanjem raziskave smo ugotovili, da predpostavka glede sodelovanja posameznikov v 

njej ni optimalna, saj je bilo sodelovanje udeležencev v raziskavi zelo odvisno od vključenosti 

društev v njej. Bolj, kot je bilo društvo pripravljeno na sodelovanje, več posameznikov je 

sodelovalo v njej. 

Demografski podatki v anketnem vprašalniku so lahko, glede na jezikovno različnost 

posameznih društev, temelj za določeno napako merjenja, vendar pa smo to skušali z uporabo 

veljavnega in zanesljivega vprašalnika omejiti v največji možni meri. Vprašalnik smo zato 
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izdelali v štirih različnih jezikih, in sicer slovenščini, angleščini, italijanščini in španščini, 

pred tem pa izvedli še pilotsko študijo. 

Določene omejitve se vežejo tudi na znane pomanjkljivosti izvajanja internetnih raziskav. 

Naša raziskava je bila zasnovana tako, da je, glede na oddaljenost subjektov, ki so sodelovali 

v raziskavi, potekala preko svetovnega medmrežja. Teorija o teh pomanjkljivostih govori 

predvsem v smislu zakritosti identitete posameznika in odvisnosti odgovorov od trenutnega 

počutja, ob siceršnjem pomanjkanju zanesljive kontrole. 

Določen del posploševanja rezultatov je zato najverjetneje nekoliko stratificiran, kar pa smo v 

magistrski nalogi konkretno pojasnili in razložili vključno s predlogi za izboljšanje drugih 

podobnih raziskav. 

Prednosti raziskave vidimo predvsem v tem, da gre za inovativen pristop k raziskavi 

problematike, ki je relativno neraziskana v svetovnem, evropskem, kakor tudi v slovenskem 

prostoru. Poleg navedenega pa gre za izredno pomembno področje, ki nujno potrebuje 

posebno pozornost, da bi lahko društva za zaščito živali bolj učinkovito dosegala cilje 

delovanja. 

5.2 Ključne ugotovitve 

Ne glede na rezultate, ki glede na vzorec predstavljajo le indikatorje, lahko ugotovimo, da gre 

za področje dela, ki se lahko izboljša, posledično pa se lahko reši več živih bitij, če nam je to 

seveda cilj. Sam postopek zbiranja podatkov in težave, s katerimi smo se srečevali, pa kažejo 

na to, da vse le ni tako kot bi moralo biti oz. kot se pričakuje od pojmovne zveze društvo za 

zaščito …, ne samo hrtov, pač pa tudi drugih živih bitij. V času globalnega segrevanja in 

pomanjkanja virov bi seveda lahko naše ugotovitve – torej to, da ni razlik med društvi, da le-

ta niso dovolj povezana in ne črpajo moči iz povezav na ravni mednarodnega sodelovanja in 

da je relativno malo literature, ki bi se na znanstven način, koliko je to mogoče, ukvarjala s 

predstavljeno problematiko – sklenili v razmišljanju, da je pravzaprav potreben koncept, ki ga 

ponuja naša naloga. Glede na izkušnje pa je seveda vprašljivo, kako ga aplicirati v prakso. 

5.3 Prispevek k znanosti 

Po našem mnenju je najpomembnejši prispevek k znanosti v tem, da se je to, vedno bolj 

pomembno področje, umestilo v kontekst človekovega zavedanja, da na svetu ni sam in da to 

pomeni začetek znanstvenega raziskovanja. 

Ker do sedaj na to temo nismo zasledili nobene raziskave, menimo, da bodo njeni izidi zato 

lahko zelo koristni tako za teoretično, kot tudi za praktično rabo.  
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Teoretični prispevek magistrske naloge se kaže v pridobljenem, do sedaj še nepoznanem 

odnosu med društvi za pomoč hrtom, ki delujejo na mednarodni ravni ter med seboj 

sodelujejo in se povezujejo, z namenom, da pomagajo hrtom, medtem ko so praktične 

posledice lahko v pomoč vsem društvom za zaščito živali, da bi z usklajenim pristopom in 

reguliranim delovanjem v dejavnosti udejanjili premike, pomembne za zdravje, integriteto in 

reševanje živali nasploh. Vse s ciljem, da bi pri ljudeh dosegli miselnost, da je žival predvsem 

bitje s svojimi pravicami in da potrebuje pomoč. 

Z raziskavo smo pridobili tudi pomembne podatke in informacije o tem, kako delujejo društva 

za zaščito živali, s poudarkom na društvih za pomoč hrtom ter kako ustvarjajo pogoje za 

nudenje pomoči in širjenje humanitarne dejavnosti, ki je usmerjena izven okvirov domačega 

okolja v dobrobit živalim.  

Magistrsko delo tako predstavlja temelj za nadaljnje raziskave, do katerih bi po našem mnenju 

nujno moralo priti, če želimo prepotreben premik na tem področju. 

5.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V raziskavi smo preučevali mednarodno organiziranost in učinkovitost delovanja društev, ki 

so povezana z zaščito živali. Osredotočili smo se na društva za pomoč hrtom ter skladno s tem 

pridobili podatke in informacije o njihovem delovanju v zvezi z reševanjem hrtov.  

Glede na ugotovitve naše raziskave in predelano literaturo ter opirajoč se na vzročno 

posledično razmišljanje, menimo, da bi bila društva dejansko bolj učinkovita, če bi se 

povezala v večjo organizacijsko celoto, namesto, da se s problemom reševanja hrtov soočajo 

sama. Zaradi tega bi bilo v prihodnosti treba več skrbi in truda vložiti v razvoj socialnih mrež 

ter vzpostavljanju baz posameznikov in družb, ki bi lahko še bolj pomagali hrtom. Seveda bi 

se bilo treba tega lotiti načrtno, s ciljem, da se reši čim več hrtov. Menimo namreč, da so sicer 

posameznikova čustva tista, ki motivirajo in vzpostavljajo dinamiko delovanja tovrstnih 

društev, pri tem pa se, vsaj v kontekstu društev zdi, da bi moralo biti število rešenih hrtov 

pravo vodilo. Seveda navedeno velja tudi za druga društva, npr. društva proti mučenju živali.  

Torej, po našem mnenju, bolj ko so povezani in združeni, bolj so učinkoviti, bolj močni in 

spremembe, ki jih lahko dosežejo so daljnosežnejše. Vse navedeno je koristno, morda tako 

zelo, da se tega nihče niti ne zaveda.  

Problem reševanja hrtov smo obdelali s pravnega, socialnega in organizacijskega vidika, 

ostajajo pa še drugi, npr. ekonomski, ekološki, sociološki ipd. Prihodnjim raziskovalcem zato 

v kontekstu navedenega predlagamo, da nam pomagajo sestaviti celoto, ki ni nujno, da se 

veže le na hrte. Veže naj se na katerokoli žival in se predvsem osredotoči na povezave in 

mednarodno sodelovanje, ki sledi pregovoru: … v slogi je moč … Seveda, če imamo skupen 

cilj, pomagati in rešiti čim več živali. Če tega ni, potem tudi naša raziskava nima smisla v tem 
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duhu časa in bo treba počakati, da bodo širši sklopi ljudi tako razviti, da bodo razumeli pomen 

sobivanja z živalmi. 

Po naših podatkih takšne raziskave še ni bilo. Niti v Sloveniji niti v Evropi in niti v svetu. Na 

to kaže tudi razmeroma majhno število strokovne literature, ki se ukvarja s tovrstnim 

problemom. Vendar pa v prihodnost zremo z določeno stopnjo optimizma, v upanju, da se bo 

tudi za živali življenje obrnilo na bolje. Glede na predelano, predvsem neznanstveno 

literaturo, se v svetu danes namreč kaže trend, da je vse več ljudi, ki zaradi moralnih zadržkov 

ne jedo mesa, ne jedo »prijateljev«, živali, ki imajo oči, usta, telo….možgane, živali, ki čutijo 

tako kot čutimo ljudje. In če se bo ta trend nadaljeval, lahko z veliko verjetnostjo 

pričakujemo, da se bodo tudi razmere glede hrtov izboljšale. Morda nekoč celo prepovedo 

tekmovanja. Morda nekoč ne bo denar sveta vladar, morda nekoč do izraza pride tudi naša 

raziskava, naše ugotovitve in naša želja, da se reši čim več hrtov, tudi zaradi tega, ker bodo 

društva spoznala, da je ustrezna organizacija, ki temelji na ustreznih povezavah z isto 

mislečimi, lahko veliko bolj učinkovita, kot je to lahko eno samo društvo ali pa posamična 

društva v različnih državah. Do takrat pa se, z izjemo našega magistrskega dela, lahko samo 

veselimo, da takšna društva sploh obstajajo in da so na svetu še ljudje, ki jim življenje 

določenega živega bitja pomeni veliko več kot profit in dobiček, ki izhaja iz izkoriščanja 

živali, to je hrtov. 

Kljub nespornemu doprinosu takšnih društev k zadovoljevanju družbenih potreb in potreb 

posameznika ter njihovih človekoljubnih usmeritvah, prihodnjim raziskovalcem predlagamo 

še, da preučijo, kako javno je delovanje nepridobitnih organizacij in na kakšen način ter s čim 

spodbujajo znanstveno-raziskovalno dejavnost, glede na to, da smo pri naši raziskavi naleteli 

na odpor teh organizacij za sodelovanje v njej. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SIMPATIZERJE HRTOV – PILOTSKA ŠTUDIJA 

Spoštovani! 

Namen pričujočega vprašalnika je izdelava konceptualnega modela delovanja Društev za 
pomoč hrtom, na podlagi katerega bi bilo možno rešiti več hrtov, kot je v praksi do sedaj. 
Preučiti želim, kako takšna društva delujejo, kakšna je njihova učinkovitost in kakšna je vloga 
interneta pri vsem tem. Ker je vaš prispevek ključnega pomena za dosego mojega cilja, vas 
prosim za sodelovanje in hkrati za pomoč, da skupaj dosežemo spremembo, tj., da vsaj 
poskušamo rešiti več hrtov.Vprašalnik je razdeljen na več delov, ki so vsak zase in skupaj kot 
celota pomembni za izdelavo koncepta modela. Večinoma se rešuje tako, da se obkroži 
ustrezen odgovor na sedem-stopenjski lestvici. Zanimajo me predvsem vaša dejanska stališča 
do posamezne trditve, zato prosim, da tehtno premislite, kateri odgovor boste obkrožili. 
Pravilnih in napačnih odgovorov ni. Zaradi veljavnosti vprašalnika vas prosim, da odgovorite 
na vsa zastavljena vprašanja. V nadaljevanju je za Društva za pomoč hrtom uporabljena 
kratica DPH.Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali dobrih 5 minut.  

Za sodelovanje in pomoč se vam vnaprej zahvaljujem. 

Bojan Kos  

1. Prosim, označite vaš spol.  

 Moški   Ženski  

2. Koliko ste stari? ___________________________ 

3. V kateri regiji prebivate?  

 Pomurska regija   Podravska regija  

 Koroška regija   Savinjska regija  

 Zasavska regija   Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija   Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija   Notranjsko-kraška regija  

 Goriška regija   Obalno - kraška regija  

4. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

 Srednjo stokovno ali nižjo izobrazbo.   Višješolsko ali visoko izobrazbo.  

 Univerzitetno ali specialistično povisokošolsko izobrazbo.   Magisterij ali več.  

5. Sem član društva za pomoč hrtom.  

 Da   Ne  

6. Sem lastnik hrta.  

 Da   Ne  

7. Hrta sem dobil iz tujine.  

 Da  Ne  

8. Koliko hrtov imate?  

 1   2   Več kot 2  
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9. Kako deluje društvo za pomoč hrtom?  

 Sploh ne 
velja (2) (3) Niti niti (5) (6) Povsem 

velja 
Poznam delovanje DPH.        
Članstvo v DPH je prostovoljno.        
Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom.        
Smisel delovanja DPH ni denar ampak 
pomoč hrtom.        

DPH deluje neodvisno od države in 
profitnih podjetij.        

DPH je ustrezno funkcionalno 
organizirana.        

Doseženih rezultatov DPH ni mogoče 
meriti v denarju.        

DPH se pri svojem delovanju opira na 
pomoč prostovoljcev.        

DPH informira javnost o svojem 
delovanju.        

Pogosto obiskujem spletne strani DPH.        
Na spletnih straneh DPH dobim dovolj 
informacij o hrtih.        

DPH prispeva k temu, da je rešenih več 
hrtov.        

Vse kar želim izvedeti o delovanju 
DPH, mi je na voljo.        

Za hrta sem se odločil zaradi informacij 
objavljenih na internetu.        

Ker želim pomagati hrtom, se 
vključujem v aktivnosti DPH.        

Informacije o hrtih iščem na internetu.        
Pogosto komuniciram s predstavniki 
DPH.        

Z DPH najpogosteje komuniciram 
preko interneta.        

Internet uporabljam več kot ostale 
medije.        

Informacije o hrtih iščem tudi v drugih 
medijih (npr. časopis, revije ...).        
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ČLANE DRUŠTEV V SLOVENSKEM JEZIKU 

Spoštovani! 

Pri raziskovanju problematike hrtov ugotavljam, da društva za pomoč hrtom s svojo 
humanitarno dejavnostjo sooblikujejo zgodbe, odnose, tokove ter potrebe sodobne družbe, da 
s svojimi storitvami, vsebino in aktivnostmi dopolnijo družbeni prostor. Ugotavljam tudi, da 
je delovanje društev po eni strani zelo humano, po drugi pa premalo učinkovito. Zato je 
namen pričujočega vprašalnika izdelava modela za delovanje društev za pomoč hrtom, na 
podlagi katerega bi bilo mogoče rešiti več hrtov, kot je v praksi do sedaj. Z vašo pomočjo 
konkretno želim preučiti, kako društva za pomoč hrtom delujejo in kakšna je vloga interneta 
pri vsem tem. Vprašalnik ima štiri strani, ki so vsaka zase in skupaj kot celota pomembne za 
izdelavo koncepta modela delovanja društev za pomoč hrtom. Večinoma se rešuje tako, da se 
obkroži ustrezen odgovor na pet – stopenjski lestvici. Pravilnih in napačnih odgovorov ni, 
prosim pa, da izbirate odgovore, ki predstavljajo vaše dejansko stališče do posamezne trditve. 
Prosim tudi, da zaradi veljavnosti vprašalnika odgovorite na vsa vprašanja. Vprašalnik je 
ANONIMEN, ZELO KRATEK in se IZVAJA TUDI V DRUŠTVIH ZA POMOČ HRTOM 
V ITALIJI, ŠPANIJI, ANGLIJI in na IRSKEM. 

Vnaprej hvala za vašo pomoč pri sodelovanju. 

Bojan Kos, spec.  

1. S klikom v ustrezno polje označite svoj spol.  

 Moški   Ženski  

2. V predviden prostor napišite svojo starost. Zaokrožite na dosežena leta.  

  

3. V kateri državi živite?  

 Slovenija  Italija  

 Španija   Irska  

 Anglija   Druga država  

4. Katero vrsto izobrazbe imate?  

 Naravoslovno- matematično   Družboslovno - humanistično  

 Tehnično  Drugo 

5. Sem član društva za pomoč hrtom?  

 Da  Ne  

6. V katero društvo za pomoč hrtom ste včlanjeni?  

  

7. Sem lastnik hrta.  

 Da   Ne  



Priloga 2 

 

8. Koliko hrtov imate?  

 1   2   več kot 2  

9. Hrta sem dobil preko društva za pomoč hrtom v katerega sem včlanjen.  

 Da   Ne  

10. Društvo je mojega hrta v Slovenijo pripeljalo iz druge države.  

 Da   Ne  

11. Kako deluje društvo za pomoč hrtom?  

 Sploh ne 
velja Ne velja Niti niti Velja Povsem 

velja 
Članstvo v DPH je prostovoljno.      
Cilj DPH je nuditi pomoč hrtom.      
Smisel delovanja DPH ni denar, ampak pomoč 
hrtom.      

DPH deluje neodvisno od države in profitnih 
podjetij.      

DPH je ustrezno funkcionalno organizirana.      
Doseženih rezultatov DPH ni mogoče meriti v 
denarju.      

DPH se pri svojem delovanju upira na pomoč 
prostovoljcev.      

DPH informira javnost o svojem delovanju.      
Na spletnih straneh DPH dobim dovolj informacij 
o hrtih.      

DPH prispeva k temu, da je rešenih več hrtov.      
Vse kar želim izvedeti o delovanju DPH mi je na 
voljo.      

12. Kakšne so vaše aktivnosti v povezavi z delovanjem društva za pomoč hrtom?  

 Sploh ne velja Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 

Poznam delovanje DPH.      
Pogosto obiskujem spletne strani DPH.      
Za hrta sem se odločil zaradi informacij 
objavljenih na internetu.      

Ker želim pomagati hrtom, se vključujem v 
aktivnosti DPH.      

Informacije o hrtih iščem na internetu.      
Internet uporabljam več kot ostale medije.      
Informacije o hrtih iščem tudi v drugih 
medijih.      

Pogosto komuniciram s predstavniki DPH.      
Z DPH najpogosteje komuniciram preko 
interneta.      
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ČLANE DRUŠTEV V ITALIJANSKEM JEZIKU 

Egregio! 

Accanto a ricerca delle probleme di levrieri constato che le societa di soccorso ai levrieri con 
sua attivita umanitaria coforma le storie, relazioni, correnti e bisogni della societa 
contemporanea,  che con sui rendimenti, contenuto e attivita completa il spazio della societa. 
Per questo il scopo di questionario presente e la elaborazione  del modello per attivita delle 
societa di soccorso ai levrieri,  a base di quale sarebbe possibile salvare piu levrieri  come e in 
practica finora. Con vostro aiuto voglio concretamente esaminare como la societa di soccorso 
ai levrieri funzionano  e come sono  fruttuosi in questo.Il questionario ha quattro pagine, che 
sono ognuna e insieme como in pieno importante per elaborare il  abbrozzo del modello 
d’attivita delle societa di soccorso ai levrieri. In gran parte e completato cosi, che se circonda 
la risposta adeguata sulla scala di cinque gradi. Non ci sono le risposte giuste e sbagliate, vi 
prego di scegliere le risposte che figurano il vostro opinione reale verso affermazione 
individuale. Vi prego anche, di rispondere alle tutte le domande, per la validita del 
questionario.Il questionario e ANONIMO, MOLTO CORTO e se ESEGUE ANCHE NELLE 
SOCIETA DI SOCCORSO AI LEVRIERI  A SLOVENIA, INGHILTERRA, IRLANDIA E 
SPAGNA. 

Grazie per vostro aiuto e soccorso in salvare gli levrieri. 

Bojan Kos  

1. Con click nel quadretto adeguato indicate suo genere.  

 Maschile   Femminile  

2. Nel spazio previsuto scrivete la vostra eta. Circondate gli anni completati.  

 

3. In che stato vivete?  

 Slovenia   Italia  

 Špagna   Irlanda 

 Inghilterra   Altro paese  

4. Genere d’educazione?  

 Naturalistico - matematico   Sociologico  - umanistico  

 Tecnico  Altro  

5. Sono membro di societa di soccorso ai levrieri?  

 Si  No  

6. In quale societa di soccorso ai levrieri siete socio’?  

  

7. Sono proprietario di un levriere.  

 Si   No  
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8. Quanti levrieri avete?  

 1   2   Piu di 2  

9. Ho ottenuto il levriere fra la societa di soccorso ai levrieri dove sono membro.  

 Si   No  

10. La societa ha condutto in Italia il mio levriere di altro stato.  

 Si   No  

11. Come funziona la societa di soccorso ai levrieri?  

 Non e 
d’accordo del 

tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienemente 
d’accordo 

Soci nel  SSL e di propria volonta.      
Il scopo di SSL e prestare il soccorso ai 
levrieri.      

Senso di funzionamento di SSL non e 
denaro ma il soccorso ai levrieri.      

Il SSL funziona indipendente di stato e ditte 
di profitto.      

Il SSL e organisata funzionalmente a 
comodo.      

Resultati raggiunti di SSL non sono misurati 
in denaro.      

SSL in suo funzione resiste al soccorso di 
volontari.      

SSL informa il pubblico sulla sua funzione.      
Sul sito SSL ho abbastanza informazioni di 
levrieri.      

SSL contribue che molti levrieri sono 
salvati.      

Tutto che voglio apprendere sull’ attivita di 
SSL e a mia dispozizione.      

12. Quale sono le vostre attivita in funzione di societa di soccorso ai levrieri?  

 Non e 
d’accordo del 

tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienemente 
d’accordo 

Conosco la funzione di SSL.      
Visito spesso sito di SSL.      
Mi sono deciso per levriere grazie a 
informazioni  sul internet.      

Perche voglio aiutare gli levrieri mi implico 
nelle attivita di SSL.      

Informazioni sui levrieri cerco nel internet.      
Uso l’internet piu che altri medium.      
Cerco gli informazioni sui levrieri anche in 
altri medium.      

Comunico spesso con gli rappresentanti di 
SSL.      

Con SSL comunico piu spesso fra internet.      
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ČLANE DRUŠTEV V ANGLEŠKEM JEZIKU 

Dear all! 

In my research of the issues related to greyhounds I've come to the results that the 
associations for greyhounds in need help develop the stories, relationships, flows and needs of 
the modern society with their charitable activity. They fulfill the social space with their 
services, content and activities. The following questionnaire will contribute to developing a 
business model for associations that help greyhounds in need, which will enable them to save 
more greyhounds than they did so far. With your help, I would like to look into the activities 
of the associations, or how they operate, and what is the role of the Internet.Questionnaire has 
four pages and each of them as well as all the pages as a whole are important for developing 
the concept of a business model for associations for greyhounds in need. Most of the 
questions can be answered by marking the appropriate answer on a 5-point scale. There is no 
right or wrong answer; however, I would like to ask you to choose the answers that reflect 
your actual point of view for the individual statements, and to answer all the questions due to 
the validity of the questionnaire.Questionnaire is ANONYMOUS, VERY SHORT and is also 
CONDUCTED at the ASSOCIATIONS FOR GREYOUNDS IN NEED IN SLOVENIA, 
ITALY and SPAIN. 

Thank you for your help and support in saving greyhounds in need. 

Bojan Kos 

1. Please, mark your gender by clicking the appropriate field.  

 Male   Female  

2. Please, write your age in the appropriate box below.  

  

3. Where do you live?  
 Slovenia   Italy 

 Spain   Ireland 

 England   Other  

4. What type of education have you completed?  
 Natural science - mathematical   Social sciences - humanistic  

 Technical  Other  

5. I am a member of the association for greyhounds in need?  
 Yes  No  

6. Which association member are you (membership in association for greyhounds in 
need)?  

  

7. I own a greyhound.  
 Yes   No  

8. How many greyhounds do you have?  
 1   2   More than 2  
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9. I got my greyhound through my association for greyhounds in need.  
 Yes   No  

10. Association brought my greyhound from abroad.  
 Yes   No  

11. How does the association for greyhounds in need operate?  
 Completely 

disagree 
Disagree Neither 

agree 
nor 

disagree 

Agree Completely 
agree 

Membership in AGN is voluntary.      
Goal of AGN is to help greyhounds.      
Meaning of AGN is not in making money, but 
to help greyhounds.      

AGN works independently from the state and 
for-profit companies.      

AGN is properly functionally organized.      
Results achieved by AGN can not be 
measured in money.      

AGN relies on help of volunteers at its 
activities and work.      

AGN informs public on its activities and 
work.      

I get enough information about greyhounds 
on the Internet sites of AGN.      

AGN contributes to more greyhounds being 
saved.      

Everything I wish to know about AGN is 
available to me.      

12. What are your activities regarding the activities and work of the association for 
greyhounds in need?  

 Completely 
disagree 

Disagree Neither 
agree 
nor 

disagree 

Agree Completely 
agree 

I am familiar with the activities and work of 
AGN.      

I frequently visit the web sites of AGN.      
I chose a greyhound because of the 
information on the Internet.      

I am involved in the activities of AGN 
because I wish to help greyhounds.      

I look for the information on greyhounds on 
the Internet.      

I use the Internet more often than other 
media.      

I look for the information on greyhounds in 
other media too.      

I Frequently communicate with other 
representatives of AGN.      

I communicate with AGN via Internet the 
most.      
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ČLANE DRUŠTEV V ŠPANSKEM JEZIKU 

Estimados! 

Investigando el problema de los galgos, compruebo, que las sociedades que ayudan a los 
galgos, con su actividad humanitaria, forman las historias, las relaciones, las corrientes y las 
necesidades de la sociedad moderna, que con sus servicios, contenido y actividades completan 
el espacio social. Por eso es la intención de este cuestionario la elaboración del modelo para la 
actuación de las sociedades por la ayuda a los galgos y en su base sería posible salvar mas 
galgos que en la práxis hasta ahora. Con su ayuda, quiero, concretamente, examinar como 
funcionan las sociedades que ayudan a los galgos y cuanto éxito tienen.El cuestionario tiene 
cuatro páginas, que son cada una y juntas, como la totalidad importantes por la elaboración 
del concepto del modelo de actuación de las sociedades que ayudan a los galgos. La mayoría 
se hace poniendo la cruz delante la respuesta correspondiente en la escala de cinco niveles. 
No hay respuestas correctas, ni falsas, pero le pido eligir las respuestas, que representan su 
opinión real, hacia la afirmación individual. Le pido también, que por la validez del 
cuestionario de respuestas a todas las preguntas.El cuestionario es anónimo, muy corto y se 
practica también en las sociedades que ayudan a los galgos en Eslovenia, Italia, Irlanda y 
Inglaterra. 

Gracias por su ayuda y apoyo al salvar a los galgos. 

Bojan Kos 

1. Con el clique en el campo correspobndiente marque su sexo.  

 Masculino   Feminino  

2. En el espacio correspondiente ponga su edad. Escriba la edad conseguida.  

  

3. En que país vive?  

 Eslovenia   Italia  

 Espana   Irlanda  

 Inglaterra   Otro país  

4. Cuál es el nivel de su formación?  

 Sciencias naturales y matemáticas   Sciencias sociales y humanisticas  

 Sciencias técnicas  Otro  

5. Soy el miembro de la sociedad que ayuda a los galgos?  

 Sí  No  

6. El miembro de que sociedad que ayuda a los galgos es?  

  

7. Soy el propietario del galgo.  

 Sí   No  

8. Cuántos galgos tiene?  

 1   2   Mas de 2  
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9. He recibido al galgo por la sociedad que ayuda a los galgos, el miembro de la cual 
soy.  

 Sí   No  

10. La sociedad trajo alg algo a Espana.  

 Sí   No  

11. Cómo actua la sociedad que ayuda a los galgos?  
 No vale 

nada 
No vale Ni, ni Vale Vale 

totalmente 
Siendo miembro del SAG es voluntariamente.      
El objetivo de SAG es ofrecer ayuda a los galgos.      
El sentido de la actuación de Sag no es el dinero, 
sino ayuda a los galgos.      

SAG actua independiente del país y empresas 
lucrativas.      

SAG está funcionalmente organizada.      
Los resultados conseguidos de SAG no se pueden 
medir en dinero.      

SAG se apoya en su actuación a la ayuda de los 
voluntarios.      

SAG informa el público sobre su actuación.      
En pagina web de SAG obtengo bastantos datos 
sobre los galgos.      

SAG contribuye al salvar el número máximo de 
los galgos.      

Todo lo que quiero saber de la actuación de SAG 
está a disposición.      

12. Cuáles son sus actividades en la conección con la actuación de la sociedad que ayuda 
a los galgos?  

 No vale 
nada 

No vale Ni, ni Vale Vale 
totalmente 

Conozco la actuación de SAG.      
Visito frecuentemente las paginas web de SAG.      
Decidí por el galgo por las informaciones en 
Internet.      

Porque quiero ayudar a los galgos, trato de 
incluirme en las actividades de SAG.      

Las informaciones de los galgos busco en Internet.      
Uso Internet mas que otros medios.      
Los datos de los galgos busco también en otros 
medios.      

Me comunico frecuentamente con los 
representantes de SAG.      

Con SAG comunico lo mas frecuentemente por 
Internet.      
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZASTOPNIKE DRUŠTEV V SLOVENSKEM JEZIKU 

Spoštovani! 

Pri raziskovanju problematike hrtov ugotavljam, da društva za pomoč hrtom s svojo 
humanitarno dejavnostjo sooblikujejo zgodbe, odnose, tokove ter potrebe sodobne družbe, da 
s svojimi storitvami, vsebino in aktivnostmi dopolnijo družbeni prostor. Ugotavljam tudi, da 
je delovanje društev po eni strani zelo humano, po drugi pa premalo učinkovito. Zato je 
namen pričujočega vprašalnika izdelava modela za delovanje društev za pomoč hrtom, na 
podlagi katerega bi bilo mogoče rešiti več hrtov kot je v praksi do sedaj. Z vašo pomočjo 
konkretno želim preučiti kako društva za pomoč hrtom delujejo in kako uspešna so pri tem. 
Vprašalnik ima šest strani, ki so vsaka zase in skupaj kot celota pomembne za izdelavo 
koncepta modela delovanja društev za pomoč hrtom. Večinoma se rešuje tako, da se obkroži 
ustrezen odgovor na pet stopenjski lestvici. Pravilnih in napačnih odgovorov ni, prosim pa, da 
izbirate odgovore, ki predstavljajo vaše dejansko stališče do posamezne trditve. Prosim tudi, 
da zaradi veljavnosti vprašalnika odgovorite na vsa vprašanja. Vprašalnik je ANONIMEN in 
se IZVAJA TUDI V DRUŠTVIH ZA POMOČ HRTOM V ITALIJI, ŠPANIJI, ANGLIJI in 
na IRSKEM. 

Hvala za vašo pomoč in podporo pri reševanju hrtov. 

Bojan Kos, spec.  

1. S klikom v ustrezno polje označite svoj spol.  

 Moški   Ženski  

2. V predviden prostor napišite svojo starost. Zaokrožite na dosežena leta.  

  

3. Katero vrsto izobrazbe imate?  

 Naravoslovno - matematično   Družboslovno - humanistično  

 Tehnično   Drugo  

4. Sem zastopnik društva za pomoč hrtom.  

 Da   Ne  

5. Zastopnik katerega društva za pomoč hrtom ste?  

  

6. V kateri državi deluje vaše društvo?  

 Slovenija   Italija  

 Španija   Irska  

 Anglija   Druga država  

7. Kdaj je bilo ustanovljeno društvo v katerega ste vključeni?  
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8. Koliko članov ima vaše društvo.  

  

9. Kako dolgo ste že zastopnik društva za pomoč hrtom?  

  

10. Kako deluje vaše društvo za pomoč hrtom?  

 Sploh ne 
velja 

Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 

Društvo je funkcionalno organizirano.      
Društvo je zasebna in nepridobitna 
organizacija.      

Društvo deluje neodvisno od države in 
profitnih podjetij.      

Delovanje društva je javno.      
Članstvo v društvu je prostovoljno.      
Društvo se pri svojem delovanju opira na 
pomoč prostovoljcev.      

Društvo hrte dobiva izključno preko sorodnih 
društev v drugih državah.      

11. Kakšni so cilji delovanja vašega društva za pomoč hrtom?  

 Sploh ne 
velja 

Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 

Društvo ima opredeljene cilje delovanja.      
Cilj delovanja društva je nuditi pomoč hrtom.      
Društvo letno določa število, koliko hrtom bo 
pomagalo.      

Društvo uspešno dosega cilje zaradi katerih je 
ustanovljeno.      

Cilje delovanja društvo določa sproti ter jih 
prilagaja ponudbi in povpraševanju po hrtih.      

12. Koliko hrtom je društvo nameravalo pomagati v posameznem letu?  

2005 2006 2007 2008 2009 
          

13. Koliko hrtom je društvo pomagalo v posameznem letu?   

2005 2006 2007 2008 2009 
          

14. Koliko hrtov, ki jih je društvo rešilo je prišlo iz drugih držav v posameznem letu?  

2005 2006 2007 2008 2009 
          



Priloga 6 

 

15. Kako vaše društvo za pomoč hrtom sodeluje z drugimi organizacijami?  

 Sploh ne 
velja 

Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 

Društvo sodeluje s sorodnimi organizacijami 
doma.      

Z drugimi društvi sodelujemo zato, da bi lažje 
dosegli cilje in rešili čim več hrtov.      

Društva s katerimi sodelujemo si med seboj 
pomagamo in si zaupamo.      

Sodelovanje je urejeno s pogodbami, 
sporazumi oz. na drug formalni način.      

Društvo sodeluje s sorodnimi organizacijami 
v tujini.      

Hrti, ki jim naše društvo išče nov dom, 
prihajajo iz tujine.      

Sodelovanje z društvi iz drugih držav 
bistveno prispeva k delovanju našega društva.      

Z društvi, s katerimi sodelujemo imamo 
skupne cilje.      

Društva s katerimi sodelujemo imajo dostop 
do vseh informacij o delovanju našega 
društva in obratno. 

     

16. Kaj je razlog za sodelovanje z drugimi društvi za pomoč hrtom?  

 Ne sodelujemo z drugimi društvi   Ni razloga  

 Mreženje   Izmenjava informacij  

 Delitev stroškov    Delitev ugodnosti  

 Delitev koristi   Odvisnost od drugih društev za pomoč hrtom  

 Uresničevanje ciljev društva   Osebni stiki  

17. Kako aktivno je društvo pri uporabi interneta?  

 Sploh ne 
velja 

Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 

Na spletni strani društva posameznik lahko 
najde vse informacije o hrtih.      

Posamezniki društvo najpogosteje 
kontaktirajo preko interneta.      

Internet je pomemben medij za delovanje 
društva.      

Društvo svoje storitve najpogosteje 
predstavlja preko interneta.      

Internet uporabljamo več kot ostale medije 
(pošta, časopisi, revije...)      
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZASTOPNIKE DRUŠTEV V ITALIJANSKEM 
JEZIKU 

Egregio! 

Accanto a ricerca delle probleme di levrieri constato che le societa di soccorso ai levrieri con 
sua attivita umanitaria coforma le storie, relazioni, correnti e bisogni della societa 
contemporanea,  che con sui rendimenti, contenuto e attivita completa il spazio della societa. 
Per questo il scopo di questionario presente e la elaborazione  del modello per attivita delle 
societa di soccorso ai levrieri,  a base di quale sarebbe possibile salvare piu levrieri  come e in 
practica finora. Con vostro aiuto voglio concretamente esaminare como la societa di soccorso 
ai levrieri funzionano  e come sono  fruttuosi in questo.Il questionario ha sei pagine, che sono 
ognuna e insieme como in pieno importante per elaborare il  abbrozzo del modello d’attivita 
delle societa di soccorso ai levrieri. In gran parte e completato cosi, che se circonda la risposta 
adeguata sulla scala di cinque gradi. Non ci sono le risposte giuste e sbagliate, vi prego di 
scegliere le risposte che figurano il vostro opinione reale verso affermazione individuale. Vi 
prego anche, di rispondere alle tutte le domande, per la validita del questionario.Il 
questionario e ANONIMO, MOLTO CORTO e se ESEGUE ANCHE NELLE SOCIETA DI 
SOCCORSO AI LEVRIERI  A SLOVENIA, INGHILTERRA, IRLANDIA E SPAGNA. 

Grazie per vostro aiuto e soccorso in salvare gli levrieri. 

Bojan Kos  

1. Con click nel quadretto adeguato indicate suo genere.  

 Maschile   Femminile  

2. Nel spazio previsuto scrivete la vostra eta. Circondate gli anni completati.  

  

3. Genere d’educazione?  

 Naturalistico - matematico   Sociologico  - umanistico  

 Tecnico   Altro  

4. Sono rappresentante delle societa di soccorso ai levrieri.  

 Si   No  

5. Siete rappresentante della quale societa de soccorso ai levrieri?  

  

6. In quel stato e attiva la vostra societa?  

 Slovenia   Italia  

 Spagna   Irlanda  

 Inghilterra   Altro stato  

7. Quando era fondata la vostra societa?  

  

8. Quanti membri ha vostra societa.  
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9. Quanto tempo siete gia il rappresentante della societa di soccorso ai levrieri?  

  

10. Como funziona la vostra societa di soccorso ai levrieri?  
 Non e 

d’accordo 
del tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienamente 
d’accordo 

La societa e organizata funzionalmente  a 
comodo.      

La societa e una organisazione privata e di 
non-profitto.      

La societa funziona indipendente di stato e 
ditte di profitto.      

La attivita della societa e publica.      
Soci nella societa e di propria volonta.      
La societa in suo funzione resiste al soccorso 
di volontari.      

La societa aquista gli levrieri esclusivamente 
tra societa congeniali in altri stati.      

11. Quale sono gli scopi dell’attivita di vostra societa di soccorso ai levrieri?  
 Non e 

d’accordo 
del tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienamente 
d’accordo 

La societa ha determinati scopi di attivita.      
Il scopo di societa e prestare il soccorso ai 
levrieri.      

La societa determina il numero annuale di 
levrieri a aiutare.      

La societa  raggiunge gli scopi perche era 
fondata con successo.      

La societa definisce subito gli scopi di 
attivita e gli aggiunge alla offerta e richiesta 
sui levrieri. 

     

12. A quanti levrieri la societa aveva l’intenzione d’ aiutare nell singolo anno?  
2005 2006 2007 2008 2009 

          

13. Quanti levrieri ho aiutata la societa nel singolo anno?   
2005 2006 2007 2008 2009 

          

14. Quanti levrieri la sociata ho salvata sono arrivati d’altri stati nel singolo anno?  
2005 2006 2007 2008 2009 
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15. Come il vostra societa di soccorso ai levrieri  collabora con altre organizzazioni?  
 Non e 

d’accordo 
del tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienamente 
d’accordo 

La societa collabora con le organizzazioni  
congeniali da noi.      

Collaboriamo con l’altre societa percio, per 
raggiungere piu facile gli scopi e per salvare 
piu molti levrieri.. 

     

Le societa con cui collaboriamo ne aiutamo 
tra noi e abbiamo la fiducia reciproca.      

La collaborazione e regolato con i contratti, 
accordi  rispettivamente nel altro modo 
formale. 

     

La societa collabora con le organizzazioni 
congeniali all’ estero.      

I levrieri a chi la nostra societa cerca trovare 
il domicilio nuovo vengono dell’estero.      

La collaborazione con le societa del altri stati 
contribue essenzialmente verso l’attivita 
della nostra societa. 

     

Con le societa con ciu collaboriamo abbiamo 
gli scopi comuni.      

Le societa con cui collaboriamo hanno 
accesso fino a tutti informazioni d’attivita 
della nostra societa   e inverso. 

     

16. Che cosa e motivo per collaborazione con altre societa di soccorso ai levrieri?  

 Non collaboriamo con altre societa   Non e motivo  

 Fare la rete   Cambio dell’informazioni  

 Divisione delle spese    Divisione delli vantagi  

 Divisione delli profitti   La dipendenza dell’altre societa di soccorso ai levrieri  

 Realizzazione delli scopi della societa   Contatti personali  

17. Come attiva e la societa in usare il internet?  
 Non e 

d’accordo 
del tutto 

Non e 
d’accordo 

Ne ne D’accordo Pienamente 
d’accordo 

Sul sito della societa il individuale puo 
trovare tutte le informazioni sui levieri.      

I individuali fano contatto con la societa piu 
frequentamente tra internet.      

L’internet e un medium  importante per 
l’attivita della societa.      

La societa piu frequentamente presenta sui 
rendimenti tra internet.      

Internet usiamo piu che gli altri medium 
(posta, giornali, riviste ...)      

 





Priloga 8 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZASTOPNIKE DRUŠTEV V ANGLEŠKEM JEZIKU 

Dear all! 

In my research of the issues related to greyhounds I've come to the results that the 
associations for greyhounds in need help develop the stories, relationships, flows and needs of 
the modern society with their charitable activity. They fulfill the social space with their 
services, content and activities.The following questionnaire will contribute to developing a 
business model for associations that help greyhounds in need, which will enable them to save 
more greyhounds than they did so far. With your help, I would like to look into the activities 
of the associations, or how they operate, and how successful they are.Questionnaire has six 
pages and each of them as well as all the pages as a whole are important for developing the 
concept of a business model for associations for greyhounds in need. Most of the questions 
can be answered by marking the appropriate answer on a 5-point scale. There is no right or 
wrong answer; however, I would like to ask you to choose the answers that reflect your actual 
point of view for the individual statements, and to answer all the questions due to the validity 
of the questionnaire.Questionnaire is ANONYMOUS, VERY SHORT and is also 
CONDUCTED at the ASSOCIATIONS FOR GREYOUNDS IN NEED IN SLOVENIA, 
ITALY and SPAIN. 

Thank you for your help and support in saving greyhounds in need. 

Bojan Kos 

1. Please, mark your gender by clicking the appropriate field.  

 Male   Female  

2. Please, write your age in the appropriate box.  

  

3. What type of education have you completed?  

 Natural science - mathematical   Social sciences - humanistic  

 Technical   Other  

4. I am a representative of the association for greyhounds in need.  

 Yes   No  

5. What is the name of the association you represent?  

 

6. In which country does your association operate?  

 Slovenia   Italy  

 Spain   Ireland  

 England   Other  

7. When was the association, that you are a member of, established?  
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8. How many members does your association have? 

  

9. For how many years have you been a representative of the Association for 
greyhounds in need?  

  

10. How does your association for greyhounds in need work?  
 Completely 

disagree 
Disagree Neither agree 

nor disagree 
Agree Completely 

agree 
Association is organized 
functionally.      

Association is a private non-
profitable organization.      

Association is independent from the 
state or commercial companies.      

Association is public.      
Membership is voluntary.      
Association relies on a help of the 
volunteers at its activities.      

Association gets the greyhounds 
exclusively from the related 
associations from abroad. 

     

11. What are the goals of your association for greyhounds in need?  
 Completely 

disagree 
Disagree Neither agree 

nor disagree 
Agree Completely 

agree 
Association's goals are defined.      
Goal of the association is to help 
greyhounds.      

plans the number of greyhounds it 
will help annually.      

Association is successful in 
achieving the goals for which it was 
established. 

     

Association sets its goals as the 
situations occur and adapts them to 
supply and demand for greyhounds. 

     

12. How many greyhounds did the association wish to help in an individual year?  
2005 2006 2007 2008 2009 

          

13. How many greyhounds did the association actually help in an individual year?   
2005 2006 2007 2008 2009 

          

14. How many greyhounds that your association saved came from abroad in an 
individual year?  

2005 2006 2007 2008 2009 
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15. How does your association cooperate with other organizations?  
 Completely 

disagree 
Disagree Neither agree 

nor disagree 
Agree Completely 

agree 
Association cooperates with related 
organizations in its country.      

Association cooperates with other 
associations in order to achieve the 
goals and save as many greyhounds 
as possible. 

     

Cooperating associations help and 
trust each other.      

Cooperation is settled with 
contracts, agreements, or in some 
other formal manner. 

     

Association cooperates with related 
organizations abroad.      

Our association is looking to find 
homes for greyhounds that come 
from abroad. 

     

Cooperation with foreign 
associations contributes significantly 
to the work of our association. 

     

We have common goals with our 
cooperating associations.      

Our cooperating associations have 
access to all information about our 
association, and vice versa. 

     

16. What is the reason for your cooperation with other associations that help 
greyhounds in need?  

 We don't cooperate with other associations   No reason  

 Networking   Exchange of information  

 Sharing the costs    Sharing the benefits  

 Sharing the advantages   Dependence on other associations for greyhounds in need  

 Achieving goals of the association   Personal contacts  

17. How active is your association when it comes to the use of the Internet?  
 Completely 

disagree 
Disagree Neither agree 

nor disagree 
Agree Completely 

agree 
Web site of our association provides 
all the information one may need 
about the greyhounds. 

     

People usually contact the 
association on the Internet.      

Internet is an important medium for 
the activities of the association.      

Association presents its services 
most frequently on the Internet.      

We use the Internet more often than 
other media (post, newspapers, 
magazines...) 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZASTOPNIKE DRUŠTEV V ŠPANSKEM JEZIK 

Estimados! 

Investigando el problema de los galgos, compruebo, que las sociedades que ayudan a los 
galgos, con su actividad humanitaria, forman las historias, las relaciones, las corrientes y las 
necesidades de la sociedad moderna, que con sus servicios, contenido y actividades completan 
el espacio social. Por eso es la intención de este cuestionario la elaboración del modelo para la 
actuación de las sociedades que ayudan a los galgos y en su base sería posible salvar mas 
galgos que en la práxis hasta ahora. Con su ayuda, quiero, concretamente, examinar como 
funcionan las sociedades que ayudan a los galgos y cuanto éxito tienen.El cuestionario tiene 
seis páginas, que son cada una y juntas, como la totalidad importantes por la elaboración del 
concepto del modelo de actuación de las sociedades que ayudan a los galgos. La mayoría se 
hace poniendo la cruz delante la respuesta correspondiente en la escala de cinco niveles. No 
hay respuestas correctas, ni falsas, pero le pido eligir las respuestas, que representan su 
opinión real, hacia la afirmación individual. Le pido también, que por la validez del 
cuestionario de respuestas a todas las preguntas.El cuestionario es anónimo, muy corto y se 
practica también en las sociedades que ayudan a los galgos en Eslovenia, Italia, Irlanda y 
Inglaterra. 

Gracias por su ayuda y apoyo al salvar a los galgos. 

Bojan Kos 

1. Con el clique en el campo correspobndiente marque su sexo.  

 Masculino   Feminino  

2. En el espacio correspondiente ponga su edad. Escriba la edad conseguida.  

  

3. Cuál es el nivel de su formación?  

 Sciencias naturales y matemáticas  Sciencias sociales y humanisticas 

 Sciencias técnicas   Otro  

4. Soy el representante de la sociedad, que ayuda a los galgos.  

 Sí   No  

5. El representante de que sociedad que ayuda a los galgos es?  

  

6. En qué país actua su sociedad?  

 Eslovenia   Italia   

 Espana   Irlanda 

 Inglaterra  Otro país 

7. Cuándo se formo la sociedad de la cual miembro es Usted?  
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8. Cuántos miembros tiene su sociedad.  

  

9. Por cuánto tiempo es usted el representante de la sociedad que ayuda a los galgos?  

  

10. Cómo funciona su socied que ayuda a los galgos?  
 No vale 

nada 
No vale Ni, ni Vale Vale 

totalmente 
La sociedad está organizada funcionalmente.      
La sociedad es una organización privada y no 
lucrativa.      

La sociedad actua independientemente del 
país y de las empresas lucrativas.      

La actuación de la sociedad es pública.      
Siendo miembro de la sociedad es 
voluntariamente.      

La sociedad se apoya a la ayuda de los 
voluntarios.      

La sociedad recibe los galogos 
exclusivamente de las sociedades similares de 
otros paises. 

     

11. Cuáles son los objetivos de la actuación de su sociedad que ayuda a los galgos?  
 No vale 

nada 
No vale Ni, ni Vale Vale 

totalmente 
La sociedad tiene determinados objetivos de 
su actuación.      

El objetivo de la sociedad es ofrecer la ayuda 
a los galgos.      

La sociedad determina a cuantos galgos va a 
ayudar.      

La sociedad lleva éxito, consiguiendo los 
objetivos por los cuales se formó.      

Los objetivos de la actuación la sociedad 
determina al día y los adapta a la oferta de la 
demanda por los galgos. 

     

12. A cuántos galgos intentó ayudar la sociedad en un a  
2005 2006 2007 2008 2009 

          

13. A cuántos galgos  la sociedad ayudó en un a  
2005 2006 2007 2008 2009 

          

14. A cuántos galgos, que la sociedad salvó, vinieron de los otros paises un cada a  
2005 2006 2007 2008 2009 
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15. Cómo colabora su sociedad que ayuda a los galgos con otras organizaciones?  
 No vale 

nada 
No vale Ni, ni Vale Vale 

totalmente 
La sociedad colabora con otras 
organizaciones similares.      

Con otras sociedades colaboramos para que 
podamos conseguir los objetivos y salvar el 
número máximo de los galgos. 

     

Las sociedades con las que colaboramos nos 
ayudamos y confiamos.      

La colaboración está arreglada con los 
contratos, acuerdos, o sea de otra manera 
formal. 

     

La sociedad colabora con las organizaciones 
similares en el extranjero.      

Los galgos, a los cuales nuestra sociedad 
busca el hogar, vienen del extranjero.      

La colaboración con las sociedades de otros 
países contrubuye esencialmente a la 
actuación de nuestra sociedad. 

     

Con las sociedades, con las que colaboramos, 
tenemos los objetivos comunes.      

Las sociedades, con las cuales colaboramos, 
tiene acceso a todas las informaciones sobre 
la actuación de nuestra sociedad. 

     

16. Cuál es la razón para la colaboración con otras sociedades que ayudan a klos galgos?  

 No colaboramos con otras sociedades  No hay razón 

 Unirse en redes   El cambio de la información 

 Dividir los gastos  Dividir las ventajas 

 Dividir los benificios  La dependencia de otras sociedades que ayudan a los galgos 

 Realización de los objetivos de la sociedad  Los contactos personales 

17. Cómo es activ la sociedad usando el internet?  
 No vale 

nada 
No vale Ni, ni Vale Vale 

totalmente 
En la pagina  Internet de la sociedad cada uno 
puede encontrar todos los datos sobre los 
galgos. 

     

Los individuos contactan la sociedad lo mas 
frecuentemente por Internet.      

Internet es un medio importante para la 
colaboración de la sociedad.      

La sociedad presenta sus servicios lo mas 
frecuentemente por Internet.      

Internet usamos mas que otros medios 
(correo, periodicos, revistas...)      

 


