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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen trajnostnega razvoja v današnji družbi. Prikazani so 

bistveni mejniki v zgodovini trajnostnega razvoja, s poudarkom na najnovejših spoznanjih in 

zavezah. Izpostavljen je pomen neprofitnih organizacij na tem področju. Naloga tako 

obravnava povezavo med delovanjem neprofitnih organizacij s področja trajnostnega razvoja 

in pomenom učinkovitega marketinškega komuniciranja. Omenjeno problematiko obravnava 

na modelu programa »Ekošola kot način življenja«. V sklopu raziskave je poudarek na 

kvalitativnem delu, ki nam omogoča vpogled v delovanje neprofitnih organizacij, kot ga vidi 

gospodarstvo. Na osnovi teh rezultatov in s pomočjo kvantitativne raziskave so podane 

usmeritve za učinkovitejše marketinško komuniciranje neprofitnih organizacij, v 

obravnavanem primeru na modelu eko šole.  

Ključne besede: trajnostni razvoj, marketing, neprofitne organizacije, marketinško 

komuniciranje, gospodarstvo, socialni marketing  

SUMMARY 

The Master's thesis addresses the importance of sustainable development in today's society. 

Essential milestones are presented in the history of sustainable development, with emphasis 

on the latest realisations and commitment. The importance of non-profit organisations is 

focused on in this field. The thesis also addresses the link between the operation of non-profit 

organisations in the field of sustainable development, as well as the importance of efficient 

marketing communication. These issues are dealt with under the model program »Echo-

School as a way of life«. The research is focused on qualitative work, which allows us an 

insight into the operation of non-profit organisations, as the economy sees it. On the basis of 

these results and with the help of quantitative research, guidelines are provided for the 

effective marketing communication of non-profit organisations, which in this case is the Eco-

School model.  

Keywords: sustainable development, marketing, non-profit organizations, marketing 

communications, economy, social marketing 

UDK: 502.131.1:339.138(043.2) 
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1 UVOD 

V zadnjem desetletju se v svetu in pri nas čedalje več govori o pomenu trajnostnega razvoja 

za prihodnost sveta in družbe. Trajnostni razvoj je na dnevnem redu tako rekoč vsakega 

pomembnega srečanja. Pa naj si bo to na politični, gospodarski ali kakšni drugi ravni. Sprejeti 

so bili številni dogovori in ukrepi, vendar na koncu vedno zmanjka vsaj 'pika na i'.  

1.1 Trajnostni razvoj in neprofitne organizacije 

V letu 2015 se je veliko upov polagalo na Svetovno podnebno konferenco Združenih narodov, 

ki je potekala v mesecu decembru 2015 v Parizu. Na eni strani so bila visoka pričakovanja 

glede obvezujočih zavez sodelujočih držav in največjih gospodarstev in istočasno 

onesnaževalcev – Združenih držav Amerike, Kitajske, Rusije in Indije, po drugi strani pa je že 

septembrska (United Nations 2015) Skupščina Združenih narodov nakazala, da bo tudi tokrat 

težko preseči določena nesoglasja in doseči splošni konsenz o zmanjšanju toplozračnih 

plinov. Po svetu se je sicer konec novembra zvrstilo preko 2400 dogodkov, ki so jih 

organizirale neprofitne organizacije in na katerih so svetovne voditelje pozvale k sprejetju 

zavezujočih ukrepov. 

Kljub vsem pomislekom pa je bila na Vrhu Združenih narodov v septembru 2015 sprejeta za 

prihodnost človeštva in našega planeta zelo pomembna agenda: Spremenimo svet: Agenda za 

trajnostni razvoj do leta 2030. Podrobneje bomo predstavili pomembne zaključke v poglavju 

o trajnostnem razvoju, tu izpostavimo le, da gre za celovit program ukrepov za trajnostni 

razvoj. Gre za akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Program bodo v 

partnerskem sodelovanju izvajale vse države in vsi deležniki. Sprejetih je bilo sedemnajst (17) 

splošnih ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 (United Nations 2015, 39). 

V senci te konference so in še potekajo tudi številni drugi dogodki, izredno pomembni za 

trajnostni razvoj družbe. Takšen primer je npr. Transatlantski sporazum, pa forum z naslovom 

Proti miru, harmoniji in socialni blaginji (Towards peace, harmony and social well-being), v 

sklopu katerega je bila ena od plenarnih sekcij usmerjena v trajnostni razvoj − vloga žensk v 

trajnostnem razvoju, prispevek k miru in dobrobiti za človeštvo. Izredno odmevna je tudi 

zadnja afera Volkswagna s prirejanjem rezultatov o izpustih. O ozadju te je težko govoriti, 

dejstvo pa je, da si korporacije danes do čim boljših poslovnih rezultatov in enormnih 

dobičkov pomagajo tudi na račun ljudi in okolja. In uspešno pokrijejo to z različnimi 

sporazumi, kot je zgoraj omenjeni Transatlantski sporazum. 

Uspeh trajnostnih dejavnosti vedno potrebuje tudi politično voljo, da se nečemu odpovemo za 

lepšo prihodnost. Politični volji pa morajo slediti spremembe tudi v socialnem odnosu in 

ekonomskem napredku. Že v svetu je težko doseči neka skupna stališča svetovnih velesil, ki 

sta na različnih stopnjah razvoja in kot je že omenjeno, prav tako pa je tudi v Sloveniji. 



2 

Verjetno bo minilo kar še nekaj let, preden bomo sposobni napraviti konkretne korake h 

korenitim spremembam.  

V programih različnih ministrstev in institucij (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo 

za infrastrukturo, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) so zelo dobri 

projekti in programi na področju trajnostnega razvoja in dejansko se veliko napora vlaga v 

tovrstne dejavnosti. Nekaj bolj znanih projektov na področju trajnostnega razvoja oziroma 

področja, na katerih se jih izvaja so (Republika Slovenija 2014): 

- prostorsko načrtovanje, 

- energetsko omrežje, 

- razvoj podeželja in kmetijstva, 

- ekološko kmetovanje in  

- razvoj socialnega podjetništva. 

Tu pa morajo prevzeti svojo vlogo tudi neprofitne organizacije.
1
 Te se lahko namreč veliko 

hitreje odzovejo na aktualne teme, niso »obremenjene« z različnimi politikami, mednarodnimi 

pogodbami in dogovori in imajo ustrezna znanja in kadre na obravnavanem področju. 

V svetu in tako tudi v Sloveniji deluje cela vrsta neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z 

okoljsko problematiko, problematiko socialne družbe ali celovito s problematiko trajnostnega 

razvoja. Delovanje teh je v kriznih časih še posebej težko, saj so viri financiranja zelo 

omejeni.  

Tudi neprofitne organizacije so namreč odvisne od okolja. Neprofitne organizacije so 

namenjene družbi, družbeno pogojene in odvisne od okolja, v katerem delujejo. Neprofitne 

organizacije delujejo namreč v nekem okolju, na nekem trgu, torej se vsak dan srečujejo s 

čedalje večjo konkurenco in se morajo tako tudi obnašati oziroma svoje delovanje temu 

prilagoditi. Začeti morajo razmišljati o marketinških dejavnostih.  

1.2 Opredelitev problema  

Tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi je zaradi gospodarske krize in njenih posledic 

reševanje okoljskih in trajnostnih vprašanj postavljeno v ozadje. Še več, mnogi vidijo v 

okoljskih omejitvah celo problem na poti hitrejšega gospodarskega okrevanja. Kje je potem 

šele skrb za socialne odnose in enakomerno porazdelitev sredstev (bogastva)? Takšen pogled 

je zelo kratkoročen, na dolgi rok pa lahko vodi družbo v prepad. Slovenija in Evropa morata 

spodbujati »zeleno« gospodarstvo, na kar so opozorili tudi udeleženci razprave Več Evrope – 

več Slovenije aprila 2014 v Gornji Radgoni. Poudarili so, da bo odgovornejše ravnanje z 

okoljem in predvsem z naravnimi viri ključ do trajnostnega razvoja, ki lahko odpre vrata 
                                                 

1
 Neprofitna organizacija (NPO) je organizacija, ki presežek prihodkov nad odhodki ne razdeli med 

delničarje, ampak ga uporabi, da bi dosegla svoje cilje (Rosental 2012, 135).  
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gospodarskega in socialnega napredka. Za Slovenijo kot majhno, a naravno bogato deželo je 

takšno izhodišče še pomembnejše.  

Poleg uradnih institucij morajo tu svojo vlogo prevzeti tudi društva oziroma neprofitne 

organizacije. S svojo strokovnostjo, prodornostjo, politično neopredeljenostjo lahko 

pomembno prispevajo k uresničitvi zastavljenih ciljev. Društva morajo biti pri svojih 

dejavnostih bolj ambiciozna, inovativna in marketinško usmerjena. Le tako se bo njihovo 

delovanje pokazalo v neki dodani dolgoročni vrednosti za družbo.  

Poleg pomanjkanja ambicioznosti in inovativnosti je največji problem za uspešno delovanje 

neprofitnih organizacij seveda v njihovi množičnosti in posledično nizki stopnji 

prepoznavnosti in pomanjkanju sredstev, s katerimi bi lahko uspešno izvajali dejavnosti. V 

večini primerov so odvisne le od sredstev, ki jih uspejo pridobiti v obliki donacij ali 

sponzorskih sredstev. Sredstva javnih institucij so namreč v zadnjem obdobju zelo omejena. 

Drugi problem pa je vloga posameznika v neprofitnih organizacijah. Ljudje na vodilnih 

položajih v tovrstnih organizacijah morajo namreč kot prioritete postaviti cilje organizacije, 

kar pa se v praksi prepogosto ne dogaja. Marsikdaj je udejstvovanje v organizaciji pot do 

osebne prepoznavnosti in okoriščanja, na kar kaže vrsta 'afer' v medijih. V Sloveniji je najbolj 

odmevala afera na račun Rdečega križa Slovenije. V obdobju od konca leta 2001 do začetka 

julija 2002 se je v vrsti medijev (Mag, Delo, TV Dnevnik, Dnevnik) poročalo o nepravilnostih 

v Rdečem križu Slovenije: denarna posojila povezanim osebam, sporni posli z zemljišči na 

Debelem rtiču, višina osebnih prejemkov vodilnih v Rdečem križu Slovenije in zlorabe 

pooblastil in še druge nepravilnosti. Rdeči križ je tožbo zoper nekdanjega sekretarja zaradi 

previsoko izplačanih plač dobil (MMC RTV SLO 2008). Ugled organizacije pa je seveda 

utrpel močno dolgoročno škodo. 

V tujini je zadnja večja in najbolj znana afera »FIFA« (Svetovna nogometna organizacija). O 

tej poročajo vsi svetovni mediji, nanaša pa se na korupcijo v samem vrhu organizacije in 

zaradi katere je moral odstopiti tudi predsednik organizacije (A. V. 2015). 

Če torej vemo, da je v Sloveniji registriranih okoli triindvajset tisoč neprofitnih organizacij 

(Regijski NVO center b. l. ), ki pokrivajo različna področja, od športa, kulture, sociale in 

drugega, potem si lahko mislimo, kako težko pridobivajo tako želena sredstva za izpeljavo 

projektov. Prepoznavnost društva postane ključna za uspešno delovanje. To pomeni, da se 

morajo tudi neprofitne organizacije obnašati »tržno«, kot kateri koli gospodarski subjekt. 

Postaviti morajo svojo marketinško strategijo, s pomočjo katere bodo dosegli večjo 

prepoznavnost, večjo uspešnost v pridobivanju sredstev in s tem večjo uspešnost izvajanja 

dejavnosti oziroma projektov. V nalogi smo proučili prepoznavnost neprofitnih organizacij, 

predvsem tistih, ki delujejo na obravnavanem področju trajnostnega razvoja. 

Namen naloge je ugotoviti, kako lahko neprofitne organizacije dosežejo večjo prepoznavnost 

in se z ustreznim marketinškim komuniciranjem ločijo od množice tovrstnih organizacij. V 



4 

našem primeru smo analizirali eko šole. Ugotavljalo smo, kakšno marketinško komuniciranje 

morajo eko šole izbrati, da dosežejo večjo prepoznavnost, in katero strategijo trženja, da bodo 

postale zanimive tudi za gospodarstvo – predvsem z vidika trajnostnega razvoja. 

V nalogi smo najprej opredelili pojem trajnostni razvoj, nato preučili teoretično ozadje 

delovanja neprofitnih organizacij in marketinških dejavnosti za neprofitne organizacije ter 

izvedli empirično raziskavo. 

1.3 Raziskovalni problem in cilji  

Trajnostni razvoj in skrb za okolje in sočloveka postajata v globaliziranem svetu vse 

pomembnejši, lahko rečemo ključno vprašanje za razvoj družbe. Prednostno je to stvar 

politike in uresničevanja sprejetih obveznosti. Pa vendar je v današnjem 'materialističnem' 

svetu vzgoja prihodnjih generacij izrednega pomena. Tudi svetovna gospodarska kriza, o 

kateri smo nekaj zapisali že v uvodu, nas od teh ciljev ne sme odvrniti. Lahko jo celo 

izkoristimo in ponovno opredelimo vrednote, na katerih sloni naša družba in katere želimo 

prenesti tudi na prihodnje generacije. 

Raziskovalni problem je povezan z vprašanjem, kakšno marketinško strategijo izbrati, da 

postane organizacija/društvo zanimiva/zanimivo tudi za širšo javnost in gospodarstvo – 

predvsem z vidika trajnostnega razvoja.  

Cilji naloge so: 

- kritično osvetliti problem trajnostnega razvoja v svetu in pri nas;  

- predstaviti in kritično osvetliti različne oblike marketinškega komuniciranja iz obstoječe 

literature in virov ter prakse in jih aplicirati na področje trajnostnega razvoja in 

neprofitnih organizacij; 

- s kvalitativno raziskavo ugotoviti prepoznavnost neprofitnih organizacij v gospodarstvu 

ter pomen, ki ga gospodarstvo pripisuje tovrstnim neprofitnim organizacijam; 

- analizirati dosedanje marketinške dejavnosti, ki so se izvajale v sklopu programa 

»Ekošole (Eco Schools)«; 

- na podlagi obstoječe literature in izvedene raziskave podati priporočila za nadaljnje 

raziskovanje in za prakso, tako pri programu »Ekošola kot način življenja« kot pri 

neprofitnih organizacijah na splošno. 

Empirični del smo izpeljali v dveh delih – kvalitativnem in kvantitativnem. V kvalitativnem 

delu smo izvedli individualen polstrukturiran intervju, in sicer na vzorcu šestih oseb. Namen 

je bil pridobiti poglobljen vpogled v delovanje neprofitnih organizacij, kot jih vidijo 

kompetentni posamezniki s področja gospodarstva. V okviru kvantitativnega dela raziskave 

smo podatke zbrali z anketnim vprašalnikom. Anketirali smo poslali na naslove 500 

anketirancev iz področja gospodarstva in zbrane podatke statistično obdelali.  
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Pri izvedbi raziskave smo se srečali z omejitvami. Pri vsebinskih omejitvah bi izpostavili, da 

smo podali kritičen pregled odnosov med neprofitnimi organizacijami in gospodarstvom skozi 

trajnostni razvoj, lahko pa bi obravnavano področje raziskovali bolj specifično. Pri 

metodoloških omejitvah pa bi izpostavili priložnostni vzorec in s tem nezmožnost 

generalizacije rezultatov. 

V naslednjih poglavjih bomo opredelili pojem trajnostnega razvoja, neprofitnih organizacij in 

marketinga. V drugem poglavju je tako izpostavljen pomen trajnostnega razvoja, ključni 

dokumenti ter vprašanje vzgoje za trajnostni razvoj, ki lahko odločilno doprinese k 

spremembi vrednot in s tem 'življenja' trajnostnega razvoja v polnosti. Sledi poglavje, 

namenjeno marketingu. Pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju imajo namreč neprofitne 

organizacije in njihovo sodelovanje s podjetji je zelo pomembno. Zaradi naraščajočega 

pomena neprofitnih organizacij in čedalje večje konkurence je njihova prepoznavnost ključna 

za obstoj in razvoj. Prepoznavnost pa lahko dosežejo le, če izvajajo marketinške dejavnosti. 

Posebno pozornost smo namenili socialnemu marketingu. Na primeru Ekošole in društva 

Sobivanje so prikazane marketinške dejavnosti glede na teoretična izhodišča uspešnega 

marketinga. Sledi metodologija ter analiza in interpretacija empiričnega dela naloge. Na 

koncu so podana priporočila za nadaljnje raziskovanje in priporočila za prakso. 
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2 TRAJNOSTNI RAZVOJ  

Pojem trajnostni razvoj se je prvič pojavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Takrat sta se šele 

združila pojma ekonomski razvoj in zaščita okolja. Pred tem se je o razvoju govorilo le kot o 

ekonomskem razvoju, kazalec tega je bila rast bruto domači proizvod (BDP)/osebo 

(Yamaguchi 2013, 46). 

2.1 Opredelitev trajnostnega razvoja 

Ena najbolj razširjenih opredelitev trajnostnega razvoja iz obdobja osemdesetih let 20. stoletja 

je opredelitev Brundtlandine komisije še iz leta 1987, ki jo je v svojem poročilu leta 1992 

zapisala tudi Svetovna komisija za okolje in razvoj. Omenjena opredelitev trajnostni razvoj 

opredeli kot: »razvoj, ki omogoča zadovoljitev trenutnih potreb človeškega rodu, ne da bi pri 

tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Unesco 2006). Navedena 

opredelitev pove, da mora razvoj potekati na način, da ni ogroženo naravno okolje, na 

katerem temelji zadovoljevanje človekovih potreb danes in v prihodnje.  

Kot so v Mednarodnem Inštitutu za trajnostni razvoj (International Institute for Sustainable 

Development) zapisali, opredelitev trajnostnega razvoja Brundtlandine komisije vsebuje dva 

ključna koncepta (IISD b. l.): 

- koncept potreb − zlasti so pomembne potrebe revnih na svetu ki jim je treba dati 

absolutno prednost in 

- ideja o omejitvah, ki jih narekuje stanje tehnološkega razvoja in družbene ureditve glede 

na stanje/sposobnost okolja, da izpolnjuje sedanje in prihodnje potrebe. 

Vse opredelitve trajnostnega razvoja pa zahtevajo, da vidimo svet kot sistem − sistem, ki 

povezuje prostor in čas (prav tam). 

Erčuljeva idr. (2008, 11) povzamejo, da se opredelitve pojma trajnostni razvoj med seboj 

razlikujejo, vendar je vseeno mogoče najti njihove skupne točke. Tako poudarijo pomen 

skupnih konceptov različnih opredelitev trajnostnega razvoja, kot so na primer soodvisnost, 

potrebe in želje prihodnjih generacij, kakovost življenja, enakost in pravičnost ter trajnostna 

sprememba. 

Erčuljeva idr. (2008, 10) kot eni prvih avtorjev pri nas dodajo k trem stebrom trajnostnega 

razvoja: gospodarskemu razvoju, socialnim odnosom in varstvu okolja še četrtega – kulturo 

kot sistem vrednot, tradicij. Ta komponenta je v današnjih dneh, ko smo priča ogromnim 

migracijskim premikom in posledično mešanju različnih kultur na istem prostoru, krizi 

identitete posameznih narodov in skupnosti, še toliko bolj pomembna.  

Pomen enakovredne obravnave vseh komponent (kulturo povežejo z družbo oziroma 

socialnimi odnosi) trajnostnega razvoja izpostavijo tudi Rogers, Jalal in Boyd (2012, 42). 
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Pravijo, da je povezanost vseh komponent trajnostnega razvoja še toliko bolj očitna, ko 

preučujemo vsako komponento posebej. Tako izpostavijo tri pristope (Rogers, Jalal in Boyd 

2012, 43): 

- ekonomski pristop − povečanje prihodkov ob ohranjanju konstantne ali povečane zaloge 

kapitala; 

- ekološki pristop − ohranjanje odpornost in stabilnost bioloških in fizikalnih sistemov; 

- socialno-kulturni pristop − ohranjanje stabilnost socialnih in kulturnih sistemov. 

Poudarek na kulturi so zapisali tudi svetovni voditelji, ki so prav tako zaznali to komponento 

trajnostnega razvoja. Tako so se na Vrhu Organizacije združenih narodov v New Yorku 

septembra 2015 zavezali k spodbujanju medkulturnega razumevanja, strpnosti, medsebojnega 

spoštovanja in skupne odgovornosti na tem področju (United Nations 2015, 32). Nadalje so 

zapisali, da se zavedajo naravne in kulturne raznolikosti sveta, in potrdili, da lahko vse kulture 

in civilizacije prispevajo k trajnostnemu razvoju globalnega sveta. 

Tematiko trajnostnega razvoja je podrobneje predstavil tudi McKenzie-Mohr (2013, 2), ki se 

v svojem delu osredotoči na trajnostno obnašanje ljudi. Pravi, da sprememba obnašanja 

posameznika lahko igra ključno vlogo v trajnostnem razvoju. Vsak posameznik je pomemben 

in šteje. Pa naj si gre za obliko prevoza (peš oziroma s kolesom namesto z avtomobilom), 

namestitvijo termostata v stanovanju in se tem prihranka energije, racionalne uporabe vode ali 

nakupa okolju prijaznih produktov. Kot navaja, je bila na tem področju pripravljena že vrsta 

dokumentov, brošur, spremenilo pa se ni nič ali zelo malo. S samim podajanjem informacij ne 

bomo veliko spremenili. Seveda je informiranje pomembno, ampak potrebujemo še bolj 

odločnejše korake/ukrepe (McKenzie-Mohr 2013, 3)  

Med novejšimi avtorji Blewitt (2015, 1−2) navaja, da je trajnostni razvoj danes pomembnejši 

kot kdaj koli prej in ga opredeljuje kot idejo, da naj bi bil svet v prihodnosti boljši in bolj 

zdrav kot je danes ali kot je bil v preteklosti. Nadalje opredeljuje trajnostni razvoj kot proces, 

ki od nas zahteva celovit pogled na svet in na človeško življenje. Pravi, da moramo razumeti, 

da je svet danes večplasten, razdrobljen in kompleksen.  

Bistveno vseh opredelitev trajnostnega razvoja je, da trajnostni razvoj vključuje različne sfere 

človekovega delovanja in jih usmerja v zaključeno celoto.  

Vključuje ekologijo oziroma okoljsko problematiko, družbo oziroma socialne odnose in 

gospodarstvo oziroma ekonomsko ravnanje. Za usklajen razvoj sveta morajo biti vse tri 

komponente medsebojno usklajene. 

Največji poudarek je bil in je še vedno na okoljskem vidiku trajnostnega razvoja. Vendar se 

zavedanje spreminja, čedalje večji pomen dobivata tudi drugi komponenti – družbeni in 

ekonomski vidik ter v zadnjem obdobju tudi kultura. Tudi te sestavine so prav tako izredno 

pomembne, saj sama okoljska politika brez vključevanja preostalih ni zadostna. Slika 1 
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nazorno prikazuje elemente trajnostnega razvoja in njihovo povezanost ter prepletenost. Kot 

smo že omenili, se v zadnjem obdobju dodaja v elemente trajnostnega razvoja tudi kulturo. 

 

Slika 1: Elementi trajnostnega razvoja 

Razvoj pojma trajnostni razvoj in dejavnosti na tem področju bomo najlaže opredelili skozi 

pregled pomembnih mejnikov na področju trajnostnega razvoja. 

2.2 Zgodovina trajnostnega razvoja 

Prvo okoljsko gibanje se je v svetu pojavilo že v 60. letih dvajsetega stoletja. Prvič pa se je 

pojem trajnostnega razvoja pojavil v osemdesetih. Prvi večji dogodek na globalni ravni je bila 

Svetovna konferenca Združenih narodov leta 1992 v Riu de Janeiru. Na konferenci so 

voditelji držav podrobneje zastavili program trajnostnega razvoja – Agendo 21. Evropska 

unija je določila trajnostni razvoj kot enega temeljnih ciljev kasneje in sicer z Amsterdamsko 

pogodbo leta 2001 (Pavšer 2005, 4). Sprejeta je bila strategija trajnostnega razvoja kot 

osnovna usmeritev gospodarskega razvoja. V svojem pristopnem procesu je morala tudi 

Slovenija sprejeti vrsto mednarodnih konvencij in modernizirati svojo zakonodajo na tem 

področju. Kompleksnost razvoja koncepta trajnostnega razvoja in politik ter motiviranje 

politikov na svetovni ravni, da se zavzamejo za trajnostni razvoj, najbolje ponazorimo skozi 

naslednje pomembne mejnike: 

- Rimski klub − kot posledica vse večjega onesnaževanja v obdobju povojne 

industrializacije, se je v 60. letih dvajsetega stoletja pojavilo prvo okoljsko gibanje – 

Rimski klub. Gibanje je napovedalo kolaps svetovnega gospodarstva kot posledico 

pomanjkanja naravnih virov (Pavšer 2005, 4).  

- V Stockholmu je bila leta 1972 prva konferenca Združenih narodov o okolju. Z 

deklaracijo so bila opredeljena temeljna okoljska etična in naravovarstvena načela. 

Toplogredni učinki in tanjšanje ozonskega plašča so usmerili pozornost predvsem na 

države v razvoju (Pavšer 2005, 4).  

- Poročilo Svetovne komisije za razvoj (Brundtlandina komisija iz leta 1987; IISD b. l.) 

»Naša skupna prihodnost« je bilo neposredni poziv vladam, s katerim so opozorili na 

neposredno povezavo med ekonomskim razvojem in skrbjo za okolje. Prav v tem 

ekonomija 

okolje 

družba 

trajnostni 

razvoj 
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poročilu je bil predstavljen koncept trajnostnega razvoja, ki pravi, da je trajnostni razvoj 

takšen, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije na tak način, da ni ogroženo 

naravno okolje, na katerem temelji zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij (Pavšer 

2005, 4). 

- Na svetovni konferenci ZN leta 1992 v Riu de Janeiru so voditelji držav podrobneje 

zastavili program trajnostnega razvoja – Agendo 21. Temeljni dogovor iz Ria je bil, da 

morata varstvo okolja in razvoj potekati sočasno, da mora gospodarski razvoj vključevati 

skrb za okolje in socialno pravičnost. Vsi ljudje imajo pravico do gospodarskega razvoja 

in z njim povezane blaginje, hkrati pa je možno zmanjšati negativne okoljske in socialne 

vplive razvoja pod mejo, nad katero ogrožajo človeštvo in planet (Pavšer 2005, 4).  

- V Helsinkih je leta 1999 Evropski svet pozval Evropsko komisijo k pripravi predloga 

dolgoročne strategije, ki bo vključevala ustrezne politike za ekonomski, družbeni in 

ekološki trajnostni razvoj (Pavšer 2005, 4).  

- Evropska unija je določila trajnostni razvoj kot enega temeljnih ciljev z Amsterdamsko 

pogodbo leta 2001. Sprejeta je bila strategija trajnostnega razvoja kot osnovna usmeritev 

gospodarskega razvoja. Varstvo okolja in razvoj morata potekati istočasno in vsi ljudje 

imajo pravico do gospodarskega razvoja in z njim povezane blaginje (Evropski parlament 

b. l.). 

- Kjotski protokol (2002, Ur. l. EU L 130/2002) je začel veljati leta 2005 in ga je podpisalo 

144 držav. To je mednarodni sporazum, ki je skušal zmanjšati emisije ogljikovega 

dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. 

- Leta 2012 je na podnebni konferenci v Dohi 200 držav podaljšalo Kjotski protokol do 

leta 2020 (Evropska komisija 2012). Dosežen je bil načelni sporazum o premiku k 

denarni kompenzaciji držav v razvoju. 

- V novembru 2013 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela Sedmi okoljski 

akcijski program, ki zajema obdobje do leta 2020 (Evropska komisija b. l.). 

- September 2015 – Vrh Organizacije združenih narodov v New Yorku in sprejetje 

deklaracije o novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja do leta 2030. 

- December 2015 – Svetovna podnebna konferenca Združenih narodov v Parizu. 

Razvite države in države v razvoju so se zavezale k omejitvi dviga povprečne globalne 

temperature pod dve stopinji Celzija. Dogovor naj bi stopil v veljavo po letu 2020, ko se 

izteče Kjotski protokol. Sproti naj bi preverjali izvajanje v vseh članicah podpisnicah od leta 

2023 naprej.  

V preglednici 1 bomo podrobneje predstavili usmeritve sedmega okoljskega akcijskega 

programa (Evropska komisija b. l.) in svetovne cilje trajnostnega razvoja do leta 2030 (United 

Nations 2015, 39). 

Medtem ko je Sedmi akcijski okoljski program naravnan, kot že samo ime pove, bolj na 

tematiko oziroma problematiko okolja v Evropski uniji, program Spremenimo svet: Agenda 
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za trajnostni razvoj do leta 2030 vključuje tudi druge komponente trajnostnega razvoja – 

socialne odnose in ekonomijo ter se dotika tudi kulture, ki pa je izrecno ne izpostavlja.  

Preglednica 1: Evropski in svetovni trajnostni program  

Sedmi okoljski akcijski program  Svetovni cilji trajnostnega razvoja do leta 2030 

1. Varovati, ohranjati in obogatiti 

naravno bogastvo EU 

2. Spremeniti EU v zeleno, 

konkurenčno, nizkoogljično z viri 
gospodarno gospodarstvo 

3. Varovati državljane EU pred pritiski 
in tveganji za zdravje in dobro počutje, 
ki so povezani z okoljem 

4. Povečati koristi okoljske zakonodaje 
EU z izboljšanjem izvajanja 

5. Izboljšati znanje o okolju in 
povečati zbirko dokazov za politiko 

6. Zagotoviti naložbe v okoljsko in 
podnebno politiko ter upoštevati 
okoljske stroške pri kakršnih koli 
družbenih dejavnostih 

7. Izboljšati vključevanje okoljskih 
vidikov v druga področja politike in 
zagotoviti usklajenost pri oblikovanju 

nove politike 

8. Poskrbeti za to, da bodo mesta v EU 

bolj trajnostno naravnana 

9. Pomagati EU pri učinkovitejšem 
spopadanju z mednarodnimi 

okoljskimi in podnebnimi izzivi. 

1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu 

2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in 

boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo 

3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno 
dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih 

4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter 

spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar 

5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo žensk in deklic 

6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve 

ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri 

7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, 

zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije 

8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno 
gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter 

delo za vse 

9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati 

vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati 
inovacije 

10. Zmanjšati neenakost znotraj držav in med njimi 

11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna 
mesta in naselja 

12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe 

13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim 

spremembam in njihovim posledicam 

14. Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in 
morske vire za trajnostni razvoj 

15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter 

spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti 

z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti 
degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti 
izgubo biotske raznovrstnosti 

16. Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za 
trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega 

varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte 
ustanove na vseh ravneh 

17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter 
oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj 

Vir: Evropska komisija b. l. in United Nations 2015. 

Vendar pa je problem sprejetih ciljev (United Nations 2015, 39), ki smo jih predstavili na 

prejšnjih straneh, neskladje z dejanskimi dejavnostmi na obravnavanem področju. Že hiter 
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pregled omenjenih ciljev namreč pokaže veliko razliko med zapisanimi željami in realno 

podobo.  

Tako npr. drugi cilj na primer pravi odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo 

prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo, po drugi strani pa se sedaj podpisujejo 

sporazumi, s katerimi je dovoljena uporaba gensko spremenjenih živil (Transatlantski 

sporazum).  

Peti cilj opredeljuje cilj doseči enakost spolov ter krepiti vlogo žensk in deklic, kar je v 

popolnem nasprotju z različnimi verami in družbenimi ureditvami.  

Nadalje šesti cilj govori o dostopu do vode, medtem ko smo v praksi priča privatizacije 

vodnih virov. Tako je januarja 2013 Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo 

potrošnikov dal soglasje k smernici komisije Evropske unije, ki predvideva, da morajo 

občine, ki so že delno privatizirale ali načrtujejo privatizacijo oskrbe z vodo, podelitev 

koncesije razpisati na evropski ravni. Izvzeta so samo podjetja, ki so povsem v mestni ali 

občinski lasti in delujejo le za njihove potrebe. Slovenska vlada je predlog podprla, nekatere 

države (Avstrija, Francija, Belgija, Poljska, Češka, Italija, Nemčija, Španija, Velika Britanija) 

pa so podale vsebinske zadržke (Inštitut za javne službe 2013). V Sloveniji je bili takrat 

zbranih več kot 21.000 podpisov proti privatizaciji pitne vode, v okviru evropske pobude: 

»Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!« (Ni. 

Č. 2013). 

Naslednji cilji govorijo o ohranjanju morskih in kopnih ekosistemov, zelo dobro poznamo 

opozorila strokovnjakov o izginjanju gozdnih površin po vsem svetu, predvsem pa v Južni 

Ameriki in katastrofe na naftnih ploščadih − Mehiški zaliv leta 2010, ki jo je svetovalka 

ameriškega predsednika označila za največji katastrofo v ameriški zgodovini. Za katastrofo v 

mehiškem zalivu je britanska naftna družba BP z ameriškimi oblastmi dosegla poravnavo in 

bo plačala 18,7 milijarde dolarjev, kar je najvišja poravnava v ameriški zgodovini (G. V. 

2012).  

Vse to vodi v dvom, kaj bo možno uresničiti. Dokler bo svet sledil interesom korporacij in ne 

bo politične volje in predvsem moči, ki bi to razmerje spremenila, se tudi v smeri pravičnejše 

družbe, o kateri govorijo zgornji cilji, ne bo veliko spremenilo.  

Lahko pa so manjše države, kot je Slovenija, z vsemi naravnimi danostmi, primer dobre 

prakse. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar je na Vrhu Združenih narodov 

septembra 2015 v New Yorku povedal, da se je priprava nove strategije razvoja Slovenije, ki 

bo upoštevala tudi cilje trajnostnega razvoja, že začela (United Nations 2015, 16).  

Zgodovinski pregled pokaže, da gre zavedanje in zavest snovalcev politike in drugih 

deležnikov v smeri vedno večjega poudarka in konkretnih ukrepov na področju trajnostnega 
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razvoja. Vendar pa se mora preseči nacionalne interese in uskladiti delovanje vseh držav, 

predvsem najbolj razvitih in hkrati največjih onesnaževalcev.  

2.3 Slovenija in trajnostni razvoj 

Evropska unija ima ključno vlogo pri uresničevanju trajnostnega razvoja, tudi izven meja 

povezave. Trajnostni razvoj je namreč globalni cilj. V Sloveniji kot post-tranzicijski državi je 

poglavitni problem sledenju smernicam trajnostnega razvoja v stanju družbe.  

2.3.1 Vrednote 

Kot pravi Inglehart (2015, 3), so se vrednote zahodne družbe premikale od navdušenja nad 

materialnimi dobrinami in fizično sigurnostjo do večjega navdušenja nad kakovostjo 

življenja. Vzroki in posledice te spremembe so kompleksni, ampak kot navaja Inglehart 

(2015, 3), je osnovno načelo te spremembe zelo preprosto: »Ljudje se bolj ukvarjajo z 

neposrednimi, takojšnjimi potrebami in grožnjami kot s stvarmi, ki se zdijo oddaljene in ne 

grozeče.« Isti avtor nadaljuje, da je lahko želja po lepoti bolj ali manj univerzalna, vendar 

lačni ljudje bolj verjetno iščejo hrano kot estetsko zadovoljstvo. Pravi, da je danes neverjetno 

velik del zahodne populacije odraščal v pogojih izjemne ekonomske varnosti. Ekonomska in 

fizična varnost sta še vedno nekaj pozitivnega, vendar je njihova relativna prioriteta nižja kot 

v preteklosti.  

Po teh raziskavah (Toš 2013, 6) je Inglehart Slovenijo sicer uvrstil v kategorijo 

postkomunističnih držav, vendar njeno umestitev dejansko opredeljujejo države kot so: 

Nemčija, Češka, Grčija, Izrael, Finska, Francija, tudi Slovaška. Po Tošu (2013, 6) se 

Slovenija nahaja na prehodu med blokom postkomunističnih držav in blokom evropskih 

protestantskih držav (v post-materialistični smeri) oz. evropskih katoliških držav (v 

tradicionalni smeri). Slovenija je tako kot post-tranzicijska država glede na prehod iz faze 

»materializma« v post-materializem bliže Nemčiji, Finski, Grčiji, kot denimo Hrvaški, po 

drugi strani pa vrednostno daleč od bivših jugoslovanskih in bivših vzhodnoevropskih držav 

(Toš 2013, 12). 

Toš (2013, 12) podaja možno razlago: »Slovenija je bila skozi stoletja del Avstro-ogrske 

oziroma osrednje Evrope, z jugoslovanskimi narodi pa smo skupaj živeli le »krajši čas« – in 

še to v precej liberaliziranem socialističnem sistemu, ki je od šestdesetih let dalje omogočal 

Sloveniji komunikacije navzven.« 

Vrednote so sicer dokaj odporne proti političnim spremembam in globoko zasidrane v zavesti 

ljudi, da se, kot kažejo dolgoročne raziskave, vendarle spreminjajo (Toš 2013, 12). V 

zahodnoevropskih državah zaznavamo prehod od »imeti« k »biti«. Ta proces ni zajel le ZDA 

in zahodne Evrope, temveč tudi Slovenijo in deloma vzhodno Evropo. Nadalje Toš (2013, 13) 
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pravi, da gre za uveljavljanje post-materializma. Krepijo se vrednote, ki se vežejo na osebno 

samopotrditev. V ta vrednotni svet pa v zadnjem obdobju vdirajo novi vplivi, ki se kažejo v 

izgubi materialne in socialne sigurnosti ter tudi fizične varnosti − 11. september, globalna 

kriza (Toš 2013, 13). 

2.3.2 Trajnostni razvoj v Sloveniji – zakonske podlage 

V poročilu Ballance Sustainable Report – Key to Welfare and Safety (Commission of the 

European Communities 2005, 3) je naveden sprejem dokumenta z naslovom Slovenija v 

novem tisočletju: trajnost, konkurenčnost in članstvo v EU − Strategija gospodarskega razvoja 

Slovenije 2001−2006. Z omenjenim dokumentom je bilo spremenjeno dojemanje razvoja 

Slovenije. Strategija postane nova razvojna paradigma, ki izhaja iz uravnotežene obravnavane 

gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov razvoja, ki omogoča zadovoljitev potreb sedanje 

generacije brez omejevanja zmogljivosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij v vsaj 

približno enakem obsegu. 

V istem poročilu Safety (Commission of the European Communities 2005, 12) je zapisano, da 

sta bili marca 2002 v sklopu vizije »trajnostni razvoj za prihodnost« izvedeni dve delavnici za 

širok krog udeležencev iz nevladnih organizacij, državne uprave, strokovnih institucij, lokalne 

skupnosti in gospodarstva. Cilj teh delavnic je bil oblikovati vizijo trajnostnega razvoja v 

Sloveniji za obdobje desetih letih po Johannesburgu (do leta 2012). Cilj je bil najti 

najprimernejše strategije za doseganje ciljev, ki temeljijo na tej viziji.  

Rezultat teh delavnic je bila začasna vizija do leta 2012, ki se je glasila: Slovenija je država, 

ki se ponaša z blaginjo in kakovostjo življenja v aktivnem sožitju z naravo. 

V Sloveniji je sicer že v Ustavi RS (Ur. l. RS, št. 33-I/1991) v 72. in 73. členu opredeljena 

pravica do zdravega življenjskega okolja in varovanja naravne in kulturne dediščine. Pravni 

vidik etike v trajnostnem razvoju lahko vzpostavimo s pomočjo treh zelo pomembnih 

dokumentov (Pavšer 2005, 10): 

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999), 

- Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/1993, 1/1996, 39/2006) in 

- Nacionalnega programa varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/1999). 

Osnovna načela trajnostnega razvoja iz deklaracije o okolju in razvoju iz Ria de Janeira so 

vključena v Zakon o varstvu okolja, ki je bil sprejet leta 1993. Zakon se je nadgrajeval in 

prilagajal direktivam EU. Prečiščeno besedilo Zakona o varstvu okolja iz leta 2013 

opredeljuje namen in cilje zakona: »Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje 

takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 

kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti«. Cilji varstva okolja se 

nanašajo zlasti na (Okolje.info b. l.) preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
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ohranjanja in izboljševanja kakovosti življenja, trajnostno rabo naravnih virov in zmanjšanje 

rabe energije ter večje uporabe obnovljivih virov energije. 

Kot majhno in prilagodljivo gospodarstvo/država je Slovenija v položaju, ko lahko razvije 

razvojno strategijo, ki temelji na naši geografski legi, človeških in danih naravnih virih. V ta 

namen je treba zastaviti razvojne cilje, ki temeljijo na vrednotah in pričakovanjih Slovencev 

in ki so hkrati uresničljivi na globalnem in evropskem trgu. Kot smo omenili v prejšnjem 

poglavju, je v Sloveniji v pripravi razvojna strategija, ki temelji na smernicah trajnostnega 

razvoja. To je na septembrskem Vrhu Združenih narodov poudaril tudi dr. Miro Cerar, 

predsednik Vlade Republike Slovenije (United Nations 2015, 16).  

Publikacija »Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030« je bila izdana s 

strani Vlade Republike Slovenije decembra 2015, v sodelovanju s Centrom za evropsko 

prihodnost. Namenjena je promociji trajnostnega razvoja v svetu ter mednarodnega 

razvojnega sodelovanja. Vsebuje tudi povzetek Vrha Združenih narodov, ki je potekal 

septembra 2015 in na katerem je bila sprejeta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, zato jo 

bomo v nadaljevanju še večkrat uporabili kot vir za zadnje odločitve na področju trajnostnega 

razvoja pri nas in v svetu. 

Na majhna gospodarstva, kakršno je tudi Slovenija, zelo vpliva tudi trenutna gospodarska 

situacija v svetu. Tematika trajnostnega razvoja je bolj ali manj postavljena v ozadje, sledi se 

ciljem, ki omogočajo golo preživetje na kratki rok. Dejavnosti na področju trajnostnega 

razvoja so tako prepuščene posameznikom z močno zavestjo. Kar nekaj takšnih najdemo v 

vladnih službah in v civilni sferi. Lep primer, kaj zmoremo, je bila akcija »Očistimo Slovenijo 

v enem dnevu«, ki je nastala kot pobuda skupine posameznikov. Akcijo so močno podprli tudi 

mediji in prebivalstvo, saj se je udeležilo kar 200.000 posameznikov (Društvo Ekologi brez 

meja 2011). To je zelo velika številka tudi v primerjavi z Estonijo, kjer so prvi izvedli 

tovrstno dejavnost. 

2.4 Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) 

Izredno pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju družbe ima vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj (VITR). Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj sestavljajo prepletene 

medsebojne dejavnosti, ki vključujejo povezana okoljska, gospodarska in socialna vprašanja. 

Vloga vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je pridobila na pomenu predvsem po 

zaslugi Organizacije združenih narodov, ki je obdobje med 2005 in 2014 razglasila za 

desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj. Nastalo je več mednarodnih dokumentov, med 

drugim Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE, sprejeta na srečanju na 

visoki ravni ministrov za izobraževanje in okolje v Vilni marca 2005.  
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2.4.1 Izobraževanje za trajnostni razvoj 

Na osnovi mednarodnih dokumentov je takrat še Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s 

pristojnostmi sprejelo Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske 

vzgoje do univerzitetnega izobraževanja. Sicer pa je na trajnostnem razvoju kot osrednji 

perspektivi, ki vključuje gospodarsko vitalnost, pravičnost, socialno kohezijo, varstvo okolja 

in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, zasnovana že Strategija razvoja Slovenije, 

(UMAR 2005), na katero se nanašajo tudi smernice.  

Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE med glavne teme VITR 

prišteva državljanstvo, mir, etiko, odgovornost v krajevnem in mednarodnem kontekstu, 

demokracijo, pravičnost, varnost, človekove pravice, zmanjšanje revščine, zdravje, enakost 

spolov, kulturno raznovrstnost, razvoj podeželja in mest, gospodarstvo, proizvodne in 

potrošniške vzorce, skupno odgovornost, varstvo okolja, upravljanje naravnih virov ter 

biotsko in pokrajinsko raznovrstnost.  

Izobraževanje je v Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj opredeljeno kot (povzeto po 

Erčulj idr. 2008, 17): »Izobraževanje za trajnostni razvoj je predpogoj za spodbujanje 

sprememb vedenja in za to, da vsi državljani pridobijo ključne sposobnosti za doseganje 

trajnostnega razvoja.« 

Dokumenti, ki se tičejo tem vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji, pa so:
2
 

- strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 

- smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem 

prostoru, 

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 

(Ur. l. RS, št. 100/2005), 

- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004−2009 (Ur. l. RS, št. 28/2004). 

Pojavljajo se tudi kritiki obstoječe definicije trajnostnega razvoja in izobraževanja za 

trajnostni razvoj. Težava naj bi bila v dveh komponentah (Erčulj idr. 2008, 18). Prva težava 

je, da je poudarek na okoljskih vsebinah. Razlog za to vidijo v dejstvu, da se k izobraževanju 

za trajnostni razvoj v večini primerov pristopa iz okoljskega vidika. Druga težava pa je 

dojemanje koncepta trajnostnega razvoja. Webster (2004, v Erčulj idr. (2008,18) pravi, da so 

posamezni elementi trajnostnega razvoja ločeni med seboj in da jih lahko povezujemo 

poljubno. To bi pomenilo, da npr. gospodarstvo lahko raste in se razvija brez omejitev, kar 

seveda ne drži. Webster (prav tam) na zadevo gleda z druge perspektive, kot vidimo na sliki 2. 

                                                 

2
 V nalogi so dokumenti in cilji zapisani kot v virih, iz katerih so vzeti, z namenom, da bralec dobi 

boljši vpogled v kompleksnost obravnavane tematike. 
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V tej sliki (slika 2) je okolje tisto, v katerem se vse odvija. Okolje pa ima svoje omejitve in 

teh se moramo zavedati. Okolju sledi družba, ki po Webster (2004, v Erčuljevi idr. 2008, 19) 

ne more biti »družba več in več«, ampak »družba bolje in bolje«. Gospodarstvo služi 

zadovoljevanju človekovih potreb in ne obratno. Gospodarska rast zagotavlja sredstva za 

varovanje okolja (čistejša, bolj ekološka proizvodnja) in družbeni razvoj (podpora 

dejavnostim kot so kultura, šport, izobraževanje). To po njihovem prepričanju pomeni, da bi 

morali, da bi dosegli stanje, prikazano v zgornji sliki (slika 2), spremeniti praktično vse vidike 

človeškega življenja. Tudi Winston in Mintu-Wimsatt (2013, 5) pravita, da kakovosti 

življenja ne predstavlja le količina in kakovost dobrin, ampak tudi kakovost okolja, v katerem 

živimo. 

 

Slika 2: Okolje je kontekst 

Vir: povzeto po Webster 2004, v Erčulj idr. 2008, 18.  

V sklopu Združenih narodov je torej med letoma 2005 in 2014 potekal omenjeni program 

»Desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj«. V sklopu tega so opredeljene naslednje teme 

(Unesco 2006):  

- okolje,  

- promocija zdravega življenja,  

- mir in človeška varnost,  

- trajnostna potrošnja,  

- enakost med spoloma in  

- razvoj ruralnih področij. 

V Unescovih virih, ki govorijo o »Desetletju«, je med drugim zapisano, da je izobraževanje za 

trajnostni razvoj učenje, kako (Erčulj idr. 2008, 17): 

- spoštovati, ceniti in ohranjati dosežke preteklosti;  

- spoštovati čudesa in ljudstva na Zemlji;  

- živeti v svetu, kjer imajo vsi ljudje dovolj hrane za zdravo in ustvarjalno življenje;  

- oceniti stanje našega planeta, zanj skrbeti in izboljšati stanje;  

- ustvarjati in uživati v boljšem, varnejšem in pravičnejšem svetu;  
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- biti skrbni državljani, ki uveljavljajo svoje pravice in odgovornosti na lokalni, nacionalni 

in globalni ravni.«  

Poudarjene so glavne naloge za delovanje na izobraževalnem področju (Erčulj idr. 2008, 17), 

in sicer: 

- izboljšanje dostopnosti do kakovostne izobrazbe,  

- usmerjanje izobraževanja k trajnosti,  

- razvijanje razumevanja in zavedanja javnosti ter  

- zagotavljanje usposabljanja za celotno družbo. 

V istem dokumentu je poudarjeno, da bi evropske države morale izvajati Prenovljeno 

strategijo EU za trajnostni razvoj (Svet EU 2006).  

Koncepti, ki so bili sprejeti kot ključni za trajnostni razvoj, so naslednji (Erčulj idr. 2008, 11): 

- soodvisnost: povezanost ljudi, okolja in gospodarstva, vsi trije elementi so močno 

prepleteni, 

- pravice in odgovornosti globalnih državljanov: pomen posameznika in njegovega 

ravnanja k izboljšavi sveta, 

- potrebe in želje prihodnjih generacij: razumevanje naših potreb in vpliva našega ravnanja 

na potrebe prihodnjih generacij, 

- raznolikost: spoštovanje raznolikosti, tako človeške kot biotske, 

- kakovost življenja, enakost in pravičnost: priznavanje globalne pravičnosti in enakosti kot 

elementov trajnosti, 

- trajnostne spremembe: razumevanje omejenosti virov in vpliva tega na vsakdanjik 

posameznika in gospodarstva, 

- negotovost in previdnost: veliko možnih pristopov k uresničevanju trajnosti in pomen 

fleksibilnosti ter vseživljenjskega učenja. 

Izobraževanje je v Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj opredeljeno kot predpogoj za 

spodbujanje sprememb vedenja in za to, da vsi državljani pridobijo ključne sposobnosti za 

doseganje  trajnostnega razvoja. Uspeh pri spremembi netrajnostnih trendov bo v veliki meri 

odvisen od visokokakovostnega izobraževanja glede trajnostnega razvoja na vseh stopnjah 

izobraževanja, vključno glede vprašanj, kot so trajnostna raba energije in prometnih sistemov, 

trajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje, zdravja, pristojnosti medijev in odgovornega 

svetovnega državljanstva (Svet Evropske unije 2006, 22). V istem dokumentu je poudarjeno, 

da bi evropske države morale izvajati Strategijo Ekonomske komisije OZN za Evropo za 

izobraževanje za trajnostni razvoj. 
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2.4.2 Učenje kot trajnostni razvoj 

Izobraževanje je torej ključno za trajnostno prihodnost. Vendar pa smo ravno tu priča 

paradoksu izobraževanja (McKeown 2002, 10), saj je, kot smo ugotovili, izobraževanje na eni 

strani nujno za trajnostni razvoj, na drugi strani pa so najmanj trajnostne, vsaj v nekaterih 

glavnih pogledih, najbolj izobražene države (pri izpuščanju toplogrednih plinov, pri rabi 

neobnovljivih virov energije, pri količini proizvedenih odpadkov). Tako se odpira vprašanje, 

ali je visoka izobraženost povezana z visoko ozaveščeno trajnostno družbo. V ospredju je 

namreč še vedno interes kapitala.  

Scott in Gough (2006, 293−305) razvijeta misel o učenju kot trajnostnem razvoju. Kot pravita, 

bo trajnostni razvoj, če se bo kdaj zgodil, proces, v katerem se bomo vsi učili celo življenje. 

Nadaljujeta, da težko učimo druge, kaj naj delajo, če se tudi sami ne izobražujemo. 

Spodbujanje, omogočanje in podpiranje majhnih zaporednih korakov je lahko bolj 

produktivno kot utemeljevanje velikih skokov z nujnostjo trajnostnega razvoja. Vedno bo 

prihajalo do problemov in razočaranj, ampak pomembno je, da si te delimo in se iz napak 

učimo. Scott in Gough (2006, 293−305) navajata, da lahko takšna oblika vodenja in 

inovativnosti vključuje naslednje prednostne naloge: 

- naročanje raziskav, predvsem z vključevanjem trajnostno razvojnih vprašanj v učenju; 

- boljša uporaba obstoječih raziskav, dolgoročnega strateškega načrtovanja in razvoj 

prenosljivih spretnosti in prilagodljivosti; 

- medsektorsko spremljanje in vrednotenje pobud in učenje za trajnostni razvoj; 

- povezovanje strokovnjakov (praktikov), z namenom, da kritično preučijo učinkovite 

prakse; 

- promocija in prispevki k mednarodnemu razvoju. 

Stevenson (2007, 141) opozarja na povezanost ideologij in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Medtem ko je bilo doseženo soglasje med okoljskimi gibanji glede simptomov oziroma 

znakov degradacije okolja, so pogledi na vzroke zanj in načini za odvrnitev nadaljnje 

katastrofe še vedno med strokovnjaki različni. Stevenson (2007, 142) poudarja pomen 

politike, ki mora sprejeti enega od dveh širših scenarijev: 

- konservativna reforma (v sedanjem sistemu): 

- tehnični pristop se ukvarja z razvojem hitrih tehnoloških popravkov okoljskih konfliktov; 

- politični pristop vključuje delo v okviru sedanjega političnega sistema s ciljem zmanjšati 

vpliv človekovega delovanja na okolje; 

- radikalna reforma (sedanjega sistema): 

- družbeno kritičen pristop obravnava okoljsko krizo kot simptom večjih problemov v naši 

družbi; 

- alternativni pristop zavrača tradicionalne oblike družbe in zagovarja predindustrijski 

način življenja, ki vključuje tesnejše odnose z naravo in majhne, samozadostne (običajno 

podeželske) skupnosti. 
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Little in Green (2009, 171) izpostavljata pomen »Desetletja izobraževanja za trajnostni 

razvoj«. Kot pravita, je vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj v bistvu klic k spremembi 

izobraževanja naših otrok in sebe z namenom zagotavljanja trajnostne prihodnosti.  

Nadalje Little in Green (2009, 168) navajata rezultate primerjave delovanja različnih držav 

(Japonska, Kitajska, Indija, Kenija in Šrilanka), na področju globalizacije in izobraževanja za 

trajnostni razvoj. Kot pravita, je raziskava pokazala, da je izobraževanje pomemben dejavnik 

za doseganje uspehov na globalnem področju, vendar pa ni nujno glavni dejavnik v vseh 

primerih. Medtem ko sta gospodarska in politična usmeritev ponavadi pomembnejši gonilni 

sili razvoja, je izobraževanje »le« potrebna komponenta. Kot nadaljujeta Little in Green 

(2009, 170), ne obstaja univerzalen način izobraževanja za trajnostni razvoj, ki bi bil enoten 

za vse države, ne glede na stopnjo razvoja. Programi za izobraževanje za trajnostni razvoj 

morajo biti prilagojeni lokalnemu kontekstu. To v svojem delu ugotavljajo že Erčulj idr. 

(2008, 84), ko pravijo, da naj nacionalne strategije in smernice sledijo nekaterim 

mednarodnim strategijam, vendar morajo predvideti možnost prilagoditve lokalnemu okolju. 

To je zelo pomembna ugotovitev za vladne politike posameznih držav in za neprofitne 

organizacije, ki delujejo v širšem ali v globalnem okolju. 

2.4.3 Izobraževanje je trajnostni razvoj 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je opredeljena tudi kot eden osnovnih ciljev, 

sprejetih na Vrhu Organizacije združenih narodov v New Yorku septembra 2015. Vseh 

sedemnajst (17) ciljev smo že navedli, pod ciljem številka štiri (4) – vsem enakopravno 

zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar, 

pa je naveden tudi člen 4.7, ki pravi (United Nations 2015, 44): »Do leta 2030 poskrbeti, da 

bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, 

tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih 

pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter 

spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.«  

Avtorja Vare in Scott (2007, 192) pravita, da izobraževanje za trajnostni razvoj ni le 

izobraževanje za trajnostni razvoj, ampak je trajnostni razvoj. To utemeljita s tem, da je 

trajnostni razvoj več kot sklop vedenj in je racionalna odločitev o okolju, ekonomiji in 

družbenih odnosih. Pravita, da trajnostni razvoj vključuje vse pore človekovega sobivanja in 

da se vse to pri posamezniku oblikuje formalno in organizirano v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Tako Bertoncelj idr. (2015, 170) tudi na podlagi sklepa Vara in Scotta (2007, 192) 

podajo, da mora izobraževanje nujno na vseh stopnjah podpirati izobraževanje za trajnostni 

razvoj. Pravijo, da je trajnostni razvoj največji človeški izziv, in nadaljujejo, da vključevanje 

predmetov v kurikule in oblikovanje novih študijskih programov v izobraževanju poudarjata 

racionalno komponento, manj pa je upoštevana emocionalna komponenta, ki lahko 
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pomembno prispeva k kompleksnemu odnosu do komponent trajnostnega razvoja – do okolja, 

ekonomije in družbe. 

Bertoncelj idr. (2015, 170) podajo, da se je okoljska vzgoja (predhodnica današnjega 

izobraževanja za trajnostni razvoj) sicer pojavila v ZDA konec šestdesetih let, ko so Stapp in 

drugi (1969) razvili koncept okoljske vzgoje. Njihovo izhodišče je bilo, da se s 

preseljevanjem ljudi v mesta, z urbanizacijo, prekinja človekova povezava z naravo in 

naravnimi viri. Zato se mora človek zavedati, kakšen pomen imajo naravni viri, naravno 

bogastvo in kako upravljati z njimi. 

Leta 1975 je na konferenci nastala naslednja opredelitev okoljske vzgoje (Bertoncelj idr. 

2015, 171): »Okoljska vzgoja mora biti sestavni del izobraževalnega procesa, usmerjena v 

praktične probleme interdisciplinarne narave, krepiti mora zaznavanje vrednot in prispevati k 

javnemu dobru. Poudarek mora biti na pobudi učencev in njihove vključitve v dejavnosti na 

podlagi obstoječih in bodočih vprašanj.« Po številnih pobudah je v osemdesetih in 

devetdesetih okoljska vzgoja postala del šolskih programov (Bertoncelj idr. 2015, 171).  

Izobraževanje za trajnostni razvoj je poziv k spremembi načina razmišljanja in delovanja 

otrok in odraslih. 

2.4.4 Kultura in trajnostni razvoj 

V cilju 4.7 z Vrha Organizacije združenih narodov v New Yorku septembra 2015 sta 

opredeljena razvoj in pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (United Nations 

2015, 44). V istem členu (cilju) je izpostavljen tudi pomen kulture kot komponente 

trajnostnega razvoja.  

V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah je v 27. členu navedeno, da je pravica do kulture 

neodtujljiva človekova pravica. Kultura kot način življenja vključuje širok spekter navad, 

prepričanj, vedenjskih vzorcev, znanja, idej in materialnih proizvodov, ki se prenašajo iz 

generacije v generacijo (Bertoncelj idr. 2015, 180), tudi s pomočjo vzgojno-izobraževalnega 

procesa.  

Danes je vse bolj uveljavljeno prepričanje, da je kultura pomemben element trajnostnega 

razvoja. V preteklem obdobju se je njena vloga kot nosilka smisla in vrednot sicer umaknila 

pogledu, da je v glavnem le porabnica sredstev (Bertoncelj idr. 2015, 181). Isti avtorji 

navajajo, da se je o kulturi začelo govoriti skozi ekonomsko učinkovitost ustvarjalne 

industrije, drugi vidiki pa so se pomaknili v ozadje. Vendar je razmah ekonomske krize, ki se 

razrašča tudi v krizo vrednot, spremenil pogled tudi na kulturo – v ospredje vstopa njena 

vloga pri spodbujanju socialne kohezije in medkulturnega dialoga (isti avtorji). Tako postaja 

kulturna raznolikost zelo pomembna, na veljavi dobiva tudi kulturni kapital (kulturne 

vrednote). Za trajnost tega kapitala je nujna medgeneracijska enakost. Ključ do 
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medgeneracijske pravičnosti je torej v pravični časovni porazdelitvi kulturnega kapitala, ki pa 

se lahko ohrani le skozi trajnostni razvoj (Throsby 2001, 56).  

Bertoncelj idr. (2015, 191) pravijo, da je kultura s široko razvejanostjo dejavnosti že postala 

pomemben dejavnik trajnostnega razvoja. Nadaljujejo, da smo doslej trajnostni razvoj 

razumeli parcialno, sedaj pa je čas za celostni pristop, ki vključuje tudi kulturo. Isti avtorji 

poudarjajo, da bo mogoče celostno razumeti in izvajati dejavnosti na področju trajnostnega 

razvoja šele, ko bo kultura postala četrti steber trajnostnega razvoja.  

Zelo pomembno je torej, ko govorimo o trajnostnem razvoju, da se zavedamo ne samo 

pomena vzgoje in izobraževanja in kulture pri vzgajanju prihodnjih generacij o obravnavani 

tematiki, ampak tudi dejstva, da izobraževanje je trajnostni razvoj, je proces, v katerem 

živimo, razvijamo, spreminjamo in spoznavamo trajnost. S pravilnim in odločnim pristopom, 

skozi vzgojno-izobraževalni proces ali drugačne oblike, je možno spremeniti zavedanja in 

obnašanje prihodnjih generacij. To je sicer dolgotrajen proces, vendar je treba vztrajati in 

spreminjati miselnost ljudi, že otrok, o odnosu do okolja in soljudi. 

2.5 Trajnostni razvoj in neprofitne organizacije  

Neprofitne organizacije so lahko teoretično različno opredeljene, razlikuje se tudi zakonodaja, 

odvisno od okolja, v katerem delujejo. V preglednici 2 navajamo nekaj opredelitev 

neprofitnih organizacij. 

Preglednica 2: Kronološki pregled izbranih definicij neprofitnih organizacij 

Avtor(ji) Definicija 

Salamon in Anheier 1996 Glavni kriteriji, na katerih temelji delovanje neprofitnih organizacij: 

· pravni kriterij,  

· ekonomsko/finančni kriterij, 
· funkcionalni kriterij, 

· strukturno-operativni kriterij. 

Tonkiss in Passey 1999 Zaupanje in voluntarizem sta osrednji točki neprofitnih organizacij. 

Ministrstvo za okolje in 

prostor b. l. 

Nevladne organizacije so prostovoljna samoupravna telesa ali 

organizacije, ustanovljene za uveljavljanje ciljev svojih ustanoviteljev 

in članov, ki po svoji naravi niso namenjeni ustvarjanju dobička. 

Rosental 2012 Neprofitna organizacija (NPO) je organizacija, ki presežek prihodkov 

nad odhodki ne razdeli med delničarje ampak ga uporabi, da bi 

dosegla svoje cilje. 

Sinha 2014 Neprofitna organizacija je organizacija, ki je ustanovljena in 

upravljana s strani lastnikov, za doseganje nekaterih skupnih ciljev. 

Primarni cilj neprofitne organizacije je ustvarjanje koristi za družbo. 

Akingbola 2015 Neprofitna organizacija je organizacija, ki je samoupravna, ustavno 

neodvisna od države, lastnikom ne prinaša dobička in v veliki meri v 

svoje dejavnosti vključuje prostovoljce. 
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Opredelitev nevladnih organizacij,
3
 ki jo uporablja Svet Evrope (Ministrstvo za okolje in 

prostor b. l.), tako pravi, da so nevladne organizacije prostovoljna samoupravna telesa ali 

organizacije, ustanovljene za uveljavljanje ciljev svojih ustanoviteljev in članov, ki po svoji 

naravi niso namenjeni ustvarjanju dobička. Nadalje isti vir (Ministrstvo za okolje in prostor 

b. l.) opredeljuje nevladne organizacije kot organizacije, ki z vključevanjem velikega števila 

posameznikov predstavljajo pomemben segment v odprti demokratični družbi. S svojim 

znanjem in neodvisno strokovnostjo lahko veliko prispevajo k razumevanju in razvoju 

različnih področij. Tako se danes vlade in mednarodne institucije pri oblikovanju in izvajanju 

politik naslanjajo na relevantne izkušnje in kompetence nevladnih organizacij (prav tam). 

Ena najbolj uporabljenih opredelitev sicer pravi, da je neprofitna organizacija, ki presežek 

prihodkov nad odhodki ne razdeli med delničarje, ampak ga uporabi, da bi dosegla svoje cilje 

(Rosental 2012, 135). Določitev organizacije kot neprofitne ne pomeni, da organizacija ne 

namerava ustvarjati dobička. Pomeni, da se sredstva usmerjajo v delovanje organizacije in se 

ne bodo uporabljala v korist posameznikov in morebitnih lastnikov. Obseg, v katerem lahko 

neprofitne organizacije ustvarjajo presežke prihodkov, je lahko omejen, kot tudi uporaba 

presežka prihodkov. 

V Sloveniji je s strani Regionalnega stičišča nevladnih organizacij podana naslednja definicija 

nevladnih organizacij: »Nevladne organizacije (s kratico NVO) so organizacije, ki jih lahko 

na lastno pobudo ustanovi vsak izmed nas. NVO v vseh pogledih delujejo neodvisno od 

države in imajo nekaj temeljnih značilnosti. So neprofitne, večinoma prostovoljne in prav vse 

morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in 

(zasebni) zavodi.« (Regijski NVO center b. l. ) 

Lewis (2014, 53) pravi, da je bilo prvotno poimenovanje za nevladne organizacije namenjeno 

mednarodnim nevladnim organizacijam, katerim je bil s strani Združenih narodov dodeljen 

status svetovalca. Lewis (2014, 54) nadaljuje, da Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) uporablja naslednjo definicijo za nevladne organizacije: »Nevladna 

organizacija je vsaka neprofitna organizacija brez večje vladne kontrole ali zastopanja.« 

Dolgo časa so nevladne organizacije veljale za najbolj transparentne zastopnike širše javnosti. 

Predstavniki teh organizacij so pogosto naleteli na odprta vrata, tudi zameriti se jim ni želel 

nihče. Marsikatera podjetja ali agencije so jih želele imeti za zaveznike in tako pokazati 

široko podporo različnim projektom. Šele po letu 2004 in pod Barossovo Evropsko komisijo 

se je tudi EU začela kritično odzivati na pritiske nevladnih organizacij (Novak 2006, 357). Na 

dan so prihajale povezave nevladnih organizacij z različnimi multinacionalkami, finančnimi 

                                                 

3
 Nevladne organizacije so prostovoljna samoupravna telesa ali organizacije, ustanovljene za 

uveljavljanje ciljev svojih ustanoviteljev in članov, ki po svoji naravi niso namenjeni ustvarjanju 
dobička (Ministrstvo za okolje in prostor b. l.). 
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institucijami, političnimi lobiji. Danes tako različne institucije kot tudi podjetja temeljito 

preverijo transparentnost neprofitnih organizacij in njihovo preteklost. 

Neprofitne in profitne organizacije čedalje bolj vključujejo trajnostni razvoj v svoje procese 

načrtovanja (Leuenberger 2015, 40). Predhodni poskusi vključevanja trajnostnega razvoja v 

načrtovanje so prihajali od zunanjega okolja in so bili ločeni od procesa načrtovanja 

Leuenberger (2015,41) nadalje poudarja pomen neprofitnih organizacij in navaja, da so 

neprofitne organizacije prispevale pomembno vlogo k trajnostnemu razvoju po vsem svetu. 

Kot pravi, neprofitne organizacije zagotavljajo širok spekter storitev in izdelkov, vključno z 

varstvom okolja in okoljskim izobraževanjem, zagotavljanjem oziroma pomoči pri 

človekovem dobrem počutju, razvojno pomočjo in izobraževanjem ljudi.  

Pomen nevladnih organizacij je nadalje velik, saj so veliko bolj odzivne, neodvisne in imajo 

ustrezna znanja in kadre za obravnavano področje delovanja. V svetu in tudi v tako Sloveniji 

deluje cela vrsta neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z okoljsko problematiko, 

problematiko socialne družbe ali celovito s problematiko trajnostnega razvoja. Tudi na 

področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Tudi v Sloveniji na tem področju deluje 

kar nekaj društev oziroma neprofitnih organizacij. Ena od teh je društvo Doves, ki je nosilec 

programa Eko šola. Program Ekošola se v Sloveniji izvaja od leta 1996, predvsem po zaslugi 

iniciative ustanoviteljice programa pri nas gospe Nade Pavšer. Ekošola je sicer mednarodni 

program, ki se je razvil na Danskem leta 1986 in potem širil preko Evrope in tudi širše.  

2.5.1 Splošno o programu Ekošola in Sobivanju 

Že v prejšnjem poglavju smo opozorili na velik pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni 

razvoj. Izredno pomembno vlogo pri uresničevanju zastavljenih ciljev, povezanih s 

trajnostnim razvojem, ima namreč vzgojno-izobraževalni proces. Svojo vlogo so v tem 

procesu prevzele tudi 'eko šole', za katere se je zamisel porodila leta 1986 na Danskem.  

Leta 1987 so bile v program vključene samo štiri nacionalne organizacije − Španija, Francija, 

Nemčija in Danska (Eco-Schools History b. l.). 

V sredini 90. let se je povečalo zanimanje za programe Fundacije za okoljsko izobraževanje 

(krajše FEEE) tudi v državah zunaj Evrope. Skladno z mednarodnimi interesi je FEE leta 

2000 postala globalna organizacija.  

V letu 2003 je Fundacija za okoljsko izobraževanje podpisala »memorandum o soglasju« z 

Programom Združenih narodov za okolje. Memorandum je zagotovil okvir za dolgoročno 

sodelovanje na področjih skupnega interesa, ki se nanaša na izobraževanje, usposabljanje in 

ozaveščanje javnosti za trajnostni razvoj po vsem svetu.  
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Program Ekošola je danes mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi dejavno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo 

mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje 

slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE 

(Foundation for Environmental Education) (Ekošola b. l.a). 

Kot osnovo Ekošole izpostavljajo spreminjanje ravnanja in obnašanja. Program tako temelji 

na sedmih korakih in je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. V Sloveniji 

ga izvajamo od leta 1996 v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia (Ekošola b. l.a). 

Ekošola kot način življenja je sestavni del prizadevanja EU za okoljevarstveno izobraževanje, 

ki od leta 2005 izvaja strategijo vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj UNECE (United 

Nations Economic Commission for Europe). Program deluje v državah Evropske unije, tako 

tudi v Sloveniji, v zadnjih letih pa se je razširil tudi izven držav omenjene povezave. K 

programu je tako pristopilo že 58 držav iz Evrope, Afrike, Azije, Nove Zelandije in Južne 

Amerike. 

V Sloveniji v svoje delovanje vključuje vrtce (Slovenija je prva v program uvedla vrtce), 

osnovne in srednje šole, poudarek je na osnovnih šolah. Glede na število v program 

vključenih vzgojno-izobraževalnih ustanov (preko 500) ter otrok (preko 200.000) in 

vzgojiteljev ter učiteljev (preko 20.000) bi lahko in bi tudi morale 'ekošole' odigrati v 

Sloveniji eno osrednjih vlog kot element trajnostnega razvoja. 

Poleg Ekošole je na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj aktivnih kar nekaj 

organizacij oziroma društev: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj, Zdrave šole, Unesco 

šole, Planet zemlja in druge.  

Osnovno vodilo društva Sobivanje je prizadevanje za trajnostno ravnanje in obnašanje z 

inovativnimi pobudami mladih v vzgoji in izobraževanju ter širše javnosti (Pavšer b. l.). Jasni, 

trdni kratkoročni in dolgoročni cilji posameznih projektov namreč oblikujejo pričakovanja in 

ustvarjajo razmere, v katerih bodo imele izobraževalne institucije, ustanove in podjetja 

zadostno zaupanje za sodelovanje pri uresničevanju le teh.  

V sklopu Sobivanja je razvit in registriran program Šola sobivanja. Ta združuje projekte, ki 

celostno pokrivajo področje trajnostnega razvoja. Poseben poudarek v programu je na 

inovativnem pristopu, v sklopu katerega pri otrocih spodbujamo dejavnost, ustvarjalnost in 

sodelovanje z vrstniki v obliki timskega dela. Poudarek pri projektih je tako na okoljski 

problematiki kot na drugih vsebinah trajnostnega razvoja. Projekti, ki jih v sklopu programa 

Šola sobivanja izvajajo, so (Sobivanje b. l.): 
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- Spodbujamo prijateljstvo. V današnjem času, ko smo tako v gospodarski kot moralni 

krizi, je pomen spodbujanja prijateljstva, kolegialnosti in odkritosti pri otrocih eden 

temeljev napredka naše družbe. 

- Slovenija – kot jo vidimo otroci. Prav je, da otroci čim prej začnejo spoznavati lepote 

naše dežele in razvijejo pozitivno čustvo do svoje domovine. 

- Živim zdravo. Vedno večji delež Slovencev se sooča s prekomerno telesno težo. S 

projektom želimo kontinuirano, kompleksno ozavestiti in dejavno opomniti otroke in 

starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. 

- Energetsko znanje za odgovorno ravnanje. S projektom želimo ozavestiti mlade o 

pomenu energije in njenih omejitvah v regiji, Sloveniji in na planetu. 

- Promet in okolje – Varno v vrtec in šolo. Glavni cilj projekta je doseči večjo 

ozaveščenost otrok o prometu, o onesnaževanju v prometu, s poudarkom na spoznavanju 

in rabi bolj ekoloških prevoznih sredstvih. Drugi del projekta se nanaša na varni poti 

otrok v vrtec in šolo. Otroci sami izdelujejo načrt varnih poti in opozarjajo na morebitne 

nevarne dele teh poti. 

Projekti so izvrstno sprejeti v vrtcih in osnovnih šolah, saj se v program Šola sobivanja 

vključi vsako leto več ustanov, sodeluje čedalje več otrok. Program Šola sobivanja pa 

podpirajo in v njem dejavno sodelujejo tudi ustrezne institucije − Ministrstvo za okolje in 

prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna 

Agencija RS za prometno varnost, Družba za razvoj in investicije, Eko sklad, Olimpijski 

komite Slovenije – Združenje športnih zvez in drugi. 

2.5.2 Filozofija Ekošole 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je (Ekošola b. l.a), da bodo otroci, učenci in 

dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega 

življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega 

razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.  

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela (Ekošola 

b. l.a):
4
 

- skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za 

okolje in naravo, 

- okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu, 

- naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

- vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

                                                 

4
 Vsa načela, cilje in sedem korakov programa Ekošola navajamo, kot so zapisani v dokumentih, da 

bralec dobi boljši vpogled v kompleksnost in pomembnost obravnavane tematike. 
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- dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 

- vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 

- prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje 

in naravo postane del življenja. Drugi cilji so (Ekošola b. l.a): 

- »uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

- spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

- povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

- razvijati pozitivne medsebojne odnose 

- sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

- vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

- povezovati eko šole v Sloveniji, EU in širše.« 

Koncept programa Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati 

drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga 

pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev 

okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, 

ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. 

Metodološko je program »Ekošola kot način življenja« sestavljen iz sedmih korakov, 

usklajenih s standardi ISO 14001, prilagojenih za vzgojno-izobraževalni program (Ekošola 

b. l.b): 

1. ustanovitev eko-programskega sveta šole, 

2. analiza stanja v okolju, 

3. priprava načrta delovanja eko šole, 

4. priprava tematskih sklopov za delo v šoli in izven nje, 

5. sprotno spremljanje in vrednotenje projekta na šoli, 

6. obveščanje in sodelovanje z mediji ter 

7. eko-listina. 

Program »Ekošola kot način življenja« poskuša preko različnih projektov doseči spremembe 

navad otrok in mladine in tudi nas samih. Posebna pozornost je tako namenjena pravilni rabi 

vodnih virov, zmanjšanju porabe energije in obnovljivim virom energije, odpadkom in 

njihovemu ločevanju in trajnostni proizvodnji in potrošnji. 

V poglavju smo prikazali vsebino in razvoj programa Ekošola. Ugotovili smo, da je od 

začetka programa, od leta 1986, zanimanje stalno naraščalo in da je danes v program 

vključenih že oseminpetdeset (58) držav. Program je tudi v Sloveniji postajal čedalje bolj 
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priljubljen, saj je vanj, kot smo že omenili, vključenih že preko petsto (500) ustanov. Zato je 

širša prepoznavnost programa ključna za uspešnost projektov in vzgojo prihajajočih rodov. 

Navedli smo tudi primer projektov društva Sobivanje, ki prav tako izvaja projekte na področju 

vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V Sloveniji deluje na področju trajnostnega 

razvoja še kar nekaj društev: Ekologi brez meja, Planet Zemlja, Umanotera, Inštitut za 

trajnostni razvoj in drugi.  

Neprofitne organizacije imajo zaradi že naštetih razlogov izredno velik pomen za delovanje 

družbe. Zato je njihova prepoznavnost in kakovost izvajanja programov oziroma projektov 

bistvenega pomena za uspešno delovanje in doseganje zastavljenih ciljev.  
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3 MARKETING 

Marketing je beseda, ki označuje mnogo pojmov. Besedo marketing nekateri povezujejo z 

oglaševanjem, s prodajo in z raziskovanjem, drugi z ustvarjanjem dobička in ugotavljanjem 

potreb potrošnika (Stokes in Lomax 2008, 2).  

Stokes in Lomax (2008, 4) nadalje pravita, da marketinške teorije vključujejo štiri elemente: 

- celostna filozofija ali marketinška usmerjenost poslovanja; 

- marketinška inteligenca ali pridobivanje podatkov za pomoč pri poslovni usmeritvi; 

- marketinška strategija, ki se uporablja v zvezi s kupcem na trgu; 

- marketinške metode, ki se uporabljajo za pridobivanje in obdržanje kupcev. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo nekaj pomembnejših definicij marketinga, tudi 

skozi zgodovino.  

3.1 Definicije marketinga 

Veliko avtorjev je raziskovalo in še raziskuje marketinško vedo. Obstaja veliko opredelitev 

pojma marketinga, ki so se spreminjale in dopolnjevale s časom, dejavnostjo, na katero se 

nanašajo, in pogledom različnih avtorjev na marketing. V preglednici 3 navajamo nekaj 

definicij marketinga. 

Preglednica 3: Kronološki pregled izbranih definicij marketinga 

Avtor(ji) Definicija 

National Association of 

Marketing Teachers 1935 

Marketing vključuje tiste poslovne dejavnosti, ki sodelujejo pri pretoku 

blaga in storitev od proizvodnje do porabe. 

Kotler 1972 Temeljni koncept marketinga je transakcija ali izmenjava vrednosti 

med katerima koli dvema strankama ali socialnima enotama. 

Bagozzi 1975 Marketing je enako izmenjava z opredelitvijo treh kategorij: izmenjava 

je omejena, izmenjava je splošna in izmenjava je zapletena. 

Drucker 1999 Osnovna naloga marketinga je pritegniti in obdržati potrošnika z 
dobičkom. 

Jobber 2003 Marketing je proces doseganja ciljev korporacije (podjetja) skozi 

spoznavanje in zadovoljevanje potreb potrošnikov na način, boljši od 
konkurence. 

Kotler 2008 Marketing je socialni in vodstveni proces, s katerim posamezniki in 

skupine dobijo tisto, kar potrebujejo in želijo s ustvarjanjem in 
zamenjavo z drugimi.  

American Marketing 

Association 2013 

Marketing je dejavnost, niz inštitucij in procesov za ustvarjanje, 
komuniciranje, zagotavljanje in izmenjavo ponudbe, ki ima vrednost za 

kupce, stranke, partnerje in širšo družbo . 

Blythe 2014 Filozofska podlaga vseh marketinških zamisli je ta, da uspeh podjetja 
izhaja iz uspešnega zadovoljevanja potreb potrošnikov. 
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Sodobnejši avtorji, ki opredeljujejo marketing oziroma definicijo marketinga, so npr. Hunt 

(2011), Lee (2013), Kotler (2011) in Baker (2014). 

Hunt (2011, 3) meni, da je bil marketing dolgo kritiziran zaradi pomanjkanja teorije, zaradi 

prepletenosti z različnimi drugimi znanstvenimi disciplinami. Zato je razvil svojo teorijo o 

uspešnosti marketinških spoznanj. Ta vsebuje pet sestavnih delov: 

- Za uspešne teorije je značilna osredotočenost na pomembne vzroke na makro in/ali mikro 

marketinškem področju. 

- Uspešne teorije imajo visoko razlagalno in napovedno moč. 

- Uspešne teorije spoštujejo znanja in vire drugih disciplin.  

- Uspešne marketinške teorije so objavljene v nestrokovnih publikacijah. 

- Uspešne teorije imajo normativne posledice. 

Kotler (2011, 132) se v svoji opredelitvi marketinga dotakne nujnih sprememb v načinu 

razmišljanja marketinških strokovnjakov. Marketinški strokovnjaki so v preteklosti razvijali 

svoje marketinške strategije na predpostavki neskončnih virov in ničelnega vpliva na okolje. 

Z naraščajočim zavedanjem o omejenosti virov in visokih okoljskih stroškov se bodo morali 

strokovnjaki na področju marketinga zamisliti nad svojim dosedanjim razmišljanjem in 

dejavnostmi. Popraviti bodo morali svoje dejavnosti na področju razvoja produktov, cen, 

distribucije in trženja blagovne znamke. Nedavni finančni zlom je dodal še eno skrb, in sicer 

so potrošniki prilagodili/spremenili svoj življenjski slog na nižjo raven dohodka in porabe. 

Podjetja morajo bolj skrbno uravnotežiti svoje cilje rasti s potrebami trajnostne rasti. Kot 

pravi Kotler  (prav tam), bo povečana pozornost namenjena socialnemu marketingu in novim 

trajnostnim izzivom. 

Lee (2013, 169) v svoji definiciji marketinga navaja, da se pojem marketinga prepogosto 

meša z oglaševanjem in odnosi z javnostmi. Dobra oglaševalska strategija je seveda 

pomembna komponenta celotne marketinške strategije, a je vseeno le en del večje, 

kompleksnejše dejavnosti podjetja. Po njeno bi morali marketing razumeti širše kot 

povezovalni element proizvoda ali storitve s ciljno skupino – potrošniki. Marketing ne 

pomeni prodaje produkta, ampak na ugotovitvi potrošnikovih potreb in definiciji ustrezne 

poti, kako zadovoljiti te potrebe. 

Baker (2014, 26) pa opiše marketing kot enigmo. Istočasno je lahko preprost in kompleksen, 

enostaven in zapleten, filozofija ali stanje duha in dinamična poslovna funkcija. Je nov pojem 

in tudi star kot zemlja. Kot nadalje pravi, je marketing v osnovi preprost. Razvit je na 

osnovnem principu ekonomske organizacije, to je maksimiranje zadovoljstva (dobiček) 

organizacije skozi proces izkoriščanja omejenih virov. Nadalje opiše marketing kot proces, ki 

ni le veliko širši kot je prodaja, ampak pravi, da marketing sploh ni specializirana dejavnost. 

Kot povzema, pojem marketinga zajema celoten poslovni proces. 
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Še ne dolgo nazaj je veljalo prepričanje, da je znanje najpomembnejši vir konkurenčne 

prednosti organizacij. Danes pa se vse bolj uveljavlja prepričanje, da je znanje sicer 

pomembno, ampak še zdaleč ne edini vir konkurenčne prednosti. Marketing postaja čedalje 

bolj pomemben tudi na področjih, kjer je še pred kratkim veljalo drugačno prepričanje − pri 

vseh gospodarskih in tudi neprofitnih organizacijah. Marketinška kultura (Trnavčevič idr. 

2007, 92) je tako eden temeljev politike organizacije, zaradi česar lahko služi tudi kot vir 

konkurenčne prednosti. Tovrstne spremembe pa ne nastajajo čez noč, saj so povezane z 

organizacijskimi spremembami in spremembami v delovanju in razmišljanju najprej vodstva 

organizacije, potem pa še vseh zaposlenih oziroma v dejavnosti vpletenih udeležencev. 

Skladno z napisanim se v zadnjih letih daje večji poudarek socialnemu marketingu. Podjetja 

lahko namreč danes ustvarjajo konkurenčno prednost predvsem z razumevanjem premikov v 

družbi. Ti trendi postajajo temelj strategije trženja in so posledica nastanka in razvoja pojma 

trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost je namreč skrb javnih in zasebnih 

podjetij/ustanov. In ta skrb zahteva tudi spremembe v tržnem okolju.  

3.2 Socialni marketing 

V zadnjem desetletju stopa v ospredje »nov« pojem – socialni marketing. Nov v smislu 

načina razmišljanja, čeprav sta Kotler in Zaltman (1971, 5) že leta 1971 opredelila socialni 

marketing kot dejavnost ustvarjanja, izvajanja in nadzora dejavnosti glede na sprejemljivost 

družbenih idej. Dejavnost je vključena v vse faze marketinškega spleta: načrtovanje izdelka, 

cenovno politiko, komunikacijo o izdelku, distribucijo in raziskave (Cheng, Kotler in Lee 

2011, 2).  

Z leti se je seveda tudi ta teorija spreminjala in prilagajala trenutnim razmeram. Eno bolj 

znanih in uporabljanih definicij socialnega marketinga sta zapisala tudi Kotler in Lee (2011, 

9): »Socialni marketing je proces, za katerega prav tako veljajo marketinška načela in tehnike 

kreirati, komunicirati in zagotavljati vrednost z namenom vplivanja na ciljno populacijo, 

vendar tako, da imata koristi družba in ciljna populacija.« Glede na navedeno definicijo so 

bistvene lastnosti socialnega marketinga (Kotler, Lee in Rothschild 2006, 2): 

- socialni marketing je ločena disciplina na področju marketinga, 

- socialni marketing je usmerjen tako v dobro družbe kot ciljne skupine, 

- socialni marketing sloni na načelih in tehnikah »komercialnega« marketinga, še posebej 

na strategiji marketinškega spleta, znanega kot 4 P – izdelek (product), cena (price), 

distribucija (placement) in promocija (promotion). 

Poudarek pri socialnem marketingu je na implementaciji marketinškega spleta (4 P) in pa 

morda še večji in pomembnejši na spremembi vedenja kot cilju vsake kampanje socialnega 

marketinga. Kotler in Lee (2011, 9) sta poudarila: »Bistvo socialnega marketinga je v vplivu 

na obnašanje – tako kot v komercialnem sektorju marketinški strokovnjaki prodajajo izdelke 
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in storitve, tako »socialni« marketinški strokovnjaki prodajajo obnašanje oziroma spremembo 

vedenja.« 

Stewart (2015, 2) ugotavlja, da se je socialni marketing začel razvijati pred približno 

dvajsetimi leti, čeprav je bil pojem omenjen že bistveno prej. Nadalje pravi, da so se v 

preteklosti pojavile tudi težnje, da se socialni marketing razvija kot samostojna disciplina, 

ločeno od marketinga. Navaja bistveno razliko med socialnim in komercialnim marketingom: 

prvi je osredotočen na korist družbe, drugi na ustvarjanje dobička. Čeprav, kot pravi Stewart 

(2015, 4), tudi komercialni marketing zagotavlja korist različnim deležnikom: zagotavlja 

službe, izboljšuje standard ljudi, razvija bolj zdrave produkte, prijaznejše ljudem. Kot pravi, 

sta obe obliki marketinga zelo prepleteni, zato je tudi težko doseči enotno definicijo pojma 

socialni marketing. 

Brennan idr. (2014, 1) navajajo, da je avstralsko združenje za socialni marketing leta 2013 

doseglo mednarodno soglasje za definicijo socialnega marketinga: 

- »socialni marketing je pristop, ki si prizadeva razviti in integrirati marketinški koncept z 

drugimi pristopi, z namenom vplivati na obnašanje ljudi, ki se kaže pri posamezniku in 

družbi v večji socialni blaginji; 

- socialni marketing se ravna po etičnih principih in si prizadeva za povezavo raziskovanja, 

najboljših primerov prakse, teorije.« 

Povzetek vseh navedenih opredelitev pojma socialni marketing je, da ga je praktično 

nemogoče ločiti od »komercialnega« marketinga. Tudi ugledni avtorji, kot Kotler in Lee 

(2011, 7) navajajo, da socialni marketing temelji na načelih in tehnikah komercialnega 

marketinga. Vsi avtorji pa se strinjajo, da je socialni marketing usmerjen v korist družbe in se 

v tem bistveno razlikuje od komercialnega marketinga.  

Socialni marketing je tako zelo pomembna oblika marketinga tudi in morda predvsem za 

neprofitne organizacije. Usmerjenost v dobro družbe, vpliv na obnašanje ljudi in morda 

predvsem etična načela − vse to so lastnosti, ki jih morajo imeti in vključevati v svoje 

delovanje tudi neprofitne organizacije. Poudarek na spremembi oziroma vplivu na obnašanje 

ljudi pa zadeva tudi neposredno obravnavano področje naloge – vzgojo in izobraževanje za 

trajnostni razvoj.  

3.3 Marketing neprofitnih organizacij 

Danes so transparentnost, visoki etični standardi in neodvisnost zaradi že navedenega, še 

večjega pomena za uspeh neprofitnih organizacij. In tudi profesionalna marketinška podpora. 

McLeish (2011, 3) namreč pravi, da neprofitne organizacije danes delujejo v bolj 

spreminjajočem in konkurenčnem okolju kot kdaj koli prej. Pri tem izpostavlja naslednje 

elemente okolja, v katerem neprofitne organizacije delujejo: 
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- bojno polje – čeprav svetovno bogastvo raste, neprofitne organizacije tekmujejo med 

seboj za redke vire; 

- v zadnjih desetih letih se je okolje, v katerem delujejo neprofitne organizacije, bistveno 

spremenilo – sedaj je pomembno, da neprofitne organizacije uporabijo znanje različnih 

agencij oziroma njihovih izkušenj na neprofitnem področju; 

- izredno povečano in naraščajoče število neprofitnih organizacij pomeni, da med seboj 

tekmujejo za ista sredstva. 

Tako je tudi v Sloveniji. Kot smo že omenili, v Sloveniji deluje okoli dvajset tisoč (23.000) 

društev oziroma neprofitnih organizacij. To pomeni, da je konkurenca med društvi izredno 

velika in da bodo dolgoročno uspela – dosegala zastavljene cilje oziroma izpolnjevala 

poslanstvo svojega delovanja, le redka. 

Henley, Wymer in Self (2011, 6) pravijo, da imajo vse organizacije dva osnovna marketinška 

cilja: da zadovoljijo potrošnikove potrebe in da zagotovijo boljšo ponudbo od konkurence. Za 

neprofitne organizacije pa pravijo, da veljata dve predpostavki: 

- Neprofitne organizacije želijo biti usmerjene k strankam5
 in razviti na stranko orientirano 

razmišljanje in delovanje. Na odjemalca orientirana filozofija pravi, da bo najbolj uspešna 

tista organizacija, ki bo najbolje opredelila dojemanje, želje in potrebe trga in jih 

zadovoljila s podobo, komunikacijo in ceno.  

- Neprofitne organizacije delujejo v naraščajoče konkurenčnem okolju. Soočajo se s 

konkurenco za sredstva, stranke, prostovoljce. Izziv za posamezno organizacijo je 

diferencirati se od konkurence in tako doseči konkurenčno prednost. 

Zaradi obeh omenjenih predpostavk isti avtorji navajajo, da tudi neprofitne organizacije 

delujejo na konkurenčnem trgu in potrebujejo ustrezno marketinško komuniciranje oziroma 

marketinški splet. 

Nadalje Hall (2011, 25) pravi, da neprofitne organizacije postajajo z razvojem globalizacije 

čedalje pomembnejše. Kljub razvoju in informacijskem napredku vlade posameznih držav 

skrbijo samo za razvoj in pravni red svoje države. Neprofitne organizacije so tiste, ki najlažje 

prestopijo meje in delujejo ter ne nazadnje tudi nadzirajo izvajanje politik na globalnem 

nivoju. Zato je njihova transparentnost in prepoznavnost ključnega pomena za uspešno 

izvajanje dejavnosti. 

                                                 

5
 Stranka − je oseba, ki kupuje blago ali storitve (Kumiega in van Vliet 2008, 18). Odjemalec − je 

oseba, ki uporablja profesionalne storitve (Kumiega in Van Vliet 2008, 18). Potrošnik − je vsak 

posameznik, ki deluje (pridobiva in uporablja proizvode in storitve) za namene, ki so v celoti ali 

pretežno izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (Great Britain Parliament 2013, 14). Vir za 

definicijo potrošnika je izbran, ker ponuja jasno opredelitev in predstavlja tudi zakonsko opredelitev 

za področje potrošniških pravic. V nalogi bomo uporabljali izraz potrošnik. Ta po našem prepričanju 

najbolje opredeli osebo, ki jo v nalogi opredeljujemo v povezavi s področjem marketinga.  
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Allison in Kaye (2011, 1) izpostavljata, da je neprofitni sektor v zadnjem obdobju dozorel v 

mnogih pogledih: ima večji vpliv, boljšo javno podobo, več pozornosti se namenja 

odgovornosti in uspešnosti neprofitnih organizacij. Omenjena avtorja tako poudarjata pomen 

strateškega planiranja za neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije imajo veliko 

možnosti glede na spreminjajoče se potrebe potrošnikov, konkurence in drugih dejavnikov. 

Pomembno je prepoznati te možnosti in se odločiti za pravo pot do njih. Ti koraki pa 

zahtevajo določena znanja in izkušnje tako ljudi na vodstvenih položajih v neprofitnih 

organizacijah kot za doseganje ciljev odgovornih ljudi. Uspešno marketinško komuniciranje 

je sigurno ena od prednostnih nalog vsake neprofitne organizacije.  

Povzamemo lahko, da se tudi neprofitne organizacije nahajajo na nekem zelo hitro 

razvijajočem se, konkurenčnem trgu in se morajo le-temu tudi ustrezno prilagoditi. Kot v 

gospodarstvu, tudi na tem področju ni dovolj prostora za vse tovrstne organizacije.  

Vsi navedeni avtorji neprofitnim organizacijam pripisujejo velik pomen. Po drugi strani pa vsi 

avtorji tudi izpostavljajo naraščajočo konkurenco med neprofitnimi organizacijami in pomen 

diferenciacije »naše organizacije« od preostalih. Tudi neprofitne organizacije zato potrebujejo 

profesionalno vodenje, vključno z marketingom. Prej ko bodo organizacije spoznale, da 

potrebujejo učinkovito marketinško strategijo, prej bodo lahko odskočile od konkurence in 

dosegle želeno prepoznavnost. Ta jim bo potem omogočila lažje doseganje ciljev 

organizacije.  

3.4 Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje se sestoji iz vrsto dejavnosti, katerih končni skupni cilj je doseči 

organizacijske cilje. Fill (2006, 4) opredeli marketinško komuniciranje kot dejavnost, ki je 

osredotočena na ciljno občinstvo – populacijo. Fill (2006, 8) nadaljuje, da ne obstaja 

univerzalna definicija, kaj je marketinško komuniciranje, obstaja pa veliko opredelitev tega 

pojma. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali marketinško komuniciranje in podali nekaj 

opredelitev. 

V sklopu marketinškega komuniciranja sicer v ospredje čedalje bolj stopa integrirano 

marketinško komuniciranje, ki za razliko od klasičnega marketinškega komuniciranja v 

ospredje postavlja potrošnika (de Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 8). Isti avtorji, 

ki jih največkrat povzemajo tudi drugi avtorji, pravijo, da moramo razumeti potrošnika in 

gledati na komuniciranje, kot ga vidi on. Konsistentno moramo uporabljati instrumente 

marketinškega komuniciranja, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

V spodnji tabeli prikazujemo razlike med klasičnim in integriranim marketinškim 

komuniciranjem:  
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Preglednica 4: Razlika med klasičnim in integriranim marketinškim komuniciranjem  

Klasično komuniciranje Integrirano komuniciranje 

Usmerjeno na pridobivanje Usmerjeno na lojalnost, odnosni management 

Množično komuniciranje Selektivno komuniciranje 

Monolog Dialog 

Informacija je poslana Informacija je zahtevana 

Priskrba informacij Informacija – samopostrežba 

Pošiljatelj prevzema iniciativo Prejemnik prevzema iniciativo 

Prepričevalno Ponuja informacijo 

Učinek skozi ponavljanje Učinek skozi pomembnost 

Napadalno Defenzivno 

Trda prodaja Mehka prodaja 

Osredotočeno na blagovno znamko Zaupanje v blagovno znamko 

Transakcijsko usmerjeno Usmerjeno v odnose 

Sprememba stališča Zadovoljstvo 

Modernistično: linearno, množično Postmodernistično: ciklično, fragmentirano 

Vir: povzeto po de Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 11. 

Kot lahko vidimo iz tabele, se bistvene razlike nanašajo na usmerjenost na potrošnika pri 

integriranem komuniciranju, namesto na množično komuniciranje pri klasičnem 

komuniciranju.  

Pri integriranem komuniciranju skušamo s potrošnikom ustvariti dialog, mu ponuditi 

iniciativo in doseči dolgoročno zaupanje v blagovno znamko. Na drugi strani pri klasičnem 

komuniciranju komuniciramo enostransko – le pošiljamo informacije, imamo iniciativo v 

svojih rokah in se osredotočamo na blagovno znamko. Pri klasičnem komuniciranju želimo 

doseči spremembo stališča potrošnika, medtem ko je integrirano komuniciranje usmerjeno v 

doseganje zadovoljstva potrošnika. 

De Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh (2005, 31) nadalje izpostavijo ključne elemente v 

načrtovanju integriranega marketinškega komuniciranja: 

- Analiza trenutne situacije in marketinški cilji: Zakaj? 

- Ciljna skupina: Komu oziroma kdo? 

- Cilji integriranega marketinškega komuniciranja: Kaj? 

- Orodja, tehnike, kanali in mediji: Kako in kje? 

- Proračun kampanje: Koliko? 

- Merjenje zastavljenih ciljev – rezultatov: uspešnost in učinkovitost? 

V svojem delu poudarjajo tudi pomen etike v marketinškem komuniciranju, kar je danes še 

bolj aktualno in problematično ter hkrati vrednota. Hkrati pa ugotavljajo, da se integrirano 

marketinško komuniciranje ni nikoli dovolj razvilo. Razloge za to vidijo predvsem v tem, da 

so marketinški strokovnjaki še vedno prepričani v moč masovnih medijev in da segajo 
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predvidevanja strokovnjakov v zvezi z marketinškimi dejavnostmi največ leto v naprej. To je 

povezano tudi s sprejemanjem letnih marketinških proračunov. 

3.4.1 Splošno o marketinškem komuniciranju 

Najpogostejši odgovor na vprašanje kaj je marketinško komuniciranje je, da je to oglaševanje 

(Egan 2014, 1). Oglaševanje je namreč najbolj viden del marketinškega komuniciranja, 

čeprav še zdaleč ne edini. V zadnjih dveh desetletjih se je to področje zelo razvilo in 

izpostavilo pomen drugih dejavnosti v sklopu marketinškega komuniciranja. Egan (2014, 2) 

navaja eno bolj enostavnih opredelitev marketinškega komuniciranja kot poskus ustvarjanja 

stika in dialoga s ciljno populacijo, pa naj si gre za komercialno podjetje ali neprofitno 

organizacijo. 

Smith, Berry in Pulford (2002, 166) na drugi strani opredeljujejo marketinško komuniciranje 

kot termin, ki vključuje vse komunikacijske elemente v marketingu. Glavne elemente 

prikazujejo v kolesu marketinških komunikacij: 

- oglaševanje, 

- odnosi z javnostmi, 

- pospeševanje prodaje, 

- točka nakupa, 

- embalaža, 

- razstava, 

- sponzorstvo, 

- internet, 

- direktni marketing, 

- osebna prodaja, 

- celostna grafična podoba in 

- ustno izročilo. 

Shimp in Andrews (2013, 19) se usmerita bolj kot na opredelitev na cilje marketinškega 

komuniciranja. Pravita, da je cilj marketinškega komuniciranja povečanje vrednosti blagovne 

znamke, ki jo komuniciramo. Razvila sta model/program, ki govori o postopku odločanja v 

procesu marketinškega komuniciranja, s ciljem povečanja vrednosti blagovne znamke.  

Na začetku govorimo o temeljnih odločitvah, ko določimo svojo ciljno skupino, 

pozicioniramo produkt, določimo cilje in proračun. Iz tega, kot prikazuje slika, izhajajo 

odločitve o izvajanju marketinškega spleta, kreiranje sporočila, izbor medijev in začetku 

dejavnosti. Vse navedene dejavnosti vodijo h krepitvi vrednosti blagovne znamke in vplivajo 

na vedenje ciljne skupine.  



36 

 

Slika 3: Proces marketinškega komuniciranja 

Vir: Shimp in Andrews 2013, 19. 

Vse dejavnosti in odzive sproti spremljamo in merimo rezultate dejavnosti, zagotavljamo 

povratne informacije in izvajamo korekcije v kampanji oziroma komunikaciji. 

Marketinško komuniciranje bomo podrobneje predstavili preko trženjskega spleta. V teoriji in 

praksi trženja izdelkov se je uveljavila formula 4 P, ki jo na kratko imenujemo marketinški 

splet. V zadnjem času se je klasični marketinški splet razširil s tremi dodatnimi prvinami, tako 

da pri obravnavanju storitev govorimo o formuli 7 P. Marketinški splet na področju storitev je 

sestavljen iz sedmih prvin z začetno črko P v angleškem jeziku in je grafično prikazan na sliki 

4 (Blythe 2009, 130): product (izdelek), price (cena), place (prostor, kraj, distribucija), 

promotion (promocija), people (udeleženci), processing (procesiranje, izvajanje), in physical 

evidence (fizični dokazi). 

 

Slika 4: Marketinški splet po formuli 7 P  

Vir: povzeto po Blythe 2009. 

Z dobro medsebojno povezanostjo prvin marketinškega spleta dosegamo večji sinergijski 

učinek in posledično lažje dosegamo strateške cilje delovanja društva oziroma neprofitne 
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organizacije. Pomen strateški ciljev za neprofitne organizacije smo prikazali že v prejšnjem 

poglavju, ko smo govorili o marketinškem komuniciranju neprofitnih organizacij. V našem 

primeru se to kaže v izboljšani podobi in prepoznavnosti organizacije, odmevnosti njenih 

programov in projektov in v uspešnosti pridobivanja sponzorskih in donatorskih sredstev.  

V primeru neprofitnih organizacij se učinkovita uporaba marketinškega spleta tako kaže v 

večji prepoznavnosti, ustvarjanju uspešnejših in odmevnejših projektov, učinkovitejšem 

komuniciranju s ciljno populacijo, lažje se pritegne k sodelovanju strokovnjake s posameznih 

obravnavanih področij in posledično pokrovitelje ter donatorje. Z učinkovitim marketinškim 

spletom je omogočeno tudi lažje izvajanje dejavnosti in sprotno spremljanje ustvarjenega. 

V nadaljevanju je podrobneje predstavljenih vseh sedem prvin marketinškega spleta, ki 

veljajo na področju storitev, se pravi tudi za neprofitne organizacije. K vsaki prvini smo 

dodali tudi pogled na dejavnosti obravnavanega programa Ekošola. 

Storitve (P 1) 

V trženjski filozofiji in praksi naj bi imela storitev osrednjo vlogo. Pri tem obravnavamo 

predvsem: kakovost, funkcionalnost, značilnost, asortiment, stil, blagovno znamko, garancijo, 

imidž, dobro ime (Devetak in Vukovič 2002, 93). 

Program »Ekošola kot način življenja« ima funkcijo osveščanja in izobraževanja na področju 

okoljske in etične problematike. Sestoji se iz mnogih manjših projektov, tako so na primer za 

šolsko leto 2015/2016 predvideni naslednji (Ekošola b. l.a): 

- Eko kviz, 

- Postani Eko faca, 

- Šolska vrtilnica, 

- Zeliščarski vrtnarski dnevnik,  

- Hrana ni za »tjavendan«, 

- Raziskovalci biotske pestrosti,  

- Znanje o gozdovih ipd. 

Vsak projekt prispeva pomemben del k učinkovitosti in prepoznavnosti programa. Program pa 

je zanimiv tudi kot ponudba na trgu, bodisi kot celota ali razčlenjen na posamezne projekte. 

Predvsem gre za program, ki je namenjen nam samim in našim prihodnjim generacijam.  

Oblikovanje tržnih cen (P 2) 

Tržna cena storitve neprofitnih organizacij je oblikovana na podlagi dejanskih stroškov 

izpeljave posameznih projektov ali programov. V končni ceni so zajeti stroški produkcije, 

organizacijski stroški in fiksni stroški, potrebni za nemoteno izvajanje programa. Upoštevati 
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je treba tudi strošek dela vseh sodelujočih pri posameznem projektu. Sredstva je treba 

pridobiti od pristojbin (eko šole), pokroviteljev in donatorjev.  

Kraj izvajanja storitev in tržne poti (P 3) 

Kraj delovanja neprofitnih organizacij je odvisen od ciljev organizacij. Kraj izvajanja 

programa »Ekošola kot način življenja« je Republika Slovenija. V program se lahko vključi 

vsaka šola ali vrtec, ki to želi, ne glede na regionalno pripadnost. 

Pri trženju programa »Ekošola kot način življenja« ali posameznih projektov nimamo opravka 

s klasičnimi distribucijskimi kanali. Samo trženje se sestoji iz neposrednega trženja programa 

in posameznih projektov podjetjem, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na onesnaževanje 

okolja, katerih delovanje je povezano z obravnavano tematiko projekta in drugim 

zainteresiranim gospodarskim subjektom.  

Tržno komuniciranje (P 4) 

Tržno komuniciranje oziroma promocija pomeni obveščanje ciljne skupine z namenom, da bi 

se lažje in hitreje odločili za naš izdelek/storitev. Pri neprofitnih organizacijah je ta del 

marketinškega spleta zelo kompleksen, saj govorimo o obveščanju ciljne javnosti, širše 

javnosti, strokovne javnosti, vrtcev in šol (v primeru eko šol), pokroviteljev in donatorjev o 

poteku dejavnosti. Pri tem ne gre za klasično promocijo v obliki plačanega oglaševanja, 

ampak izključno za komunikacijo s ciljnimi skupinami in pripravo ponudbe za potencialna 

zainteresirana podjetja.  

Udeleženci (izvajalci in udeleženci) (P 5) 

Ljudje imajo pri storitvah izredno pomembno vlogo, saj nastopajo na eni strani kot izvajalci 

storitev in na drugi kot njihovi odjemalci. Kot smo v prejšnjih poglavjih pokazali, so za 

sodelujoče v neprofitnih organizacijah izredno pomembni visoki etični standardi in visoka 

usposobljenost za dela, ki jih opravljajo.  

Izvajalci storitev pri programu »Ekošola kot način življenja« so predvsem pedagoško visoko 

usposobljeni posamezniki. Glede na to, da je delo prostovoljno (vsaj v preteklosti je bilo), 

morajo biti izredno ozaveščeni o okoljski problematiki in visokih moralnih vrednotah. Radi 

morajo imeti naravo in svet, ki nas obkroža. Ciljna populacija njihovega delovanja je 

predvsem osnovnošolska mladina, tudi otroci v vrtcih in posledično širša skupnost.  
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Izvajanje storitev (P 6) 

Na splošno moramo pri izvajanju storitev poznati značilnosti le-teh. Pri izvajanju storitev v 

sklopu programa »Ekošola kot način življenja« govorimo o izvajanju izobraževalne storitve, 

kjer morajo izvajalci (ljudje) poznati stroko, tehnologijo ter institucionalne in zakonske 

omejitve. Le visoko motivirani posamezniki z ustreznim znanjem in visokimi etičnimi 

vrednotami lahko uspešno izvajajo svojo storitev in dosežejo želeni uspeh. Navsezadnje lahko 

le takšni posamezniki dosežejo tudi svoje zadovoljstvo.  

Nadalje je za doseganje dobrih rezultatov pomembno tesno sodelovanje in timsko delo med 

strokovnjaki v izobraževalnem procesu. To slednje velja predvsem pri začetku nastajanja 

posameznih projektov pred začetkom šolskega leta. 

Uspešnost delovanja organizacije ali programa pa je odvisna tudi od tega, koliko se uspe k 

aktivnemu sodelovanju pritegniti tudi širšo okolico šol – lokalno skupnost, starše, prijatelje 

ipd. 

Fizični dokazi (P 7) 

Fizični dokazi predstavljajo vse tisto, kar lahko vidimo, slišimo ali občutimo. Fizični dokazi 

morajo imeti ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo, barvo idr. Te dokaze lahko imenujemo 

tudi fizično okolje in nudi podporo pri izvajanju storitev. Od ustreznega fizičnega okolja so 

odvisni uspeh storitve, zadovoljstvo porabnikov in navsezadnje zadovoljstvo sodelavcev 

(Devetak in Vukovič 2002, 98–99). 

Pri programu »Ekošola kot način življenja« s fizičnimi dokazi mislimo podporo za izvajanje 

storitev in ne toliko na rezultat. Govorimo o dokazani medsebojni soodvisnosti narave in 

človeka, ki se kaže predvsem kot vpliv človeka na onesnaževanje okolja ter na končne 

izdelke, ki nastanejo tekom posameznih projektov. To so lahko čista in urejena igrišča, 

skulpture, sestavljene iz odpadne papirnate embalaže, risbe, priznanja ali kaj podobnega, 

odvisno od tematike projekta. 

3.4.2 Orodja marketinškega komuniciranja  

O marketinškem spletu smo govorili v predhodnem poglavju, tokrat bomo natančneje 

predstavili orodja komunikacijskega spleta.  

Komunikacijski splet predstavlja po Kotlerju (1996, 596) pet najpomembnejših dejavnosti:  

- oglaševanje,  

- pospeševanje prodaje,  

- odnosi z javnostmi,  
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- osebna prodaja,  

- neposredno trženje.  

Izbira poti sporočanja je odvisna od tega, kdo sporoča, komu želimo nekaj sporočiti, kaj 

želimo sporočiti in kakšen učinek pričakujemo. Navedeno mora obvladati strokovnjak, ki se 

ukvarja s trženjem. Poiskati moramo ustrezne značilnosti ciljne populacije in skladno s tem 

izbrati pravo vsebino sporočila ter pravo pot za prenos tega sporočila. 

Glede na zahtevnost, kompleksnost in potrebno učinkovitost tržnega komuniciranja je 

priporočljivo, da pred pričetkom dejavnosti opravimo raziskavo ciljnega trga. Za racionalno 

vlaganje sredstev v promocijo je potrebno pravočasno in strokovno raziskovanje trga, ki naj 

zajema (Kotler in Fox 1995, 357): 

- identifikacijo potencialnega občinstva, 

- segmentiranje potencialnega občinstva, 

- ugotavljanje informacijskih potreb na obeh straneh, 

- oblikovanje ustreznega sporočila in izbiro komunikacijskega kanala, 

- merjenje uspešnosti akcije. 

Ob zaključku izvedenih dejavnosti je treba zbrati in analizirati povratne informacije. 

Poznamo različne medije, preko katerih lahko komuniciramo s svojo ciljno skupino. Izbor 

medijev imenujemo tudi »marketinški splet«. Za ustrezen izbor medijev se odločamo glede na 

cilje, ki si jih za komunikacijo zastavimo: ciljna skupina, doseg, frekvenca izpostavljenosti 

ipd. 

Pri neprofitnih organizacijah so ti cilji drugačni kot pri profitnih. Vseeno pa morajo tudi 

neprofitne organizacije slediti svojim ciljem in ustrezni izbiri dejavnosti, da bi jih dosegle. To 

velja tudi za Ekošole kot neprofitno organizacijo.  

Trnavčevič idr. (2007, po Sikošek in Trnavčevič 2011, A249) navajajo, da se na področju 

izobraževanja kot najpogostejša orodja komuniciranja pojavljajo: 

- pisna gradiva,  

- promocijski dogodki,  

- odnosi z javnostmi, 

- osebna prodaja,  

- oglaševanje in  

- direktni marketing.  

Kot nadaljujejo, se posamezna orodja pri komuniciranju zavodov med seboj dopolnjujejo 

oziroma prepletajo. Tu še posebej izpostavijo odnose z javnostmi, osebno prodajo, 

pospeševanje prodaje in promocijske dogodke. Glede na to, da obravnavana organizacija 
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deluje na področju vzgoje in izobraževanja, bomo tem dejavnostim namenili posebno 

pozornost v sklopu prej naštetih oblik komuniciranja. 

Za razliko od profitnih organizacij so za neprofitne primernejši naslednji mediji oziroma poti 

komuniciranja: 

- odnosi z javnostmi, 

- pospeševanje prodaje, 

- neposredno trženje in deloma, 

- oglaševanje. 

V nadaljevanju bomo tako podrobneje predstavili vsako od naštetih oblik komuniciranja, in 

sicer v povezavi z delovanjem in promocijo neprofitne organizacije, v našem primeru na 

primeru eko šol.6 

Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi predstavljajo vez med organizacijo in njenimi dejavnostmi ter javnostjo. 

Govorimo o sistematičnem procesu, s katerim lahko vplivamo na prepoznavnost organizacije 

in na doseganje naklonjenosti ciljne javnosti.  

Black (2013, 30) povzame opredelitev Ameriške sekcije za odnose z javnostmi, ki te opredeli 

tako: »Odnosi z javnostmi pomagajo organizacijam vzpostaviti učinkovito interakcijo in 

komunikacijo s svojimi ključnimi javnostmi.« Black na kratko to definicijo strne v: »Odnosi z 

javnostmi se ukvarjajo z upravljanjem odnosov/razmerij.« 

V sklopu programa »Ekošola kot način življenja« je področje odnosov z javnostjo verjetno 

najbolj razvito od vseh. Že do sedaj so namreč ustrezno sodelovali v obliki raznih srečanj, 

tiskovnih sporočil, predvsem pa so vzpostavili učinkovit odnos s širšo okolico področja 

delovanja – z okolico šol. Izdajajo tudi več publikacij letno, kjer podrobneje predstavijo 

načrtovane projekte, izpeljane projekte in predloge izboljšav v prihodnje. Te publikacije so 

bodisi bilteni, letaki, prospekti ali elektronske brošure. 

Vsekakor je področje odnosov z javnostjo priložnost za nadgradnjo v prihodnje. Treba je 

segmentirati ciljne skupine in jih razdeliti na: 

- strokovno javnost, ki vključuje strokovnjake s področja trajnostne politike, pedagoške; 

delavce, vlado oziroma pristojni ministrstvi – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport ter Ministrstvo za okolje in prostor, otroke in mladino ter njihove družine, 

- medije, ki obravnavajo tovrstno tematiko (dnevno časopisje, poljudno-znanstvene 

publikacije, strokovne revije) ter novinarje, ki pokrivajo okoljsko tematiko in povezane 

teme, 

                                                 

6
 Izraz eko šole uporabljamo, ker je izvirni naslov programa Eco Schools.  
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- celotno javnost. 

Opredeljene skupine je treba sistematično obveščati o vseh dejavnostih. Rezultat seveda ne bo 

viden čez noč, a prepoznavnost projekta in s tem tudi večja tržna zanimivost se bo hitro 

izboljšala.  

Posledično bo tudi veliko laže pristopiti k trženju programa in posameznih projektov. Z večjo 

prepoznavnostjo se namreč poveča tudi možnost pridobivanja sponzorjev in donatorjev, ki 

bodo vedeli, kaj lahko za vložena sredstva pričakujejo.  

Sponzorstvo je izrednega pomena tudi za neprofitne organizacije. Sponzorstvo je odnos med 

sponzorirancem – prejemnikom in sponzorjem. Sponzorstvo je namreč ena oblik odnosov z 

javnostmi, ki jo te organizacije morajo razumeti zaradi svojega delovanja. Namreč, kaj sploh 

je sponzorstvo in zakaj se podjetja odločajo za sponzorstvo. Zelo pomembno je tudi, da 

neprofitna organizacija ve, zakaj neko podjetje povabi k sodelovanju.  

Bruhn (2010, v Santos in Alonso 2014, 240) navaja eno najpogosteje uporabljenih definicij 

sponzorstva: »Sponzorstvo je analiziranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje in 

kontroliranje vseh dejavnosti, ki se nanašajo na podjetja ali institucije, ki zagotavljajo denar, 

material, storitve ali know-how za promoviranje ljudi in / ali organizacij.« 

Vsako sponzorstvo ima svoje prednosti in slabosti, ki predstavljajo tveganje za sponzorja in 

ne nazadnje za sponzoriranega. Prednost sponzorstva pred oglaševanjem, ki ga lahko 

uporabijo kot kriterij tudi neprofitne organizacije, je, da je sponzorstvo bolje sprejeto v očeh 

javnosti kot oglaševanje. Vzrok je verjetno v zavedanju ljudi, da marsikaterega dogodka ali 

projekta brez sponzorjev sploh ne bi bilo (Mason 2005, 33). Oglaševanje namreč pomeni 

neposredno nagovarjanje ljudi k nakupu, medtem ko je sponzorstvo posreden način 

prepričevanja ljudi o nakupu. Oglaševanje ima vpliv na takojšnje poslovne rezultate, medtem 

ko sponzorstvo dosega želene rezultate na daljši rok – tri do pet let. 

Preden se podjetje odloči za sponzorstvo, se mora zavedati svojih ciljev, ki jih s sponzorstvom 

želi doseči, in razumeti, zakaj je izbralo sponzorstvo kot del trženjskega komuniciranja. Iz 

tega razloga je treba cilje natančno opredeliti že pred začetkom sodelovanja, in sicer glede na 

obseg in pomembnost sponzorstva, ciljno skupino, trenutni položaj podjetja in konkurenco. 

Najbolje je, da podjetje, ki bo bodoči sponzor, kot izhodišče za postavljanje ciljev vzame kar 

trženjske in komunikacijske cilje podjetja. Na osnovi tega se določi cilje sponzorstva.  

Podjetje lahko s sponzorstvom doseže več ciljev hkrati (de Pelsmacker, Geuens in Van den 

Bergh 2005, 344): 

- v segmentu povečanja prepoznavnosti: 

- povečati prepoznavnosti pri obstoječih kupcih, 

- povečati prepoznavnosti pri potencialnih kupcih, 
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- potrditev tržnega vodje, 

- povečati prepoznavnost novega produkta; 

- v skrbi za ugled blagovne znamke: 

- spremeniti zaznavo blagovne znamke, 

- poistovetiti blagovno znamko z določenim tržnim segmentom; 

- v prizadevanju za povečanje prodajnega/tržnega deleža: 

- prepričati v preizkušnjo novih produktov, 

- povečati prodajni/tržni delež. 

Poznamo več opredelitev sponzorstva. Predstavili bomo le največkrat omenjeno delitev na 

štiri osnovne skupine (de Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 346): 

- sponzoriranje dogodkov (angl. event-related sponsorship), 

- sponzoriranje televizijskih in radijskih programov (angl. broadcast sponsorship), 

- sponzoriranje z namenom (angl. cause-related sponsorship), 

- sponzorstvo iz zasede (angl. ambush marketing). 

Sponzoriranje neprofitnih organizacij spada med sponzoriranje z namenom. Razumevanje 

razlogov za sponzorstvo neprofitnim organizacijam omogoča lažjo selekcioniranje 

potencialnih partnerjev za projekte in jim istočasno omogoča konkurenčno prednost. Se pravi, 

da morajo vedeti, kako iščejo sponzorje in kaj jim ponujajo. Sponzorji so namreč danes, v 

obdobju globalizacije, prisiljeni racionalizirati sponzorske dejavnosti in jih čim bolje vključiti 

v njihovo celotno komunikacijsko strategijo (Robinson idr. 2013, 243).  

Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je ena izmed vedno bolj uporabljenih dejavnosti v sklopu trženjskega 

spleta. Tu govorimo o različnih nagradnih igrah, natečajih, promocijah, predstavitvah novih 

izdelkov, različnih prireditvah, ki jih organizira podjetje, ki želi pritegniti obstoječe in 

potencialne potrošnike. Vse te dejavnosti so naravnane na takojšen rezultat oziroma bolj na 

doseganje kratkoročnih ciljev. 

V sklopu programa »Ekošola kot način življenja« dejavnosti pospeševanja prodaje ne izvajajo 

ali pa ga le v zelo omejenem obsegu. Več poudarka je zaradi narave dejavnosti usmerjene v 

ostale sestavine promocijsko komunikacijskega spleta, predvsem v odnose z javnostjo. 

Neposredno trženje 

Neposredno trženje nam omogoča neposredno komuniciranje s ciljno skupino ter istočasno 

obveščanje te skupine o naših dejavnostih. Je zelo pomemben del za vse neprofitne 

organizacije.  
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Neposredno trženje je način za pridobivanje in ohranjanje kupcev z zagotavljanjem okvira za 

tri dejavnosti (Tapp 2008, 9):  

- analiza posameznih podatkov o strankah,  

- oblikovanje strategije in  

- izvedba teh dejavnosti, tako da se kupci odzivajo neposredno. 

Sharma (2009, 13) izpostavi definicijo Združenja za neposredni marketing: »Neposredno 

trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih medijev za 

ustvarjanje merljivega odziva na poljubni lokaciji.« 

Na področju tržnega komuniciranja eko šol zavzema neposredno trženje pomembno vlogo, 

tako kot pri vseh neprofitnih organizacijah. Vsa komunikacija s potencialnimi pokrovitelji ali 

donatorji namreč poteka preko neposrednih stikov.  

Oglaševanje 

Oglaševanje pomeni informiranje potencialnih kupcev o izdelkih ali storitvah, ki jih 

ponujamo. Oglaševanje tako zajema: oglase, zunanjo in notranjo embalažo, brošure in 

knjižice, letake in zgibanke, oglasne deske, televizijske oglase, panoje, displeje, logotipe, 

opozorilne kartone in podobno. 

Oglaševanje je del trženja, za uspešno izvajanje pa moramo upoštevati naslednje (Devetak 

2007, 162): 

- cilj, ki ga želimo doseči s konkretnim oglaševanjem, 

- čas, ki je potreben, da dosežemo postavljene cilje, 

- območje izvajanja za oglaševanje, 

- selekcijo medijev in sredstev propagande. 

Glede na to, da neprofitne organizacije težko opravičijo visoka sredstva, namenjena 

oglaševanju, tu ne moremo govoriti o klasičnem oglaševanju.  

Obstaja pa tudi možnost, ki je pri nas še zelo neizkoriščena, da se poleg pokroviteljev in 

donatorjev išče tudi medijske pokrovitelje. To postanejo mediji, ki namesto finančnega vložka 

neprofitnim organizacijam namenijo prostor/čas v svojem mediju. 

3.4.3 Marketinško komuniciranje pri eko šoli 

Akcije, ki so se v sklopu dejavnosti programa Ekošola v preteklosti pojavljale v medijih, so 

bile predvsem obveščanje javnosti, šol in učencev o poteku raznih natečajev. Drugačnih oblik 

oglaševanja do sedaj ni bilo. Izjema je mogoča le v primeru, če kateri od številnih medijev 

prevzame medijsko pokroviteljstvo nad programom »Ekošola kot način življenja« in 
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brezplačno odstopi svoj oglaševalski prostor. Vsekakor bi takšen dogovor omogočil tudi lažje 

pridobivanje pokroviteljev, ki bi na ta način prišli do večje prepoznavnosti v povezavi s 

programom.  

V zadnjem obdobju so v razmahu novi načini komuniciranja, ki lahko postanejo temelj 

komunikacije neprofitnih organizacij − tako zaradi dosega želene populacije kot tudi zaradi 

nizkih stroškov (Facebok, Twitter). Socialni mediji namreč omogočajo neprofitnim 

organizacijam ustvariti odnose in razviti sodelovanje s svojimi partnerji. Stroški, povezani s to 

tržno dejavnostjo, so nižji, učinkovitost pa pogosto višja kot pri tradicionalnih marketinških 

orodjih. Ekošola se teh novih načinov komuniciranja še ne poslužuje dovolj. 

Če torej iz vseh navedenih oblik povzamemo, kako eko šole komunicirajo, potem vidimo, da 

delujejo na principu prostovoljnega dela in angažiranja ustrezno usposobljenih strokovnjakov. 

To so eksperti v izobraževalnih procesih in ne toliko v trženju. Tako je tržno komuniciranje 

pri programu nekako v ozadju, zapostavljeno. Do širše prepoznavnosti so prišli le posamezni 

projekti, za katere so zanimanje pokazali tudi pokrovitelji, kot na primer prireditev Eko 

festival in posamezni natečaji. K temu so pripomogli tudi partnerji projekta, ki so 

pokroviteljstvu prilagodili tudi druge marketinške dejavnosti. Več informacij o teh 

dejavnostih smo pridobili z izvedbo raziskave in bomo podrobneje o tem govorili v 

nadaljevanju. 

Tudi pri eko šolah je, tako kot pri večini neprofitnih organizacij, eden večjih problemov 

pomanjkanje profesionalne marketinške podpore oziroma zavedanja, da je ta nujno potrebna 

za uspešno delovanje. Marketing kot veda je nepoznana za mnoge neprofitne organizacije. 

Pomembno je, da organizacije razumejo, da je marketing več kot le prodaja ali pridobivanje 

donacij (Baker 2014, 26), kar smo že navedli. Marketing je način za zadovoljevanje potreb 

potrošnikov in donatorjev, vendar pa se velja vprašati, kje mora neprofitna organizacija začeti. 

Odgovor je preprost – z izdelavo svojega lastnega marketinškega spleta po metodi 7 P.  

Za eko šole je namreč zelo pomembno, kot smo v nalogi že večkrat poudarili, da se zavedajo, 

da nastopajo na zelo konkurenčnem trgu. Konkurenca jim niso samo druge neprofitne 

organizacije (društva, zavodi, klubi, nevladne organizacije …) , ampak tudi akterji na trgu: 

- mediji (ti se prav tako borijo za sredstva podjetij, namenjenih oglaševanju); 

- podjetja (B2B), ki prav tako želijo pridobiti del sredstev drugih podjetij; 

- navsezadnje potrošniki, v katere podjetja vlagajo čedalje več sredstev. 

Največji konkurent eko šolam so, razen seveda drugih društev, mediji. Podjetja društvom 

običajno namenjajo del sredstev, ki gre sicer medijem v obliki oglaševanja. Glede na 

zaostrene razmere na trgu, ko številni mediji zaradi nerentabilnosti zapirajo svoja vrata, je 

situacija za društva še težja. Ko pogledamo še trenutno situacijo v različnih športnih panogah, 

ki so medijsko sicer izvrstno pokrite in veliko bolj prepoznavne kot društva na področju 

trajnostnega razvoja, je situacija še težja.  
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Potrebno pa je jasno profiliranje neprofitnih organizacij in profesionalna strategija razvoja 

marketinških dejavnosti. Vsem oblikam učinkovitega komuniciranja bi lahko dodali tudi 

lobiranje. Komisija za preprečevanje korupcije, ki tudi vodi register lobistov v Sloveniji, 

lobiranje opredeljuje tako: »Lobiranje imenujemo izvajanje vplivanja, ko poskuša posameznik 

(lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja 

in sprejemanja zakonodaje ter javnih politik, in pri tem to počne nejavno in v interesu neke 

interesne organizacije« (Komisija za preprečevanje korupcije b. l.a). Lobiranje je v svetu 

spoštovana oblika poslovnega komuniciranja, pri nas pa ima zaradi različnih tajkunskih in 

politični zgodb negativen prizvok. Toda tudi to področje se ureja, dobili smo register lobistov 

(Komisija za preprečevanje korupcije b. l.b). Za neprofitne organizacije bi prav lobiranje bila 

lahko prednost pred konkurenco. Seveda pa je potrebno izvrstno poznavanje okolja, v katerem 

lobiramo. In naše prednosti, ki jih nekdo lahko izkoristi. V primeru neprofitnih organizacij 

lahko govorimo o lobiranju na vladne službe, ministrstva, direktorate in druge službe z 

namenom, da podprejo posamezen program, projekt ali se vanj dejavno vključijo, s ciljem 

izboljšati posamezno družbeno pomembno področje. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni 

razvoj to vsekakor je. 

Z upoštevanjem vsega navedenega lahko neprofitne organizacije pripravijo učinkovit 

marketinški splet. Z marketinškim komuniciranjem neprofitne organizacije namreč gradijo 

svojo prepoznavnost. Seveda sta predpogoj za izvedbo marketinškega spleta kakovost 

programov/projektov in denarna sredstva, ki so na razpolago. Prav tako pa so za učinkovite 

marketinške dejavnosti potrebni ustrezno usposobljeni ljudje na področju marketinga. Teh v 

neprofitnih organizacijah in tako tudi v eko šoli7
 primanjkuje. Z izpolnitvijo vseh treh 

kriterijev bodo lahko učinkovito izpeljali projekte in dosegli želene cilje. 

                                                 

7
 V preteklosti smo z eko šolami tudi sicer sodelovali, in sicer na področju marketinških dejavnosti in 

trženja programa. Zato smo pri nekaterih ocenah delovanja programa morda nekoliko zadržani, saj ne 

želimo biti pristranski. Prav tako mogoče kje zmanjka kakšno pojasnilo, ker nismo želeli posegati v 

delovanje programa. Pogled na sodelovanje v preteklosti je vsekakor pozitiven. 
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4 METODOLOGIJA 

V empiričnem delu naloge smo zasnovali raziskavo, ki sestoji iz kvalitativnega in 

kvantitativnega dela.  

4.1 Splošno o raziskovanju 

Pojem raziskava/raziskovanje ima veliko definicij. Po McNabbu (2015, 1) je najbolj ustrezna 

definicija, da je raziskava proces sistematičnega pridobivanja podatkov s ciljem odgovoriti na 

vprašanje, rešiti problem ali probleme ali voditi v določene dejavnosti.  

Isti avtor navaja osem korakov, potrebnih za izvedbo vsake raziskave. Ti so prikazani na 

spodnji sliki 5. 

 

Slika 5: Osem korakov v raziskovalnem procesu  

Vir: McNabb 2013. 

Sama metodologija, za katero se odločimo pri raziskavi, je sicer temeljna strategija pri 

odločanju o različnih možnostih, ko so nam kot raziskovalcem dosegljive. Metodologija je 

namreč več kot le izbira metod, vključuje tudi raziskovalca. Metodološka paradigma torej 
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vključuje tudi raziskovalčev pogled na okolje, ki prav tako vpliva na izbiro pristopov, metod 

in tehnik raziskovanja. 

Dve temeljni metodološki paradigmi se med seboj razlikujeta po temeljnih parametrih, kar 

prikazuje preglednica 5. 

Preglednica 5: Primerjava kvalitativne in kvantitativne raziskave  

Kvantitativno raziskovanje Kvalitativno raziskovanje 

Konsistenčnost Dinamičnost 

Vzrok in učinek Človeški dejavnik ima vlogo v učinku 

Objektiven pogled Subjektiven pogled 

Velika populacija Delo s posamezniki 

Opazovanje vedenja Skušamo razumeti pomen vedenje 

Študija vedenja v umetnem okolju Študija vedenja v naravnem okolju 

Pridobivamo numerične podatke Pridobivamo opisne in slikovne podatke 

Uporaba statističnih metod Uporaba analitične indukcije 

Neosebno, objektivno poročilo Razlagalno poročilo 

Vir: Gail, Gail in Borg 2003. 

Glede na to, da je naše področje raziskave v slovenskem prostoru malo raziskano, smo najprej 

želeli dobiti posnetek stanja, zato smo najprej izvedli kvantitativno analizo. 

4.2 Kvantitavni del raziskave – posnetek stanja v slovenskem prostoru 

Namen kvantitativnega dela raziskave je bil ugotoviti poznavanje trajnostnega razvoja in 

neprofitnih organizacij, s poudarkom na eko šolah v slovenskem gospodarstvu. Želeli smo 

ugotoviti, ali je poznavanje trajnostnega razvoja in naklonjenost neprofitnim organizacijam 

odvisna od regije delovanja podjetja, položaja anketiranca v podjetju in dejavnosti podjetja. 

Nadalje smo želeli izvedeti, kakšno stališče imajo anketiranci do neprofitnih organizacij in ali 

so pripravljeni v bodoče podpreti neprofitne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega 

razvoja. Izpostavili smo eko šole.  

Cilji kvantitativnega dela raziskave so bili: 

- ugotoviti stanje razumevanja in delovanja na vzorcu srednje velikih in velikih podjetij z 

vidika trajnostnega razvoja in o eko šoli; 

- identificirati povezanost sedeža podjetja (regije) in poznavanje obravnavane tematike 

trajnostnega razvoja; 

- identificirati povezanost položaja v podjetju in poznavanje in naklonjenost neprofitnim 

organizacijam; 

- identificirati dosedanje dejavnosti vključenih podjetij na področju trajnostnega razvoja 

- identificirati razloge za sodelovanje z neprofitnimi organizacijami; 
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- proučiti izkušnje podjetij s sponzoriranjem neprofitnih organizacij. 

Zastavili smo si naslednji hipotezi:  

- H1: Sedež podjetja (regije) statistično pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost 

neprofitnim organizacijam.  

- H2: Položaja anketiranca (top management ali srednji management) statistično 

pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost neprofitnim organizacijam.  

Metoda zbiranja podatkov v kvantitativnem delu je bila spletna anketa
8
. Anketirali smo 

vodilne managerje in ljudi s področja trženja v večjih slovenskih podjetjih. Osredotočili smo 

se predvsem na srednje velika in velika podjetja. Vprašalnik je bil sestavljen iz šestindvajsetih 

(26) vprašanj (vprašalnik je v prilogi). Anketni vprašalnik temelji na teoriji in na praktičnih 

izkušnjah. 

Po elektronski pošti smo ga poslali na petsto naslovov v Sloveniji (direktorji, vodje 

marketinga in prodaje v proizvodnih in storitvenih podjetjih). Do naslovov smo prišli tako, da 

smo tri adreme trženjskih agencij združili in oblikovali adremo petstotih podjetij. Poleg 

vprašalnika smo poslali tudi kratek dopis z obrazložitvijo vsebine in namena anketiranja. Na 

vse naslove smo poslali še dva poziva k sodelovanju v spletni anketi.  

Prejeli smo 80 odgovorov. Odzivnost je bila relativno nizka, zgolj 16 %. To je aktualen 

problem vseh raziskav v današnjem času, ki lahko do določene mere vpliva na uporabnost 

rezultatov. 

Naš vzorec ni reprezentativen, ampak priložnostni, kar pomeni, da rezultatov in svojih 

ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno ciljno populacijo torej na vse poslovne subjekte v 

Sloveniji. Vendar pa nam ne glede na to rezultati prinašajo določene nove informacije o 

raziskovani problematiki. 

Pridobljene podatke lahko analiziramo na več načinov. Mi smo podatke najprej vnesli v bazo 

podatkov v Excelu ter jih nato uvozili v SPSS, kjer smo opravili vse statistične analize. 

Opisna statistika je skupina statističnih metod, ki se ukvarjajo s povzemanjem pridobljenih 

podatkov. Temeljni in največkrat uporabni podatki opisne statistike za prikaz skupnih 

lastnosti so aritmetična sredina, mediana in modus. Mi smo podatke povsod prikazali glede na 

rezultate frekvenčne porazdelitve (frekvence, deleži). Kjer se je dalo, smo izračunali tudi 

povprečne vrednosti in standardni odklon. Za dodatni vpogled v podatke smo izvedli tudi 

nekaj bivariatnih analiz (hi-kvadrat test, t-test, analiza variance). Primerjali smo, kako 

spremenljivke sedež podjetja, položaj anketiranega v podjetju ter dejavnost podjetja vplivajo 

                                                 

8 
Kvantitativna raziskava je bila izvedena maja in junija 2012. 
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na vsebinske spremenljivke (ali so razlike v posameznih odgovorih glede na navedene 

neodvisne spremenljivke). 

Naše kvantitativne analize imajo kar nekaj omejitev. Operiramo z majhnim vzorcem, kar 

pomeni, da se pri hi-kvadrat testu hitro pojavi problem praznih celic. Tega smo skušali do 

največje mere odpraviti z združevanjem kategorij. Tudi t-test in enosmerna analiza variance 

se ne obneseta dobro na majhnih vzorcih, zato smo povsod, kjer smo primerjali povprečja 

odvisnih spremenljivk, kot kontrolno izvedli tudi ustrezne neparametrične teste (npr. Kruskal-

Walisov test), ki pa v nobenem primeru niso privedli do drugih zaključkov. Zato smo povsod 

prikazali rezultate parametričnih testov. Problem pri vseh primerjavah je v osnovi tip 

vprašanja, s katerim smo merili neodvisne spremenljivke (povsod je bilo možnih več 

odgovorov, tako da neodvisna spremenljivka predstavlja samo prvi vnesen odgovor in ne 

celote). To verjetno v veliki meri vpliva na rezultate oziroma na to, da v veliki večini 

primerov nismo uspeli dokazati nobene statistično značilne razlike, čeprav smo opravili kar 

precej primerjav. Navedenih omejitev se zavedamo, vendar smo nekatere rezultate vseeno 

prikazali v nalogi, saj imajo po našem mnenju zanimivo razlagalno vrednost. 

4.3 Kvalitativni del raziskave − proučevanje pomenov 

Kvalitativno raziskovanje postaja čedalje bolj pomembno. Zato je bistvenega pomena, da 

razumemo širino te oblike raziskovanje, različne metode, ki jih uporabljamo, in pomen 

osebnosti raziskovalca na rezultate raziskave (Ritchie idr. 2014, 2).  

Namen zasnovanega kvalitativnega dela je bil pridobiti poglobljen vpogled v delovanje 

neprofitnih organizacij, ter v poznavanje ter interpretacije s področja marketinga in 

trajnostnega razvoja, kot jih imajo udeleženci v raziskavi. V nadaljevanju so podrobneje 

predstavljena raziskovalna vprašanja in metode zbiranja podatkov za kvalitativni del 

raziskave. 

Flick (2014) pravi, da so raziskovalna vprašanja glavni razlog, zakaj se odločimo za 

kvalitativno in ne kvantitativno raziskavo. Nadalje pravi, da je v kvalitativni raziskavi dobro 

formulirano raziskovalno vprašanje eden odločilnih dejavnikov, ali bo raziskava uspela ali ne. 

Vprašanja morajo biti formulirana jasno in nedvoumno v čim bolj zgodnji fazi projekta – 

raziskave.  

Zasnovali smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo marketingu in trajnostnemu razvoju? 

- Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo neprofitnim organizacijam? 

- Kako udeleženci v raziskavi interpretirajo neprofitne organizacije? 

Za metodo zbiranja podatkov smo izbrali individualen, polstrukturiran intervju. Pri intervjuju 

je pomembno, da je čim bolj poglobljen. Intervju traja običajno od pol ure do ure in pol, ko se 
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odgovori že začnejo ponavljati. Za intervju si običajno pripravimo nabor 6−8 vprašanj, ki jim 

postavljamo podvprašanja. Ta vprašanja so bila: 

- Kaj vam pomeni 'trajnostni razvoj'? Kakšen pomen temu konceptu pripisujete? 

- Kakšen pomen ima marketing za vas? S katerimi marketinškimi dejavnostmi se 

srečujete? Prosim, pojasnite. 

- Kakšen pomen pripisujete neprofitnim organizacijam? Kakšna je njihova vloga, namen, 

pomen? 

- Kako interpretirate povezanost trajnostnega razvoja in marketinga? 

- Kakšna priporočila bi dali neprofitnim organizacijam? 

Klenke (2008, 9) za velikost vzorca pri kvalitativnem raziskovanju pravi, da je pomembna, a 

še zdaleč ne tako kot pri kvantitativnem raziskovanju. Vendar, kot nadaljuje, je tudi pri 

kvalitativnem raziskovanju velikost vzorca pomembna – ni vseeno, koliko intervjujev 

opravimo, koliko odgovorov dobimo od fokusne skupine ali koliko dokumentov analiziramo. 

V našem primeru smo izbrali priložnostni vzorec šestih (6) ljudi, ki smo jih intervjuvali.9 

Vključili smo predstavnike družbeno odgovornih podjetij. Udeleženci prihajajo iz 

gospodarstva – dva iz prehrambne dejavnosti ter po en iz turizma, finančnega sektorja in 

medijske agencije ter en udeleženec iz izobraževalne dejavnosti. Med udeleženci sta dve 

ženski in štirje moški. Med udeleženci sta tudi dva direktorja podjetij, en direktor prodaje, en 

direktor marketinga, en direktor projektov in en predsednik društva. Med udeleženci iz 

gospodarstva sta dva iz slovenskih podjetij in trije iz tujih podjetij, od teh iz eden iz pred 

kratkim kupljenega podjetja. Vsak intervju je trajal približno pol ure. Intervjuje smo snemali 

in jih potem zapisali. 

Metoda analize podatkov je bila metoda analize vsebine (angl. content analysis method), kot 

jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007). To pomeni, da smo analizo zasnovali 

glede na vprašanja, ki smo jih v intervjuju postavili našim udeležencem. 

Tu bi poudarili še pomen etike v kvalitativnem raziskovanju. Raziskovalec mora vedno 

spoštovati osnovna etična načela in principe, udeležencem v raziskavi mora zagotoviti 

popolno anonimnost. Prav zagotavljanje te je v kvalitativni raziskavi lahko problem. Na 

splošno velja, da bolj kot je podjetje prepoznavno, težje je zagotoviti anonimnost.  

Za pridobivanje soglasja za izvedbo raziskave je vedno potrebno pisno soglasje. Raziskovalec 

mora vedno pisno predložiti, kaj in kako bo raziskoval in kakšen je njegov namen. Velikokrat 

udeleženci v raziskavi gojijo določena pričakovanja, ki pa niso skladna z našimi cilji 

(Trnavčevič 2006, 24). 

                                                 

9
 Kvalitativno raziskavo smo izvajali decembra 2014 in januarja 2015.  
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Upoštevanje etičnih načel raziskovanja je pri neprofitnih organizacijah še posebej pomembno. 

Ljudje jim namreč v osnovi zaupajo. Škoda, ki jo lahko z neetičnim delovanjem ali izvedbo 

raziskave povzročijo organizaciji, je nepopravljiva. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate in analizo raziskave. Ta je potekala ločeno za 

posamezna dela – kvantitativno in kvalitativno raziskavo. 

5.1 Analiza in interpretacija kvantitativnih podatkov 

V sklopu kvantitativnega dela raziskave smo poslali spletno anketo po elektronski pošti na 

petsto naslovov. Spletni anketi smo priložili dopis. Naslovniki so bili direktorji, vodje 

marketinga in prodaje. Prejeli smo osemdeset izpolnjenih vprašalnikov.  

Ko smo podatke zbrali, smo jih vnesli v elektronsko bazo podatkov ter s programom SPSS 

izvedli osnovno univariatno analizo podatkov, kar pomeni, da smo za vse spremenljivke 

prikazali frekvenčne porazdelitve (frekvence in odstotke), za tiste z ordinalno mersko lestvico 

pa smo dodatno izračunali še povprečne vrednosti, vrednosti standardnih odklonov in 

korelacije. 

5.1.1 Opis vzorca 

Anketni vprašalnik smo poslali na petsto naslovov, bazo srednje velikih in velikih podjetij. 

Naslovnike smo izbrali glede na velikost podjetja in glede na položaj v podjetju. Glede na 

velikost podjetja smo izbrali srednja in velika podjetja, glede na položaj v podjetju pa 

direktorje podjetij (vrhnji management) in direktorje oziroma vodje prodaje in marketinga 

(srednji management).  

Vzorec sestavlja 80 enot.  

 

Slika 6: Položaj anketirancev v podjetju 

Med anketiranci v raziskavi jih je 25 % na direktorskem položaju, petina (20,0 %) jih je na 

položaju vodje prodaje, četrtina (25 %) na položaju direktorja projektov in največ, dobra 

tretjina anketiranih je na položaju vodje oz. direktorja trženja. Nekateri anketirani opravljajo 

več funkcij hkrati, zato je bilo pri vprašanju možnih več odgovorov. 
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Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti največ podjetij, v katerih delajo anketiranci, 

deluje na področju predelovalne dejavnosti (18,8 %) ter v trgovini oz. vzdrževanju in 

popravilih motornih vozil (18,8 %). Več kot desetina podjetij je še iz drugih dejavnosti 

(12,5 %), finančnih in zavarovalniških dejavnosti (11,3 %) ter dejavnosti oskrbe z električno 

energijo, plinom in paro (11,3 %). Preostala podjetja so razpršena po ostalih dejavnostih. 

Nekateri se ukvarjajo z več kot eno dejavnostjo, zato je bilo možnih več odgovorov. 

Preglednica 6: Panoga podjetja glede na standardno klasifikacijo dejavnosti 

Panoga  f f % 

Predelovalne dejavnosti 15 18,8 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 15 18,8 

Druge dejavnosti 10 12,5 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 9 11,3 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro 9 11,3 

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 8 10,0 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 5 6,3 

Promet in skladiščenje 4 5,0 

Gostinstvo 3 3,8 

Izobraževanje 3 3,8 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3 3,8 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2 2,5 

Gradbeništvo 1 1,3 

Izobraževanje, druge dejavnosti 1 1,3 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 1 1,3 

Poslovanje z nepremičninami 1 1,3 

 

Podjetja lahko delujejo v več regijah. Dobra tretjina jih je navedla, da delujejo v 

osrednjeslovenski regiji. Sledijo obalno-kraška regija (23,8 %), podravska regija (23,8 %), 

gorenjska regija (21,3 %) ter s petino navedbo še goriška in jugovzhodna regija. V preostalih 

regijah deluje manj kot 20 % anketiranih podjetij. 
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Preglednica 7: Podjetja po regijah 

Regija f f % 

Osrednjeslovenska regija 27 33,8 

Obalno-kraška regija 19 23,8 

Podravska regija 19 23,8 

Gorenjska regija 18 22,5 

Savinjska regija 17 21,3 

Goriška regija 16 20,0 

Jugovzhodna regija 16 20,0 

Pomurska regija 15 18,8 

Koroška regija 13 16,3 

Notranjska-kraška regija 13 16,3 

Spodnjeposavska regija 12 15,0 

 

5.1.2 Marketinško komuniciranje 

V prvem delu analize predstavljamo tržno naravnanost podjetij. Podjetja trženju namenjajo 

različen delež prihodkov. Med podjetji, ki smo jih anketirali, tudi na tem področju 

ugotavljamo razlike.  

Več kot polovica anketiranih podjetij (52,5 %) trženju namenja do 2 % svojih prihodkov. 

Precej manjši delež jih vlaga v trženje med 2 in 3 % prihodkov (takšnih je 16,3 %) ter med 3 

in 4 % prihodkov (tudi takšnih je 16,3 %). Le malo podjetij namenja trženjskim dejavnostim 4 

in več odstotkov svojih prihodkov. 

Preglednica 8: Delež prihodkov za trženjske dejavnosti 

f f % 

Do 2 % od prihodkov 42 52,5 

2−3 % od prihodkov 13 16,3 

3–4 % od prihodkov 13 16,3 

4−5 % od prihodkov 4 5,0 

Več kot 5 % od prihodkov 8 10,0 

Skupaj 80 100 

 

Z ustreznimi bivariatnimi analizami smo testirali, ali obstajajo kakšne statistično značilne 

razlike pri vložkih v trženje glede na značilnosti podjetij. V spodnji kontingenčni tabeli 

(preglednica 9) je prikazana primerjava glede na regijo podjetja. Izid kontingenčnega testa 
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vam torej pove, da pri vaših podatkih ni značilnih razlik med kategorijami. Večina podjetij 

trženju namenja do 3 % prihodkov podjetij (takšnih je na celotnem vzorcu 68,8 %). V 

osrednjeslovenski regiji je nadpovprečen delež podjetij, ki trženju namenjajo nadpovprečen 

delež prihodkov, v vzhodni in zahodni Sloveniji pa prevladujejo podjetja, ki v trženje vlagajo 

le do 3 % prihodkov.  

Preglednica 9: Delež prihodkov od prodaje, namenjen trženjskim dejavnostim, glede 

na regijo 

Regija delovanja podjetja 

Osrednje-

slovenska 

Vzhodna 

Slovenija 

Zahodna 

Slovenija Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Delež 
prihodkov za 

trženje 

Do 3 % prihodkov 14 58,3 29 74,4 12 70,6 55 68,8 

Več kot 3 % prihodkov 10 41,7 10 25,6 5 29,4 25 31,3 

Skupaj 24 100,0 39 100,0 17 100,0 80 100,0 

Pearson hi-kvadrat test 

  Regija delovanja podjetja 

Podjetja trženju namenjajo različen delež prihodkov. 
Kolikšen delež prihodkov v vašem podjetju namenjate 
trženjskim dejavnostim? 

hi-kvadrat 1,810 

df 2 

Sig. 0,405 

Op.: V analizi so bile upoštevane le veljavne enote z vrednostmi v vseh izbranih kategorijah. 

V času gospodarske krize se v večini primerov najprej zniža delež prihodkov, namenjenih 

trženjskim dejavnostim. Tako je tudi skoraj tretjina anketirancev odgovorila, da se jim je 

delež prihodkov, ki ga namenjajo trženjskim dejavnostim, znižal do 10 % (preglednica 10).  

Preglednica 10: Sprememba deleža prihodkov, namenjenega trženjskim dejavnostim v 

času krize  

  f f % 

Ni se znižal 26 32,5 

Se je znižal za 10 % 25 31,3 

Znižal se je za 20 % 15 18,8 

Znižal se je več kot 20 % 11 13,8 

V času krize se je delež povečal 3 3,8 

Skupaj 80 100 

 

Nekaj manj kot petina (18,8 %) jih je navedla, da se je delež prihodkov za trženjske 

dejavnosti znižal za 20 %, 13,8 % anketirancem se je znižal za več kot 20 %. 32,5 % 
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anketiranih predstavnikov podjetij navaja, da se v njihovem podjetju v času gospodarske krize 

ni znižal delež prihodkov, ki ga namenjajo trženjskim dejavnostim. 3,8 % anketirancev je 

odgovorila, da se jim je delež prihodkov, namenjenih trženjskim dejavnostim, v času krize 

celo povečal. 

Opravili smo še združevanje kategorij spremenljivk in hi-kvadrat teste, da smo testirali, ali 

obstajajo kakšne statistično značilne razlike pri znižanju vložkov v trženje glede na 

značilnosti podjetij. V spodnji kontingenčni tabeli je prikazana primerjava glede na regijo 

podjetja, primerjava je bila opravljena z združenimi kategorijami obeh primerjanih 

spremenljivk. Večina podjetij je navedla, da so se v času krize njihovi vložki v trženje znižali 

(takšnih je na celotnem vzorcu 63,8 %). V osrednjeslovenski regiji je podpovprečen odstotek 

podjetij, ki sredstev za trženje niso znižali, v vzhodni Sloveniji pa še v večji meri prevladujejo 

podjetja, ki v trženje vlagajo še manj prihodkov kot v času pred krizo.  

Tudi glede na dejavnost podjetij smo prišli do podobnega sklepa, primerjava ni pokazala 

statistično značilnih razlik v odgovorih.  

V preglednici 11 podajamo rezultate analize glede na anketno vprašanje »V času gospodarske 

krize se v večini primerov najprej zniža delež prihodkov, namenjenih trženjskim dejavnostim. 

Kako se je spremenil ta delež v vašem podjetju?« 

Preglednica 11: Delež prihodkov od prodaje v času krize, namenjen trženjskim 

dejavnostim, glede na regijo 

Regija delovanja podjetja 

Osrednje-

slovenska 

Vzhodna 

Slovenija 

Zahodna 

Slovenija Skupaj 

f f (%) f f (%) f 

f 

(%) f f (%) 

Kako se je 

spremenil ta 

delež v vašem 
podjetju? 

Ni se znižal ali se je 
povečal 

45,8 12 30,8 6 35,3 29 36,3 45,8 

Se je znižal 54,2 27 69,2 11 64,7 51 63,8 54,2 

Skupaj 100,0 39 100,0 17 100,0 80 100,0 100,0 

Pearson hi-kvadrat test 

  Regija delovanja podjetja 

V času gospodarske krize se v večini primerov najprej zniža 
delež prihodkov, namenjenih trženjskim dejavnostim. Kako se je 
spremenil ta delež v vašem podjetju? 

hi-

kvadrat 

1,467 

df 2 

Sig. 0,480 

Op.: V analizi so bile upoštevane le veljavne enote z vrednostmi v vseh izbranih kategorijah. 



58 

Podjetja v sklopu svojih marketinških dejavnosti izvajajo različne dejavnosti. Vprašali smo jih 

o pogostosti uporabe petih dejavnosti: pospeševanje prodaje, osebna prodaja, 

oglaševanje/promocija, odnosi z javnostmi in neposredno trženje. 

Pogostost izvajanja različnih trženjskih dejavnosti so anketirani ocenili s pomočjo 5-

stopenjske lestvice pogostosti, kjer je ocena 1 pomenila da neko dejavnost izvajajo najbolj 

pogosto, ocena 5 pa da najmanj pogosto. Lestvico smo opredelili kot številsko. Glede na 

izračunane povprečne ocene se je pokazalo, da se vse dejavnosti izvajajo srednje pogosto (vse 

ocene so okrog ocene 3). Največji delež anketiranih pa je izbral oceno 1 (največja pogostost) 

pri oglaševanju − promociji (27,5 %) ter pri osebni prodaji (25,0 %) ter pri pospeševanju 

prodaje (22,5 %). Glede na povprečne ocene so to tudi trženjske dejavnosti, ki se v podjetjih 

najpogosteje izvajajo. Najredkeje pa se uporablja neposredno trženje. 

Preglednica 12: Izvajane trženjske dejavnosti v podjetjih kot podpora sponzorstvu 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std. Deviacija 

Oglaševanje/promocija 80 1,0 5,0 3,150 1,6156 

Pospeševanje prodaje 80 1,0 5,0 2,950 1,5002 

Osebna prodaja 80 1,0 5,0 2,988 1,4968 

Neposredno trženje 80 1,0 5,0 3,350 1,3880 

Odnosi z javnostmi 80 1,0 5,0 3,175 1,3002 

 

Anketirance smo vprašali tudi o sponzoriranju kot obliki odnosov z javnostmi. 36,3 % 

anketiranih predstavnikov podjetij navaja, da v njihovem podjetju sploh ne vlagajo v 

sponzorstva. Enak delež je odgovoril, da to počnejo, vsi preostali (27,5 %) pa to počnejo 

včasih. Torej v vzorcu prevladujejo podjetja, ki uporabljajo sponzorstvo neprofitnih 

organizacij kot obliko promocije (nekateri redno, drugi občasno). 

 

Slika 7: Sponzoriranje neprofitnih organizacij kot oblika promocije 
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Med anketiranimi, ki so potrdili, da vsaj občasno vlagajo v sponzoriranje neprofitnih 

organizacij, smo preverili pogostost vlaganja v različne vrste organizacij. Ponovno smo 

uporabili petstopenjsko lestvico; tokrat je ocena 1 pomenila nikoli oz. najmanj pogosto, ocena 

5 pa vedno oz. največjo pogostost. Glede na povprečne ocene lahko sklenemo, da podjetja 

najpogosteje vlagajo v različna športna društva (ocena 3,65) ter humanitarne organizacije 

(ocena 3,42), najredkeje pa v eko šole (ocena 1,81). 

Preglednica 13: Sponzoriranje dejavnosti/panoge 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std. Deviacija 

Okoljske organizacije 49 1,0 5,0 2,388 1,0372 

Športna društva 49 1,0 5,0 3,653 1,2341 

Humanitarne organizacije 48 1,0 5,0 3,417 1,1455 

Kulturne organizacije 49 1,0 5,0 2,878 1,2522 

Ekošole 48 1,0 4,0 1,812 1,0449 

 

Podjetja pri odločanju o sponzoriranju upoštevajo različna merila. Podali smo jim nekaj 

najpogostejših razlogov in jih prosili, da jih ustrezno razvrstijo.  

Poleg vrste sponzoriranih organizacij smo preverili tudi pomembnost različnih dejavnikov oz. 

meril pri odločanju o sponzoriranju (slika 8). Ponovno smo uporabili petstopenjsko lestvico, 

tokrat je ocena 1 pomenila nepomembno, ocena 5 zelo pomembno.  

 

Slika 8: Pomembnost meril pri odločanju o sponzoriranju  

Glede na povprečne ocene lahko sklenemo, da se podjetjem pri odločitvah o sponzorskih 

dejavnostih z organizacijami in društvi zdijo najbolj pomembni prepoznavnost organizacije 

(ocena 3,92), področje delovanja organizacije (ocena 3,84) ter tudi komunikacijski učinki, 

tako kot doseganje ciljne skupine (ocena 3,76) ter medijsko pojavljanje organizacije (ocena 
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3,74). Kot najmanj pomemben je bil ocenjen vpliv politike (ocena 1,62), relativno manj 

pomemben kot ostali pa je tudi dejavnik zveze in poznanstva (ocena 1,62).  

Opravili smo testiranje povprečnih ocen glede na položaj v podjetju, regijo delovanja podjetja 

in glede na dejavnost podjetja, pa v nobenem primeru nismo zaznali statistično značilnih 

razlik v povprečnih ocenah. Informativno prikazujemo rezultate glede na položaj v podjetju 

(vodilni položaj v primerjavi z ostalimi v podjetju), ostalih glede na neznačilne razlike nismo 

prikazovali. 

Pri direktorjih je zaznati višje povprečne ocene pri medijskem pojavljanju organizacije, 

postavkah doseganje ciljne skupine, zveze in poznanstva ter vpliv politike. Tisti, ki zasedajo 

kak drug položaj v podjetju, pa imajo višje povprečne ocene pri postavkah deljenje istih 

vrednot, prepoznavnost organizacije ter področje delovanja organizacije. Gre za malenkostne 

razlike v povprečnih ocenah, zato rezultat t-testa v nadaljevanju ne preseneča. 

Preglednica 14: Pomembnost meril pri odločanju o sponzoriranju glede na položaj v 

podjetju 

Položaj v podjetju N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Deljenje istih vrednot direktor 14 3,500 1,0919 0,2918 

ostali v podjetju (združeni) 53 3,755 1,0903 0,1498 

Prepoznavnost 

organizacije 

direktor 14 3,643 1,0082 0,2695 

ostali v podjetju (združeni) 53 4,000 1,0000 0,1374 

Področje delovanja 
organizacije 

direktor 15 3,867 1,1255 0,2906 

ostali v podjetju (združeni) 53 3,906 1,0051 0,1381 

Medijsko pojavljanje 

organizacije 

direktor 14 3,714 0,9139 0,2442 

ostali v podjetju (združeni) 53 3,679 1,0148 0,1394 

Pričakovani prodajni 
učinki 

direktor 14 3,214 1,3114 0,3505 

ostali v podjetju (združeni) 52 3,269 1,1396 0,1580 

Doseganje ciljne 

skupine 

direktor 14 3,929 0,7300 0,1951 

ostali v podjetju (združeni) 53 3,811 1,1776 0,1618 

Zveze in poznanstva direktor 14 2,500 1,1602 0,3101 

ostali v podjetju (združeni) 53 2,453 1,0482 0,1440 

Vpliv politike direktor 14 1,786 0,8018 0,2143 

ostali v podjetju (združeni) 53 1,642 0,9824 0,1349 

 

Nikjer ne potrdimo statistično značilne razlike v ocenah, vrednost significance je povsod nad 

sprejemljivo mejo 0,05 oz. 0,10, če upoštevamo da test lahko opravimo enosmerno. 
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Zanimalo nas je, kolikšen del trženjskega proračuna anketiranci namenjajo sponzoriranju 

organizacij in društev.  

To vprašanje je povezano z našima hipotezama:  

- H1: Sedež podjetja (regije) statistično pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost 

neprofitnim organizacijam.  

- H2: Položaja anketiranca (top management ali srednji management) statistično 

pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost neprofitnim organizacijam.  

Glede na spodaj prikazane rezultate lahko prvo hipotezo ovržemo, saj glede regij nismo uspeli 

dokazati nobenih statistično značilnih razlik, drugo hipotezo pa lahko potrdimo. 

Največ podjetij (45,1 %) za sponzoriranje nameni manj kot 5 % sredstev, ki so sicer 

namenjena za trženjske dejavnosti. Sledijo tisti, ki za ta namen namenijo med 5 in 10 % 

trženjskih sredstev. Le nekaj je podjetij, ki namenijo za sponzoriranje 11 in več odstotkov 

sredstev za trženje. 

 

Slika 9: Delež trženjskih sredstev, namenjenih sponzoriranju organizacij in društev 

Opravili smo še združevanje kategorij spremenljivk in hi-kvadrat teste, da smo testirali, če 

obstajajo kakšne statistično značilne razlike pri vložkih v sponzoriranje društev in organizacij 

glede na značilnosti podjetij. V spodnji kontingenčni tabeli je prikazana primerjava glede na 

položaj v podjetju, primerjava je bila opravljena z združenimi kategorijami obeh primerjanih 

spremenljivk. Dobra polovica podjetij je navedla, da namenijo sponzoriranju društev oz. 

organizacij manj kot 5 % trženjskih sredstev (takšnih je na celotnem vzorcu 57,7 %). Med 

direktorji je ta odstotek še bistveno višji (81,3 %), kar lahko pripišemo temu, da imajo 

direktorji o tem boljši vpogled v podatke kot ostali v podjetju.  

Rezultati hi-kvadrat testa nam omogočajo, da o razliki govorimo kot o statistično značilni, kar 

pomeni da lahko drugo hipotezo potrdimo. 
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V preglednici 15 podajamo rezultate analize glede na anketno vprašanje »Kolikšen del 

sredstev (če), namenjenih za trženjske dejavnosti, namenite sponzoriranju organizacij in 

društev?« glede na položaj v podjetju. 

Preglednica 15: Delež trženjskih sredstev, namenjenih sponzoriranju organizacij in 

društev, glede na položaj v podjetju 

Položaj v podjetju 

Ostali v podjetju (združeni) Direktor Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Delež sredstev, 
namenjenih 

sponzoriranju 

Manj kot 5 % 28 50,9 13 81,3 41 57,7 

5 % ali več 27 49,1 3 18,8 30 42,3 

Skupaj 55 100,0 16 100,0 71 100,0 

Pearson hi-kvadrat test 

  Položaj v podjetju 

Kolikšen del sredstev (če), namenjenih za trženjske 
dejavnosti, namenite sponzoriranju organizacij in društev? 

hi-kvadrat 4,676 

df 1 

Sig. 0,031
*
 

Op.: * Hi-kvadrat statistika je signifikantna pri stopnji značilnosti 0,05. 

Tudi glede na dejavnost podjetij smo prišli do nekaterih statistično značilnih razlik, vendar jih 

zaradi velikega števila praznih celic ne navajamo, saj so rezultati manj zanesljivi. Nadaljnje 

združevanje dejavnosti podjetij pa se nam ni zdelo smiselno.  

Glede na regijo delovanja podjetja razlike prav tako niso bile statistično značilne, kar pomeni, 

da prve hipoteze ne moremo potrditi. 

V preglednici 16 podajamo rezultate analize glede na anketno vprašanje »Kolikšen del 

sredstev (če), namenjenih za trženjske dejavnosti, namenite sponzoriranju organizacij in 

društev?« glede na sedež (regijo) podjetja. 
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Preglednica 16: Delež trženjskih sredstev, namenjenih sponzoriranju organizacij in 

društev, glede na sedež (regijo) podjetja 

Regija delovanja podjetja 

Osrednje-

slovenska 

Vzhodna 

Slovenija 

Zahodna 

Slovenija Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Delež 
prihodkov, 

namenjenih 

sponzoriranju 

Manj kot 5 % 12 63,2 18 50,0 11 68,8 41 57,7 

5–10° % 5 26,3 12 33,3 3 18,8 20 28,2 

11–20 % 1 5,3 4 11,1 2 12,5 7 9,9 

Več kot 20 % 1 5,3 2 5,6 0 0,0 3 4,2 

Skupaj 19 100,0 36 100,0 16 100,0 71 100,0 

Pearson hi-kvadrat test 

  Regija delovanja podjetja 

Kolikšen del sredstev (če), namenjenih za trženjske 

dejavnosti, namenite sponzoriranju organizacij in društev? 
hi-kvadrat 3,127 

df 6 

Sig. 0,793* 

Op.: * Hi-kvadrat statistika je signifikantna pri stopnji značilnosti 0,05. 

Zanimalo nas je tudi, ali podjetja sponzorstvu prilagajajo tudi druge trženjske dejavnosti, in če 

da, katere so te dejavnosti.  

Skoraj 80 % predstavnikov podjetij je odgovorilo, da v njihovem podjetju sponzorstvu 

prilagajajo tudi druge trženjske dejavnosti (odgovarjali so seveda samo tisti, ki v sponzorstvo 

sploh vlagajo). 

 

Slika 10: Prilagajanje trženjskih dejavnosti sponzorstvu 

Opravili smo še združevanje kategorij spremenljivk in hi-kvadrat teste, da smo testirali, ali 

obstajajo kakšne statistično značilne razlike prilagajanja trženjskih dejavnosti podjetij 

sponzorstvu glede na značilnosti podjetij. V spodnji kontingenčni tabeli je prikazana 
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primerjava glede na regijo podjetja, primerjava je bila opravljena z združenimi kategorijami 

obeh primerjanih spremenljivk. Večina podjetij je potrdila, da v njihovem podjetju 

sponzorstvu prilagajajo tudi druge dejavnosti (takšnih je na celotnem vzorcu 63,0 %). V 

osrednjeslovenski regiji je podpovprečen odstotek podjetij, ki so to potrdili, v vzhodni 

Sloveniji in zahodni Sloveniji pa so rezultati povsem na nivoju povprečja celotnega vzorca. 

Rezultati hi-kvadrat testa nam ne omogočajo, da bi opisano ugotovitev posplošili na širšo 

raziskovano populacijo, ampak velja zgolj za naš vzorec (hi-kvadrat = 1,134, sig. = 0,935).  

V preglednici 1 podajamo rezultate analize glede na anketno vprašanje »Ali v vašem podjetju 

sponzorstvu prilagajate tudi druge trženjske dejavnosti?« 

Preglednica 17: Prilagajanje drugih trženjskih dejavnosti sponzorstvu glede na regijo 

Regija delovanja podjetja 

Osrednje-

slovenska 

Vzhodna 

Slovenija 

Zahodna 

Slovenija Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Prilagajanje 

trženjskih 
dejavnosti 

Da 12 60,0 24 64,9 10 62,5 46 63,0 

Ne 8 40,0 13 35,1 6 37,5 27 37,0 

Skupaj 20 100,0 37 100,0 16 100,0 73 100,0 

Pearson hi-kvadrat test 

  Regija delovanja podjetja 

Ali v vašem podjetju sponzorstvu prilagajate tudi druge 
trženjske dejavnosti? 

hi-kvadrat 0,134 

df 2 

Sig. 0,935 

Op.: V analizi so bile upoštevane le veljavne enote z vrednostmi v vseh izbranih kategorijah. 

Tudi glede na dejavnost podjetij smo prišli do nekaterih statistično značilnih razlik, vendar jih 

zaradi velikega števila praznih celic ne navajamo, saj so rezultati manj zanesljivi. Nadaljnje 

združevanje dejavnosti podjetij pa se nam ni zdelo smiselno. Glede na položaj zaposlenega 

(vodilni/ostali) razlike niso statistično značilne.  

Tiste anketirance, ki sponzorstvu prilagajajo tudi druge dejavnosti, smo prosili, da jih 

naštejejo (slika 11). Največ jih je odgovorilo, da o sponzorstvih oziroma o teh dejavnostih 

obveščajo medije (takšnih je 68,3 %), organizirajo dogodke (takšnih je 65,9 %), nagradne igre 

(takšnih je 51,2 %) ter tiskovne konference (takšnih je 51,2 %). Da sponzorskih dejavnostim 

prilagajajo oglaševanje, je odgovorilo 48,8 %. 
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Slika 11: Dejavnosti, ki jih podjetja prilagajajo sponzorstvu 

Nadalje nas je zanimalo, kaj anketiranci pričakujejo od sodelovanja z neprofitnimi 

organizacijami. To je zelo pomembno tudi za neprofitne organizacije, da se znajo ustrezno 

pozicionirati in prilagoditi svoje dejavnosti pričakovanjem partnerjev. Spodaj so navedene 

nekatere pričakovane koristi, ki nastanjajo pri sodelovanju z organizacijami. Prosimo, 

označite pomembnost teh pričakovanih koristi za podjetje na lestvici od 1 do 5, pri čemer 

pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 – se strinjam, 5 – v 

celoti se strinjam, 9 – ni relevantno. 

Od sodelovanja z organizacijami v podjetjih v največji meri pričakujejo boljši imidž podjetja 

v javnosti (ocena 4,41). Pri tej trditvi smo v primerjavi z ostalimi izmerili opazno višjo 

povprečno oceno na Likertovi lestvici strinjanja. Vse ostale povprečne so nekoliko pod oceno 

4, kar pomeni, da se anketirani v povprečju z vsemi navedenimi trditvami strinjajo. Najnižje 

strinjanje smo zabeležili pri trditvi o tem, da gre pri sponzoriranju za pričakovanje povečane 

prodaje storitev oz. produktov (ocena 3,57). 

Preglednica 18: Pričakovanja anketirancev od sodelovanja z neprofitnimi 

organizacijami 

 N Min Max Povprečje Std. odklon 

Povezavo podjetja in organizacije 68 1 5 3,68 0,937 

Boljši imidž podjetja v javnosti 70 2 5 4,41 0,732 

Boljši imidž podjetja med zaposlenimi 69 1 5 3,72 0,922 

Večjo lojalnost kupcev / potrošnikov 69 1 5 3,70 0,896 

Povečano prodajo storitev/produktov 69 1 5 3,57 0,915 

Konkurenčno prednost podjetja 69 1 5 3,75 0,930 

Povečano zanimanje medijev za podjetje 69 1 5 3,75 0,847 

Doprinos k skupnim ciljem 69 1 5 3,75 0,864 
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Zanimalo nas je tudi, če anketiranci že imajo izkušnje s sponzorstvom, in če jih imajo, kakšne 

so te. Tako smo ugotovili, da velika večina anketirancev, skoraj 80 %, že ima izkušnje s 

sponzorstvom.  

 

Slika 12: Izkušnje s sponzoriranjem 

Samo eno podjetje je imelo s sponzoriranjem zelo slabe izkušnje. Ostali so imeli pozitivne 

izkušnje. Anketirancev, ki so navedli, da so bile te srednje, je bilo 31,7 %. Največ, več kot 

polovica ali 54,0 % anketirancev, je povedalo, da so bile te izkušnje dobre, dodatnih 12,7 % 

pa, da so bile te odlične. 

 

Slika 13: Kakšne so izkušnje anketirancev s sponzorstvom? 

Preglednica 19: Kakšne so izkušnje anketirancev s sponzorstvom? – opisne statistike 

  f Minimum Maksimum Pov. ocena Std. odklon 

Kakovost izkušnje s sponzoriranjem 63 1 5 3,76 0,734 

 

V Sloveniji deluje kar 23.000 različnih društev oziroma neprofitnih organizacij. Njihov 

največji problem je posledično tudi financiranje. Anketirance smo vprašali, kakšen vir 

financiranja neprofitnih organizacij se jim zdi najbolj smiseln? 

Glede najbolj primernega načina financiranja društev oz. neprofitnih organizacij je največ 

podjetij podalo odgovor, da bi morali ti kot vsi subjekti nastopati na trgu in tako sami določiti 
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svoj položaj oz. možnost preživetja (tako jih meni 57,5 %). Nekaj manj kot 30 odstotkov pa 

jih je mnenja, da bi se moralo področje sistemsko urediti (27,5 %). 10 anketiranih je izbralo še 

opcijo, da naj bi se ti subjekti financirali preko javnih razpisov. 

 

Slika 14: Vir financiranja za neprofitne organizacije 

5.1.3 Podjetje in trajnostni razvoj 

V drugem delu nas je zanimalo poznavanje pojma trajnostni razvoj, zanimale so nas izkušnje 

na tem področju in pripravljenost na podporo projektom na področju trajnostnega razvoja. 

Najprej nas je zanimalo, kateri komponenti trajnostnega razvoja v podjetjih pripisujejo 

največji pomen.  

Največji delež anketiranih predstavnikov podjetij je največji pomen pripisalo ekonomiji 

(43,8 %), da so najbolj pomembni socialni odnosi je odgovorilo skoraj 30 % vprašanih, kot 

najmanj pomembna pa prevladuje okoljska problematika (da je ta najbolj pomembna je 

odgovorilo 17,5 % anketiranih). 

Zanimal nas je delež trženjskih sredstev, ki jih podjetja namenjajo trajnostnim projektom. 

Rezultati so zelo slabi. Kar četrtina podjetij za izvajanje dejavnosti trajnostnega razvoja ne 

nameni nič sredstev. Nekaj manj ali 22,5 % vprašanih je odgovorilo, da za projekte 

trajnostnega razvoja namenijo do 0,1 % sredstev. Z 10 % so sledili anketiranci, ki so navedli, 

da njihovo podjetne nameni 10 oziroma 15 % trženjskih sredstev za ta namen. Nekaj manjši 

delež vprašanih je navedlo, da namenjajo 2−3 %, bilo jih je 7,5 %, in tistih, ki porabijo 5 % 

sredstev. Teh anketirancev je bilo natanko 5 %. Prav toliko anketirancev je navedlo, da 

njihovo podjetje trajnostnemu razvoju namenja 20 %. To pomeni, da skoraj polovica podjetij 

ne namenja nič sredstev za dejavnosti na področju trajnostnega razvoja. 

Pod odgovor drugo so anketiranci navajali absolutne zneske. 
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Slika 15: Delež sredstev za izvajanje projektov trajnostnega razvoja 

Obseg dejavnosti za trajnostni razvoj je v podjetjih odvisen predvsem od stroškov (83,8 %) in 

od interesa vodstva (41,3 %). 

 

Slika 16: Odvisnost obsega dejavnosti za trajnostni razvoj v vašem podjetju 

Nadalje nas je zanimalo poznavanje neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju 

trajnostnega razvoja. Ugotovili smo, da je stanje zelo slabo, saj je le 37,5 % anketirancev 

odgovorilo pritrdilno (slika 17). 

Med dobro tretjino, ki poznajo vsaj eno neprofitno organizacijo na področju trajnostnega 

razvoja, jih je največ navedlo Društvo Sobivanje (46,7 %), Ekologe brez meja in Umanotero 

(23,3 %), Društvo Focus (20 %), Ekošolo (13,3 %) ter Društvo Planet Zemlja (10 %). Druge 

organizacije so navedli samo posamezni anketiranci (preglednica20). 



69 

 

Slika 17: Poznavanje neprofitnih organizacij na področju trajnostnega razvoja 

Preglednica 20: Organizacije na področju trajnostnega razvoja, ki jih anketiranci 

poznajo 

  f f % 

Društvo Sobivanje 14 46,7 

Ekologi brez meja 7 23,3 

Umanotera 7 23,3 

Društvo Focus 6 20,0 

Ekošola 4 13,3 

Društvo planet Zemlja 3 10,0 

Očistimo Slovenijo 1 3,3 

Ekvilib institut 1 3,3 

Društvo za zaščito kraškega okolja 1 3,3 

Društvo za zaščito ptic 1 3,3 

Društvo Žitek 1 3,3 

Biodar 1 3,3 

Bomark 1 3,3 

Triglavski narodni park 1 3,3 

Simbioza 1 3,3 

Gallus 1 3,3 

Fundacija Marof 1 3,3 

Institut za politiko prostora 1 3,3 

Vivamar 1 3,3 

Slovensko društvo za trajnostni razvoj 1 3,3 

Drugo 1 3,3 

Brez odgovora 3 9,9 
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Kljub slabšemu poznavanju neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega 

razvoja, pa je stališče anketirancev do njihovega delovanja zelo pozitivno, saj jih skoraj tri 

četrtine te organizacije ocenjuje kot pomembne, večina preostalih pa jih je označila kot zelo 

pomembne oz. se do tega niso izrekli. 

 

Slika 18: Stališče podjetij do organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja 

Povprečna ocena pomembnosti obstoja organizacij s področja trajnostnega razvoja na 

štiristopenjski lestvici znaša 3,10. 

Glede na pomen, ki ga anketiranci pripisujejo neprofitnim organizacijam na področju 

trajnostnega razvoja, nas je zanimalo, ali tudi v praksi podpirajo katero od teh organizacij.  

77,5 % anketirancev je odgovorilo, da ne. Presenetljiv odgovor, glede na to, da smo že 

predstavili rezultate glede tega, kako pomembne se jim zdijo te organizacije. 

 

Slika 19: Podpora organizacijam, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja 

Med tistimi 22,5 % anketirancev, ki podpirajo organizacije s področja trajnostnega razvoja, 

jih 15 te organizacije podpira finančno, 6 pa moralno. Največ anketiranih, in sicer 6, jih 

podpira društvo Sobivanje. Sicer pa podpirajo še Ekošolo, Očistimo Slovenijo, Simbiozo, 

Gallus ter Fundacijo Marof. 
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Slika 20: Organizacije na področju trajnostnega razvoja, ki jih anketiranci podpirajo 

Kot najpomembnejši razlog za podpiranje neprofitnih organizacij so anketiranci navedli 

skupne cilje oz. enake vrednote (8 anketiranih) ter ozaveščanje o trajnostnem razvoju (5 

anketiranih). 

 

Slika 21: Razlogi za podporo navedenih organizacije  

Večini anketiranih se zdi izobraževanje mladih o trajnostnem razvoju pomembno (48,8 %) ali 

zelo pomembno (47,5 %). 
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Slika 22: Pomen izobraževanja mladih (od vrtca naprej) o trajnostnem razvoju 

Povprečna ocena pomembnosti izobraževanja mladih od vrtca naprej o trajnostnem razvoju na 

4-stopenjski lestvici znaša 3,49 in je ocenjeno kot zelo pomembno. 

Preglednica 21: Pomen izobraževanja mladih (od vrtca naprej) o trajnostnem razvoju – 

opisne statistike 

f Minimum Maksimum Pov. ocena Std. odklon 

77 3 4 3,49 0,503 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo poznavanje ekošol med anketiranci. Za program Ekošola je že 

slišalo 48,8 % vprašanih. 

 

Slika 23: Poznavanje program Ekošole 

Skoraj dve tretjini anketiranih je neodločenih glede tega, ali bi sodelovali kot sponzor v 

dejavnostih trajnostnega razvoja, za katere skrbijo eko šole. Pripravljenost za sodelovanje je 

izrazilo 18,8 % anketiranih. 
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Slika 24: Interes za sodelovanje z eko šolami 

Glede dejavnikov, ki bi jih prepričali v sodelovanje v projektih vzgoje in izobraževanja za 

trajnostni razvoj, so anketirancem najbolj pomembni cena oz. strošek sodelovanja (ocena 

4,10) ter odmevnost projekta (ocena 4,04). Tudi povezanost projekta z vizijo organizacije in 

medijska prepoznavnost organizacije sta dokaj pomembni (oceni 3,69 ter 3,64).  

Preglednica 22: Glavni kriteriji za podporo projektom za trajnostni razvoj 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Možnost soustvarjanja dejavnosti 80 1 5 3,44 1,041 

Cena/strošek sodelovanja 80 1 5 4,10 1,014 

Odmevnost projekta 80 1 5 4,04 0,849 

Medijska prepoznavnost organizacije 80 1 5 3,64 1,046 

Povezanost projekta z vizijo organizacije 80 1 5 3,69 1,063 

 

Ob zaključku nas je zanimalo še mnenje anketirancev glede vloge Slovenije na področju 

trajnostnega razvoja. Vprašali smo jih, ali bi lahko Slovenija kot majhna država z majhnim 

gospodarstvom, a velikim naravnim bogastvom prevzela pobudo na področju trajnostnega 

razvoja in tako povečala svojo prepoznavnost. Več kot polovica anketirancev (56,3 %) bi se s 

takšnimi pobudami strinjala. 

 

Slika 25: Mnenje anketirancev o vlogi Slovenije kot pobudnice pri projektih 

trajnostnega razvoja  
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V sklopu kvantitativne raziskave smo želeli med drugim ugotoviti, ali je poznavanje 

trajnostnega razvoja in naklonjenost neprofitnim organizacijam v Sloveniji odvisna od regije 

delovanja podjetja in položaja anketiranca v podjetju. Tako smo postavili hipotezi: 

- H1: Sedež podjetja (regije) statistično pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost 

neprofitnim organizacijam.  

Prvo hipotezo smo ovrgli, saj z analizo pridobljenih podatkov nismo mogli potrdi 

statistično značilnih razlik glede na regijo anketirancev. (Preglednica 16 – Sig. = 0,793, 

kar pomeni, da razlika ni statistično značilna, je namreč večja kot 0,05.) 

- H2: Položaja anketiranca (top management ali srednji management) statistično 

pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost neprofitnim organizacijam.  

Drugo hipotezo smo potrdili. Ugotovili smo namreč, da položaj anketiranca v podjetju 

statistično pomembno vpliva na poznavanje in naklonjenost neprofitnim organizacijam 

(Preglednica 15 – Sig. = 0,031, kar pomeni, da je razlika statistično značilna, je namreč 

manjša kot 0,05.) 

Tu so nas rezultati tudi presenetili. Dobra polovica podjetij je namreč navedla, da namenijo 

sponzoriranju društev oziroma organizacij manj kot 5 % trženjskih sredstev (takšnih je na 

celotnem vzorcu 57,7 %). Med direktorji je ta odstotek še bistveno višji (81,3 %). To pomeni, 

da top management v podpori neprofitnim organizacijam v večini primerov ne vidi dodane 

vrednosti.  

Od neprofitnih organizacij podjetja najbolj podpirajo šport in humanitarne dejavnosti, kar se 

je potrdilo tudi s kvalitativno raziskavo. V sklopu te sta bili namreč ti dejavnosti, poleg 

kulture, prav tako najbolj izpostavljeni. Pomemben je tudi podatek, da anketiranci največji 

pomen pri odločanju o sponzoriranju neprofitnih organizacij dajejo prepoznavnosti 

organizacije (ocena 3,92), področju delovanja organizacije (ocena 3,84) ter tudi 

komunikacijskim učinkom − doseganje ciljne skupine (ocena 3,76) ter medijsko pojavljanje 

organizacije (ocena 3,74). Ta podatek lahko neprofitne organizacije uporabijo pri svojem 

pozicioniranju in iskanju partnerjev. 

Od sodelovanja z neprofitnimi organizacijami v podjetjih v največji meri pričakujejo boljši 

imidž podjetja v javnosti (ocena 4,41).  

Kar četrtina podjetij za izvajanje dejavnosti trajnostnega razvoja ne nameni nič sredstev. 

Nekaj manj ali 22,5 % vprašanih je odgovorilo, da za projekte trajnostnega razvoja namenijo 

do 0,1 % sredstev. To pomeni, da v podjetjih namenjajo zelo malo sredstev za trajnostni 

razvoj in posledično tudi za neprofitne organizacije s tega področja. To pokaže tudi odgovor 

na vprašanje, od česa je obseg dejavnosti na področju trajnostnega razvoja najbolj odvisen – 

kar 83,8 % jih je odgovorilo, da od stroškov. Potrditev odnosa do področja trajnostnega 

razvoja pa smo dobili z vprašanjem o poznavanju društev ali organizacij, ki delujejo na 

področju trajnostnega razvoja. Kar 62,5 % ne pozna nobene tovrstne organizacije.  
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Na podlagi rezultatov ankete, za katero smo ugotovili, da je ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, vseeno lahko potegnemo neke zaključke. Predvsem lahko in morajo neprofitne 

organizacije več narediti za svojo prepoznavnost. Samo dobrih 18 % anketirancev je namreč 

pripravljenih podpreti eko šole, pa še tu izpostavijo kot glavni kriterij strošek. In če vemo, da 

anketiranci pogosto odgovarjajo na vprašanja všečno, je treba marsikaj spremeniti. Tako pri 

eko šolah kot pri drugih neprofitnih organizacijah, ki delujejo na področju trajnostnega 

razvoja.  

5.2 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov 

Intervju smo izvedli na vzorcu šestih (6) ljudi.  

Udeleženci v raziskavi so prihajali iz različnih področij gospodarstva in tudi negospodarstva. 

Njihova znanja in izkušnje s pojmom trajnostni razvoj in marketing so zelo različna, vsi pa so 

z obema pojmoma seznanjeni in že imajo tudi osebne izkušnje. Podrobneje so rezultati 

predstavljeni v nadaljevanju. 

5.2.1 Trajnostni razvoj 

Udeležence v raziskavi smo spraševali o trajnostnem razvoju, kako ga razumejo in kaj jim 

pomeni. Tako oseba A, direktor turističnega podjetja, izpostavlja: »Trajnostni razvoj je 

pomemben za človeštvo. Pojem trajnostnega razvoja se izkorišča. Načeloma vsi o tem 

govorimo, dejansko na tem delamo bolj malo. Kot podjetje največ naredimo na področju 

okolja, in sicer ločenega zbiranja odpadkov. Osebno sem tudi pobudnik ločenega zbiranja 

odpadkov v občini.« Poudarek, ki ga daje oseba A, je na okoljski problematiki. Oseba B, 

direktor prodaje v tujem podjetju, prav tako izpostavi ekološki oziroma okoljski vidik: 

»Teoretično slabše poznam pojem, poudarek je na ekologiji in gospodarstvu.« Zavedanje o 

ločevanju odpadkov je verjetno tisti del, ki ga v slovenskem prostoru lahko dobro 

prepoznamo tudi zaradi občinskih spodbud in vzgoje v šolah. V podjetjih pa se sicer poudarja 

'zelena identiteta', ki se tudi promovira skozi spletne strani podjetij, o čemer sta analizo 

naredila Biloslavo in Trnavčevič (2009, 1158). Ugotovila sta, da postaja sporočanje 'zelene' 

identitete tudi dejavnik konkurenčne prednosti podjetij. Vendar pa ravno 'afera Volkswagen' 

pokaže, da se zgolj za promoviranjem zelene identitete lahko skrivajo 'ne-zeleni' interesi 

kapitala. Sicer pa naj bi bil trajnostni razvoj del strategije vsakega podjetja. Oseba F meni, da 

mora obstajati trajnostna strategija: »Trajnostni razvoj je prihodnost Slovenije in mora biti del 

strategije vsakega podjetja – trajnostne strategije. Pred 10 leti, ko sem pripravljala prve 

module za izobraževanje in delovanje o trajnostnem razvoju, je bila to novost, ki je marsikdo 

ni razumel, vključno z mediji. Danes že mnoga podjetja, občine, šole delujejo na konceptih 

trajnostnega razvoja.« Trajnostna strategija pa je povezana s cilji in vizijo podjetja. Oseba C, 

direktorica slovenskega podjetja, meni, da je najpomembnejša komponenta trajnostnega 
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razvoja družba oziroma medčloveški odnosi in da mora biti na tem poudarek pri 

izobraževanju prihodnjih generacij. Tako tudi sami posvečajo posebno pozornost zaposlenim.  

Izpostavlja tudi, da odnos do okolja v marketingu nima nobene avtoritete, kar je skladno z 

zgornjo ugotovitvijo Biloslava in Trnavčevič (2009, 1158), da podjetja izrabljajo 'zeleno' 

identiteto kot konkurenčno prednost, v ozadju pa je lahko marsikaj. Tako stališče do 

trajnostnega razvoja ima tudi oseba D, direktor marketinga v tujem podjetju, ki pravi: 

»Trajnostni razvoj je bil na začetku smernica proti izkoriščevalskim dobičkom, sedaj bolj 

modna smernica, ki je podjetja ne živijo.« Oseba D vidi pojem trajnostnega razvoja predvsem 

skozi komponento ekonomije, saj nadaljuje: »Smernice bi morale biti v nižjih, vendar 

konstantnih dobičkih. Pretiravanje onemogoča stalen razvoj. Delež dobička bi moral biti 

vedno vložen nazaj v razvoj in ne v privatne interese.« Nadalje oseba D izpostavi tudi 

problem pri vodilnih kadrih, ki se bojijo izpostaviti trajnostni razvoj. Potem jih namreč ljudje 

in podjetja povežejo z eno blagovno znamko ali podjetjem. Oseba E, ki izhaja iz 

izobraževalne sfere, poda močno izjavo: »Skrajni čas je, da trajnostni razvoj v Sloveniji začne 

delovati v vseh porah našega življenja.« To je tudi v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja 

Slovenije, ki se pripravlja in jo je na Vrhu Združenih narodov septembra 2015 napovedal 

predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar (United Nations 2015, 16). 

Udeleženci poudarjajo pomembnost trajnostnega razvoja. Prioritete in usmeritve pa vidijo 

drugače. Nekdo bolj ceni človeške odnose kot glavno komponento trajnostnega razvoja, drugi 

gospodarstvo, tretji ekologijo (odpadke). Skupno vsem udeležencem je, da vsi vidijo 

trajnostni razvoj kot izredno pomemben del strategije podjetja in družbe nasploh − trajnostna 

strategija. Tu je stališče udeležencev skladno s teoretičnimi spoznanji, do katerih smo prišli 

pri proučevanju literature. Tako tudi Bass in Dalal-Clayton (2012, 6) pravita, da doseganje 

kriterijev trajnostnega razvoja v nacionalnemu razvoju zahteva strateški pristop, ki je hkrati 

dolgoročen v svoji perspektivi in ki združuje različne kratkoročne razvojne procese. 

Več ali manj vsi udeleženci menijo, da se pojem bolj kot ne izrablja za zagotavljanje 

prednosti podjetja/organizacije pred konkurenco – uporabljanje pojma trajnostni razvoj za 

povečevanje prodaje produktov. In da v praksi podjetja dejansko ne delujejo trajnostno.  

Normalno je tudi, da vsak od udeležencev poskuša najti povezavo delovanja podjetja, v 

katerem je zaposlen, in trajnostnega razvoja. Vendar iz poznavanja področja in dosedanjega 

delovanja udeleženci v raziskavi resnično dejavno sodelujejo v dejavnostih podjetja na 

področju trajnostnega razvoja. Vsi pa trajnostni razvoj vidijo zelo ozko in ga povezujejo z 

dejavnostmi podjetja na tem področju in ne širše, kar bi pričakovali. Tukaj tako prihaja do 

razkoraka, kaj je udeležencem pomembno na področju trajnostnega razvoja in kaj bi morali 

narediti, in kaj se dejansko izvaja. Večina jih za dejavnosti, ki jih izvajajo, išče trajnostno 

ozadje. Tega najlažje najdejo v sponzorstvu na področju športa. Omenili smo že de 

Pelsmackerja, Geuensovo in Van den Bergha (2005, 344), ki pravijo, da lahko podjetje s 

sponzorstvom doseže več ciljev hkrati: 
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- graditev prepoznavnosti, 

- ugled blagovne znamke, 

- prodajni/tržni delež. 

Trije oziroma kar štirje od udeležencev v raziskavi sponzorirajo športna društva oziroma 

športnike. Sponzorstvu pa prilagajajo tudi svoje marketinške dejavnosti, kar je v času 

globalizacije in vedno večje konkurence tudi nuja (Robinson idr. 2013, 243). Te dejavnosti bi 

morale bolj izkoristiti tudi neprofitne organizacije, se iz njih nekaj naučiti in izkoristiti za 

svojo promocijo.  

5.2.2 Marketing in marketinške dejavnosti  

Udeležence v raziskavi smo vprašali o poznavanju marketinga, marketinških dejavnosti in 

njihovih izkušnjah na tem področju. Oseba A pravi: »Zelo dobro poznam marketing − 

pomembna panoga, prevečkrat zapostavljena kot stroškovni del.« V njihovem podjetju so 

marketinške dejavnosti specifične, saj so odvisni predvsem od vremenskih razmer. Pri 

izvajanju marketinških dejavnosti se poskušajo povezovati s celotno destinacijo. Smotrnost 

takšnega povezovanja izpostavita tudi Wang in Pizam (2011, 1), ki pravita, da destinacijska 

konkurenčnost in privlačnost zahtevata učinkovite in celostne trženjske ter upravljavske 

strategije, ki temeljijo na dobrem razumevanju stanja na konkurenčnem trgu. V podjetju za 

marketing sicer izvajajo 2−3 % prihodkov, kar je bistveno manj od panožnega povprečja v 

Evropi, ki je 5−6 %. Veliko delajo na področju odnosov z javnostmi in stiki z novinarji. 

Oseba B pravi, da zelo dobro pozna področje marketinga: »Smo tuje podjetje in pri nas je v 

marketingu poudarek na oglaševanju − TV, plakat, tisk, radio.« V tem primeru lahko 

govorimo o klasičnem oglaševanju v klasičnih medijih. Vse dejavnost imajo v naprej 

določene, tudi sponzorske, kar jim daje zelo malo manevrskega prostora za prilagajanje trgu 

Sponzorirajo izključno smučarske skoke in poleti v manjšem obsegu jadranje. Sponzorstvo 

vedno podpremo z drugimi dejavnostmi, izkoristimo vse možnosti, povezava partnerstva v 

očeh potrošnikov. Nadalje oseba C odlično pozna panogo, saj so specializirani za zakup 

medijskega prostora. Oseba C ima tudi bogate izkušnje s sponzoriranjem. V povezavi 

trajnostnega razvoja in marketinga poudari: »Za vse naše naročnike izvajamo samo prodajne 

akcije. Oglaševanja družbeno koristnih dejavnosti praktično ni. V petih letih nismo imeli 

nobene konkretne imidž oglasne akcije, kjer bi bil prisoten kakšen element trajnostnega 

razvoja.« Kot podjetje zelo veliko vlagajo v šport – manj otrok na cesti, pred TV in 

računalnikom. To se osebi C zdi zelo pomembno za trajnostni razvoj, kjer je po njenem 

prepričanju poudarek na medčloveških odnosih.« Oseba D o marketingu pravi: »Dobro 

poznam marketing. Smo tuje podjetje in za nas je marketing zelo pomembna dejavnost. Smo 

močni v sponzorstvu.« Oseba D izpostavlja sponzorstva in nadaljuje, da se v večini primerov 

sponzorira šport in kulturo. Z eno od teh dejavnosti se podjetja lahko poistovetijo. Potem 

oseba D nadaljuje, da so v podjetju vsi športno aktivni in so iskali ustrezno sponzorstvo. Na 
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koncu smo izbrali skakalce. Poudari pa: »Sklenili smo dolgoročno partnerstvo, ne 

sponzorstvo. Partnerstvo je poslovni odnos. Za svoj vložek tudi zahtevamo svoje. Skakalci so 

postali naši ambasadorji.« Kljub temu da so tuje podjetje, vlagajo v slovenski šport – to vidijo 

kot izredno pomembno povezavo s slovenskimi potrošniki.« Tudi Mason (2005, 33) pravi, da 

je sponzorstvo posreden način prepričevanja ljudi o nakupu, ki dosega želene rezultate na 

daljši rok – tri do pet let. Oseba E, ki prihaja iz področja izobraževanja, marketing slabo 

pozna. Zelo kritično izpostavi, da marketinške organizacije (ali marketinške službe v 

podjetjih) še vedno premalo upoštevajo trajnostni razvoj kot dodano vrednost in doda: 

»Velika dodana vrednost izdelkom in dejavnosti v skrbi za naše potomce je namreč lahko 

povezava med trajnostnim razvojem in marketingom.« Oseba F kot predstavnik slovenskega 

podjetja, ki veliko vlaga v marketing in je zaradi zakonskih omejitev prav tako omejeno bolj 

na sponzorstva, izpostavi: »Usmerjeni smo predvsem v sponzorstva, delež proračuna, 

namenjenega marketingu za sponzorstva pa je razdeljen na tri smernice – korporativni, športni 

marketing in marketing blagovnih znamk. Številke so znane v naprej.« Sponzorstvo je pri njih 

povezano s športom. Mora biti skladno s strategijo blagovne znamke in potem sledi 

implementacija s športnimi subjekti. Tudi Robinson idr. (2013, 299) poudarijo prednosti 

sponzorstva v športu. Kot pravijo, je prednost sponzorstva v športu v izpostavljenosti, 

prenašanju močnih podob, preseganja kulturne in jezikovne ovire in da omogoča podjetjem, 

da dosežejo ciljno skupino, bodisi ozko ali široko. 

O marketingu imajo vsi udeleženci vsaj osnovno znanje in izkušnje, velika večina pa zelo 

poglobljeno. V podjetjih, kjer delajo, se sredstva za marketing v času krize niso znižala. Jih pa 

različno razporejajo med različne dejavnosti. Vsi jemljejo marketing kot zelo pomembno 

dejavnost, na vseh področjih. Ne vidijo pa prednosti socialnega marketinga kot dodane 

vrednosti za podjetje, na kar opozori Kotler (2011, 132), ko pravi, da bo povečana pozornost 

marketinških strokovnjakov namenjena socialnemu marketingu in novim trajnostnim izzivom. 

Ko nanese beseda na neprofitna društva, vsi izpostavijo sponzorstva. Društva namreč takoj 

povežejo s športom, kulturo in trajnostnim razvojem. Glede na dejstvo, da so vsi seznanjeni s 

pojmom marketinga, vedo, da podjetje s sponzorstvom lahko doseže več ciljev (de 

Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005): 

- graditev prepoznavnosti, 

- ugled blagovne znamke in 

- prodajni/tržni delež. 

Tudi na področju marketinga lahko opazimo, da vsak intervjuvanec zelo dobro pozna del 

marketinga, s katerim se srečuje in temu posledični pripisuje največji pomen. To je skladno z 

opredelitvijo marketinga, kot ga vidijo Richardson, James in Kelley (2015): »Marketing je 

razumevanje, kdo so vaši potrošniki, da bi lahko predvideli, kaj zahtevajo zdaj in kaj bodo v 

prihodnosti, s ciljem zadovoljiti njihove potrebe«. 
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5.2.3 Povezava trajnostni razvoj in marketing? 

Vse udeležence v raziskavi smo vprašali, kako vidijo povezavo trajnostnega razvoja in 

marketinga. V praksi te povezave ne opazijo dovolj oziroma, kot pravijo, je ta povezava 

večinoma izkoriščena, da bi dosegli ustrezne poslovne rezultate. Oseba A, ki izhaja iz turizma 

in Triglavskega narodnega parka, je povezavi izredno naklonjena: »Zagovarjam močno 

povezavo obojega, kot del Triglavskega narodnega parka smo k temu tudi zavezani. Osebno 

jemljem to kot prednost in želim, da ostanemo del TNP, čeprav smo zelo omejeni s posegi. 

Pomeni diferenciacijo od drugih, smo del nacionalnega parka.« Se pravi vidi omejitev kot 

priložnost.  

Oseba B pravi: »Lepo bi bilo. Če verjameš v zgodbo, tudi živiš tako. Drugače je to bolj 

teorija. V teoriji da, v praksi bolj ne. Osveščenost med Slovenci še peša, ne razumemo 

razmišljanja za jutri, prav tako je težko razmišljati o dolgoročni socialni in gospodarski 

varnosti, vse kratkoročno usmerjeno, kot tudi politična sfera (štiriletni mandat).« Oseba B 

nadaljuje, da se podjetja sicer poslužujejo povezave, naslanjajo na zgodbo trajnostnega 

razvoja in tržijo produkte. Se pravi so v ospredju prodajni rezultati, trajnostni razvoj je v 

ozadju – kratkoročne koristi. Oseba C ne vidi konkretne povezave oziroma pravi: »Malo je 

povezave, v ospredju doseganje kratkoročnih prodajnih rezultatov, mogoče skozi sponzorstva. 

Zanimiv je predvsem športni marketing, saj je šport v primeru dobrih rezultatov medijsko zelo 

izpostavljen.« Oseba D se zaveda pomena povezave trajnostnega razvoja in marketinga, a 

pravi, da je ta povezava premalo izkoriščena. Kot razlog navede premalo identifikacije 

vodilnih kadrov in da bi svojo vlogo (stimulativno za podjetja) morala odigrati tudi država.« 

Oseba E, ki je bila kritična že na vprašanju o marketingu, pravi: »Premalo se upošteva 

trajnostni razvoj kot dodano vrednost podjetja ali organizacije, lahko se ustvari velika dodana 

vrednost za vse udeležence. Podjetja, ki jim je zgolj za kratkoročne dobičke, ne sponzorirajo 

in ne podpirajo dovolj prizadevanj za trajnostni razvoj; v času krize se ta usmeritev še bolj 

pozna.« Oseba F poudari pomen človeka oziroma vodilnih v podjetju na povezavo 

trajnostnega razvoja in marketinga: »Vsak človek je individuum. Nekateri se poenotijo s 

politiko in vrednotami podjetja, drugi ne. Ti ponavadi rotirajo med podjetji. To poenotenje z 

vrednotami podjetja se pokaže tudi v odnosu do komponent trajnostnega razvoja.« 

Glede na to, da vsi dobro poznajo področje marketinga, seveda tudi povezujejo oba pojma. 

Morda ne toliko v teoriji, kot v praksi z dejavnostmi, ki jih izvajajo. V teku razgovora so 

namreč hitro ugotovili, da je vrsta dejavnosti povezanih s trajnostnim razvojem in si tega niso 

niti predstavljali. Vsa tri področja – ekonomija, odnosi in okolje, so namreč sestavni del 

strategije vseh večjih podjetij. Mogoče se jih povsod ne lotevajo sistematično in niso še del 

splošne strategije podjetja, izvajajo pa jih že. 

Winston in Mintu-Wimsatt (2013, 5) pravita: »Marketing bo moral prevzeti pomembnejšo 

vlogo v povezavi s trajnostnim razvojem.« Trditev povežeta s tem, da kakovosti življenja ne 

predstavljata le količina in kakovost dobrin, ampak tudi kakovost okolja, v katerem živimo.  
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Tudi udeleženci v raziskavi se zavedajo pomena povezave marketinga s trajnostnim razvojem 

kot možne konkurenčne prednosti podjetja. To prednost pa vidijo različno. Nekateri jo bolj 

izpostavijo in omenjajo pojem trajnostne strategije, drugi jo povežejo s pričakovanimi učinki 

te strategije. V nalogi smo predstavili tudi teorijo socialnega marketinga in tudi to udeleženci 

poznajo. Ne toliko v teoretičnem smislu kot v praksi. Udeleženci v raziskavi večinoma 

menijo, da se ljudje na vodilnih položajih premalo poenotijo s filozofijo in vrednotami 

podjetja. Verjetno je pri nas problem pogosto menjavanje služb in posledično strah o 

povezovanju osebe in podjetja, kjer je v preteklosti delala. To mnenje je v nasprotju s teorijo, 

kjer bi ravno vodilni morali »živeti« s podjetjem. Vendar so tudi Trnavčevič idr. (2007, 92) 

navedli, da je spoznanje oziroma prehod na marketinško kulturo organizacije ponavadi 

posledica oziroma reakcija na vpliv okolja. Tovrstne spremembe ne nastajajo čez noč in so 

povezane s spremembami v razmišljanju vodstva organizacij, motiviranosti vpletenih in 

inovativnosti v razmišljanju. 

5.2.4 Kakšen je vaš pogled na delovanje neprofitnih organizacij?  

Zanimal nas je pogled udeležencev v raziskavi na neprofitne organizacije. Nihče ni podal zelo 

pozitivnega mnenja. Oseba A je tako povedala: »Potrebna bi bila sistemska ureditev 

njihovega delovanja neprofitnih organizacij. Nemogoče je vse zadovoljiti. V podjetju jih ne 

podpiramo, razen lokalno v minimalnem obsegu.« Oseba B poda mnenje, ki se zelo sklada z 

teoretičnimi ugotovitvami: »Nujno je potrebna diferenciacija društev, največ rezerve v 

marketinških dejavnostih. Danes bi vsi dodajali pojem trajnostni razvoj, dokler lahko 

povečujejo prodajo in prepoznavnost. Biti zgolj partner ni zanimivo, danes je dodana vrednost 

zmožnost društva, da je sposobno komunicirati naprej to partnerstvo. Za to pa imajo društva 

premalo marketinškega znanja. Potrebna profesionalna izvedba in obravnava sodelovanja.« 

Omenili smo že McLeisha (2011, 3), ki pravi, da neprofitne organizacije danes delujejo v bolj 

spreminjajočem in konkurenčnem okolju kot kdaj koli prej. Kot elemente okolja, v katerem 

delujejo neprofitne organizacije, izpostavi, da neprofitne organizacije tekmujejo med seboj za 

ista sredstva in da je sedaj zelo pomembno, da neprofitne organizacije uporabijo znanje 

različnih agencij oziroma njihovih izkušenj na neprofitnem področju, s čimer dosežejo večje 

prepoznavnosti. Oseba C poudari, da je neprofitnih organizacij preveč. Poda konkretne 

podatke o razdelitvi sponzorskih sredstev med neprofitne organizacije: »Največ gre za šport – 

70 %, potem kulturo – 20 %, ostalih 10 % si razdelijo vsi ostali. Vse je čedalje bolj povezano 

z uspehom. Panoge, ki niso zelo zanimive, so tudi medijsko manj pokrite in so vezane bolj na 

donacije.« Za to vidi več razlogov − tudi če daš enemu, dobiš takoj še veliko prošenj od 

drugih ponudnikov. Oseba D poda enako mnenje kot oseba C: »Poudarek je na športu in 

kulturi.« In doda: »Vedno bolj se gleda na društva kot na tržnike podjetja.« V podjetju 

pomagamo društvom, povezanim z osnovno vejo sponzorstva – nordijska društva. Oseba D 

nadaljuje, da morajo tudi društva razmisliti, kaj ponujajo. Vse manj je privatnih povezav, kot 

je bilo to v preteklosti. Treba je narediti nekaj več. In pravi: »Sponzorstvo je obojestransko 
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dejavno sodelovanje. Sponzorstvo je investicija. Tukaj društva odpovedo. Niso se 

pripravljena izobraževati. To bi morala biti tudi vloga podjetij – izobraževanje društev. 

Država pa tudi ne opravlja svoje funkcije − ne razmišlja o stimulaciji podjetjem za podporo 

društvom za vložek v dobrobit skupnosti. Prišlo bo do naravne selekcije med društvi.« Oseba 

E pravi, da je premalo usklajenega delovanja z Vlado Republike Slovenije, ministrstvi, 

drugimi društvi, posledično je preslaba prepoznavnost sicer dobrih programov. In nadaljuje: 

»Profit v podjetjih pa bi se moral v večji meri rabiti za razvoj projektov in programov, ki 

služijo ozaveščanju in nadaljnjemu izobraževanju.« Oseba F pozna društva bolj po 

profesionalni plati kot iz medijev. Njegovo stališče o neprofitnih organizacijah je naslednje: 

»Neprofitnih organizacij je bistveno preveč in imajo premalo orientacije. Društva se morajo 

začeti zavedati pomena profesionalne marketinške podpore.«  

Udeleženci imajo zelo podoben pogled na delovanje neprofitnih organizacij (društev, klubov). 

Menijo, da je neprofitnih organizacij v Sloveniji bistveno preveč. Nadalje pogrešajo 

profesionalen odnos in ustrezno marketinško podporo skupnim projektom. Danes je 

pomembna celotna zgodba in njena implementacija z blagovno znamko. Neprofitne 

organizacije morajo znati dodati neko dodano vrednost skupnim projektom, saj v večini 

primerov sponzorstvo podjetja smatrajo kot investicijo. Tudi neprofitne organizacije morajo 

poznati razloge, zakaj se neko podjetje odloča o sponzorstvu. Poznavanje razlogov jim 

omogoča konkurenčno prednost, prihranek časa in ne nazadnje sredstev. Vsi ti komentarji so 

skladni s teorijo o neprofitnih organizacijah, v kateri se jih dejansko postavlja na konkurenčen 

trg. Temu primerno mora biti tudi njihovo delovanje in strategija. Tako tudi McLeish (2011) 

pravi, da neprofitne organizacije danes delujejo v bolj spreminjajočem in konkurenčnem 

okolju kot kdaj koli prej. Allison in Kaye (2011) izpostavljata, da je uspešno marketinško 

komuniciranje sigurno ena od prednostnih nalog vsake neprofitne organizacije. Če vemo, da 

je v Sloveniji registriranih kar okoli triindvajset tisoč neprofitnih organizacij (Regijski NVO 

center b. l. ), je konkurenčnost med neprofitnimi organizacijami izredno velika.  

5.2.5 Priporočila in usmeritve neprofitnim organizacijam? 

Udeležence v raziskavi smo na koncu prosili, da glede na znanje, izkušnje in položaj v 

podjetju podajo priporočila in usmeritve neprofitnim organizacijam. Oseba A to poveže ožje z 

njihovim podjetjem in pravi: »Nimamo namena sodelovati z društvi, vsaj ne izven lokalnega 

okolja. Moral bi biti res ogromen učinek – kar nekaj 100 smučarjev več.« Oseba B poda 

naslednje prepričanje: »Potrebna je profesionalizacija delovanja. Danes je sponzorstvo 

partnerstvo, kjer vsak udeleženec nekaj da in nekaj dobi. Povečati je potrebno marketinško 

podporo dejavnostim in s tem doseči večjo prepoznavnost, ki bo pozitivna za neprofitno 

organizacijo in sponzorje.« 

Oseba C napove: »Preživela bodo samo društva s profesionalno marketinško podporo, ki jih 

bo ločila od ostalih. Prioritete podjetij so odnosi z javnostmi, oglaševanje, raziskave, podpora 
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po trgovinah. Če se ti proračuni zmanjšajo, potem je za druge dejavnosti na voljo še toliko 

manj sredstev.« Oseba D izpostavi, glede na izkušnje v njihovem podjetju, naslednji problem: 

»Društva morajo razmisliti, kaj ponujajo. V podjetju prejmemo 10−15 prošenj na dan. Že 

obravnava vseh vlog je prevelik strošek za podjetje. Sponzorstvo je za podjetje investicija in 

tukaj društva odpovedo – niso se pripravljena izobraževati. Prišlo bo do naravne selekcije 

med društvi.« Oseba E se bolj kot na priporočila neprofitnim organizacijam osredotoči na širši 

vidik obravnavane tematike: »Potrebno je poskrbeti za uravnoteženo porabo naravnih danosti 

v gospodarstvu, dograditi programe v šolstvu (tudi univerzah), povečati delež v dobičku, ki se 

namenja za ozaveščanje in nadaljnje izobraževanje o trajnostnem razvoju.« Oseba F prav tako 

izpostavi problem množičnosti društev in amaterstva: »Društvo sicer ni profesionalna pravna 

oblika, ampak mora se obnašati tako, če želi preživeti. Kot profesionalec znaš tržiti svoj 

projekt in mu dodati dodano vrednost. Lahko imaš dobre ideje, ki jih ne znaš postaviti v 

okolje.« 

Stališče vseh o neprofitnih organizacijah je zelo podobno − neprofitne organizacije so 

postavljene pred izbiro: ali se bodo znale približati željam sponzorja/partnerja ali pa ne bodo 

dolgoročno obstale na trgu. Časi, ko so se sponzorska sredstva, namenjena klubom in 

društvom, delila na podlagi privatnih in političnih poznanstev, se iztekajo. Je pa to priložnost 

za vse, ki imajo dobre projekte, da z dvigom prepoznavnosti postanejo uspešnejši. Zato pa 

morajo v prvi vrsti poskrbeti za profesionalno marketinško podporo, s katero bodo dvignili 

nivo in prepoznavnost projektov. To je skladno s trditvijo Shimpa in Andrewsa (2013), ki 

pravita, da je cilj marketinškega komuniciranja povečanje vrednosti blagovne znamke, ki jo 

komuniciramo. Isto velja tudi za neprofitne organizacije.  

Sodelovanje med partnerji morajo obravnavati profesionalno, kot se to od njih pričakuje. 

Seveda pa so najbolj zaželena sodelovanja še vedno na področju športa, kulture, humanitarnih 

dejavnosti. Ostala društva pridejo na vrsto za naštetimi in zato potrebujejo toliko bolje 

izdelane strategije in prepoznavnosti projektov/programov. 

Podatki kažejo, da se udeleženci zavedajo pomena trajnostnega razvoja. Vendar temu ne 

posvečajo potrebne pozornosti in v tem tudi ne vidijo konkurenčne prednosti. Iz razbranih 

odgovorov je moč razbrati, da so v Sloveniji pomembnejši kratkoročni cilji in njihovo 

doseganje kot dolgoročni cilji, v katere lahko vključimo tudi cilje trajnostnega razvoja. To 

lahko povežemo z negotovo gospodarsko situacijo (propad podjetij – Alpina, Peko, Mura …) 

in spreminjajoče se lastniško strukturo (npr. Heineken). Odnos do obravnavane tematike pa je 

seveda odvisen tudi od okolja, dejavnosti in lastniških razmerij (slovensko ali tuje podjetje), 

iz katerih prihajajo. So pa tudi kritični do posameznih praks, s katerimi so seznanjeni.  
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6 UGOTOVITVE IN SKLEPI 

Tematika trajnostnega razvoja je izredno pomembna za sedanjost in prihodnost našega 

planeta.  

Namen naloge je bil preučiti zgodovino trajnostnega razvoja in predstaviti ključne mejnike na 

tem področju. Posebno vlogo smo namenili vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, tudi s 

pomočjo obravnavanega programa Ekošola. Nadalje smo izpostavili pomen neprofitnih 

organizacij, in sicer preko njihove strokovnosti, politične neobremenjenosti in moralnih 

vrednot. Ugotovili smo, da neprofitne organizacije nastopajo na čedalje bolj konkurenčnem 

področju, saj jih je npr. samo v Sloveniji preko 23.000. Zato sta njihov obstoj in uspešnost 

delovanja povezana z njihovo prepoznavnostjo. Tako smo osvetlili še pojem in razvoj 

marketinga skozi čas in izpostavili socialni marketing kot vejo marketinga, ki je v zadnjem 

desetletju pridobila na pomenu in v sklopu katerega lahko svojo priložnost najdejo tudi 

neprofitne organizacije. Preverili smo poznavanje trajnostnega razvoja v gospodarstvu in 

skušali ugotoviti, kakšne možnosti imajo neprofitne organizacije za razvoj projektov s 

pomočjo gospodarstva in kaj morajo v zvezi s tem ukreniti. 

Trajnostnega razvoja, predvsem okoljske problematike, se sicer zavedamo že od šestdesetih 

let prejšnjega stoletja naprej, sedanja definicija trajnostnega razvoja – »Trajnostni razvoj je 

razvoj, ki omogoča zadovoljitev trenutnih potreb človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrožali 

zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« − pa izhaja iz leta 1987.  

V zadnjem desetletju se je na področju trajnostnega razvoja zgodil največji korak naprej, saj 

smo priča tako izrazitim podnebnim spremembam, ekonomski krizi in migracijskim 

premikom oziroma mešanju različnih kultur. Spreminja se zavedanje o pomenu trajnostnega 

razvoja za vsa področja našega življenja, pripisujemo mu vse večji pomen. 

Največji poudarek je sicer še vedno na okoljski problematiki, ki je tudi najbolj na udaru zaradi 

spreminjajočega se podnebja in posledičnih naravnih katastrof – požarov, poplav, suš. Na tem 

področju so dosežene tudi največje zaveze politike.  

Spreminja pa se zavedanje tudi o preostalih komponentah trajnostnega razvoja, odnosom in 

ekonomiji, katerima se v zadnjem obdobju dodaja tudi kultura. Te komponente so v ospredje 

stopile z nastankom gospodarske krize leta 2008, ko so bile najbolj na udaru. V zadnjem 

obdobju se izpostavlja tudi pomen kulture kot trajnostne komponente, na kar so opozorili 

udeleženci Vrha Združenih narodov v New Yorku septembra 2015. Kultura je namreč v 

današnjih dneh, ko smo priča ogromnim migracijskim premikom in posledično mešanju 

različnih kultur na istem prostoru, krizi identitete posameznih narodov in skupnosti, še toliko 

pomembnejša. 
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Izredno pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju družbe ima vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj. To področje je pridobilo na pomenu zlasti po zaslugi Organizacije 

Združenih narodov, ki je obdobje med 2005 in 2014 razglasilo za Desetletje izobraževanja za 

trajnostni razvoj. Izobraževanje je tudi v Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj 

opredeljeno kot predpogoj za spodbujanje sprememb vedenja in za to, da vsi državljani 

pridobijo ključne sposobnosti, ki bi jim omogočile doseči cilje trajnostnega razvoja. 

Večina avtorjev se strinja, da ne obstaja univerzalen način izobraževanja za trajnostni razvoj, 

ki bi bil enoten za vse države, ne glede na stopnjo razvoja. Programi za izobraževanje za 

trajnostni razvoj morajo biti prilagojeni lokalnemu kontekstu. Avtorji, tudi slovenski, 

nadaljujejo, naj nacionalne strategije in smernice sledijo nekaterim mednarodnim strategijam, 

vendar morajo predvideti možnost prilagoditve lokalnemu okolju. To je zelo pomembna 

ugotovitev tudi za neprofitne organizacije, ki delujejo v lokalnem in širšem, globalnem 

okolju. 

Zaradi pomena vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj nekateri avtorji pravijo, da 

izobraževanje za trajnostni razvoj ni le izobraževanje za trajnostni razvoj, ampak je trajnostni 

razvoj. Pravijo, da trajnostni razvoj vključuje vse pore človekovega sobivanja in da se vse to 

pri posamezniku oblikuje formalno in organizirano v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Nadaljujejo, da mora izobraževanje nujno na vseh stopnjah podpirati izobraževanje za 

trajnostni razvoj in da je trajnostni razvoj največji človeški izziv. 

Na področju trajnostnega razvoja se tako pojavlja potreba in možnost za nastop neprofitnih 

organizacij. Te so namreč neobremenjene, s strokovno podkovanimi posamezniki, ki niso 

vpeti v vsakdanje politike. Lahko in morajo preiti politične ovire in državne meje, kar v času 

globalizacije ni problem. Pomen neprofitnih organizacij je tako zelo velik, saj so nadalje 

veliko bolj odzivne, neodvisne in imajo ustrezna znanja in kadre za obravnavano področje 

delovanja. V svetu in tudi v Sloveniji deluje cela vrsta neprofitnih organizacij, ki delujejo na 

področju trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji na tem področju deluje kar nekaj neprofitnih 

organizacij, med njimi je tudi društvo Doves, ki je nosilec obravnavanega programa Ekošola. 

Eko šole so bile sicer na mednarodni ravni ustanovljene leta 1986. Izpostavimo lahko tudi 

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj, ki je v zadnjem obdobju z aktualnimi in dobro 

izpeljanimi projekti postalo pomemben del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Podrobneje smo v nalogi predstavili program Ekošola. Ta se v Sloveniji izvaja od leta 1996, 

predvsem po zaslugi iniciative ustanoviteljice programa pri nas, gospe Nade Pavšer. Ekošola 

je sicer mednarodni program, ki se je razvil na Danskem leta 1986 in potem širil preko Evrope 

in tudi širše.  

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program. Ekošola je program 
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evropskega združenja in je sestavni del prizadevanja EU za okoljevarstveno izobraževanje, ki 

od leta 2005 izvaja strategijo vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj UNECE (United 

Nations Economic Commission for Europe). Program deluje v državah Evropske unije, tako 

tudi v Sloveniji, v zadnjih letih pa se je razširil tudi izven držav omenjene povezave.  

V Sloveniji Ekošola v svoje delovanje vključuje vrtce (Slovenija je prva v program uvedla 

vrtce), osnovne in srednje šole; poudarek je na osnovnih šolah. Glede na število v program 

vključenih vzgojno-izobraževalnih ustanov (preko 500) bi morale eko šole v Sloveniji 

odigrati eno osrednjih vlog na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

6.1 Ugotovitve kvantitativne raziskave 

S kvantitativno raziskavo smo pridobili informacije, ki so nam v pomoč pri sklepih in 

usmeritvah. Tako smo ugotovili, da v Sloveniji podjetja namenjajo za trženjske dejavnosti do 

3 % svojih prihodkov. Delež je nekoliko višji v osrednji Sloveniji in nižji v vzhodni in 

zahodni Sloveniji. Ta podatek lahko pomaga neprofitnim organizacijam za selekcijo pri 

iskanju podpore za projekte. Večina podjetij vlaga v sponzorstva redno (36,3 %) ali pa to 

počnejo občasno (27,5 %), kar pomeni, da imajo neprofitne organizacije vsekakor priložnost 

dobiti podporo v gospodarstvu.  

V sklopu kvantitativne raziskave smo ugotovili tudi, da anketiranci največji pomen pri 

odločanju o sponzoriranju neprofitnih organizacij dajejo prepoznavnosti organizacije (ocena 

3,92), področju delovanja organizacije (ocena 3,84) ter tudi komunikacijskim učinkom − 

doseganje ciljne skupine (ocena 3,76) ter medijsko pojavljanje organizacije (ocena 3,74) in da 

od sodelovanja z neprofitnimi organizacijami v največji meri pričakujejo boljši imidž podjetja 

v javnosti (ocena 4,41). 

Pomembne so tudi informacije, da kar četrtina podjetij za izvajanje dejavnosti trajnostnega 

razvoja ne nameni nič sredstev. In skoraj četrtina do 0,1 %. To pomeni, da v podjetjih 

namenjajo nič oziroma zelo malo sredstev za trajnostni razvoj in posledično tudi za neprofitne 

organizacije s tega področja. Odnos anketirancev se pokaže tudi skozi to, da so glavni kriterij 

za izvajanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja stroški. In pa da kar 62,5 % 

anketirancev ne pozna nobene neprofitne organizacije, ki deluje na področju trajnostnega 

razvoja. 

Vsi ti podatki lahko služijo kot pomoč neprofitnim organizacijam pri komunikaciji s partnerji 

– sponzorji. Seveda pa morajo vložiti kar nekaj napora in preučiti posamezna podjetja, 

njihovo filozofijo, dejavnosti na področju družbene odgovornosti in pregledati dosedanje 

marketinške dejavnosti. 
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6.2 Ugotovitve kvalitativnega dela raziskave 

S kvalitativno raziskavo smo ugotovili, da so neprofitne organizacije premalo prepoznavne, 

tudi eko šole, da se premalo ločijo od drugih. Udeleženci v raziskavi so izpostavili, da 

pogrešajo bolj profesionalno delovanje neprofitnih organizacij, predvsem na področju 

marketinških dejavnosti. 

6.2.1 Pomen marketinga in trajnostnega razvoja 

Tako smo v nalogi predstavili pomen marketinga skozi čas in izpostavili pomen socialnega 

marketinga. Ta se je začel odločneje razvijati šele pred dobrim desetletjem, čeprav se pojem 

prvič pojavi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Socialni marketing je zelo pomemben 

tudi in predvsem za neprofitne organizacije, saj je njegov glavni namen spreminjati navade 

oziroma obnašanje ljudi. Delovanje v družbeno dobro, vpliv na obnašanje ljudi in močna 

etična načela so namreč lastnosti, ki jih morajo imeti in vključevati v svoje delovanje tudi 

neprofitne organizacije. Poudarek na spremembi oziroma vplivu na obnašanje ljudi pa zadeva 

tudi neposredno obravnavano področje naloge – vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. 

Vsi v nalogi navedeni avtorji neprofitnim organizacijam pripisujejo velik pomen. Vsi tudi 

izpostavljajo veliko konkurenco med neprofitnimi organizacijami in pomen diferenciacije 

posamezne organizacije. Zato tudi neprofitne organizacije potrebujejo profesionalno vodenje, 

vključno z marketingom. Prej ko bodo organizacije spoznale, da potrebujejo učinkovito 

marketinško strategijo, prej bodo lahko odskočile od konkurence in dosegle želeno 

prepoznavnost, ki jim bo omogočila preživetje in lažje doseganje ciljev organizacije.  

Pomanjkanje profesionalne marketinške podpore najbolj pogrešajo tudi udeleženci v 

kvalitativni raziskavi. Ti imajo sicer dokaj enotno oblikovano stališče o pojmu trajnostni 

razvoj. Več ali manj vsi menijo, da se pojem bolj kot ne izrablja za zagotavljanje prednosti 

podjetja pred konkurenco. Vsi se strinjajo, da je trajnostni razvoj pomemben za prihodnost 

družbe, prioritete in usmeritve vidijo drugače. Nekdo bolj ceni človeške odnose kot glavno 

komponento trajnostnega razvoja, drugi gospodarstvo, tretji ekologijo (odpadke). Vsi 

udeleženci trajnostni razvoj vidijo zelo ozko in ga povezujejo z dejavnostmi podjetja na tem 

področju in ne širše, kar bi pričakovali. 

Tudi o marketingu imajo vsi udeleženci vsaj osnovno znanje in izkušnje, velika večina pa zelo 

poglobljeno. Vsi jemljejo marketing kot zelo pomembno dejavnost, na vseh področjih. Ne 

vidijo pa prednosti socialnega marketinga kot dodane vrednosti za podjetje. Zanimivo pa je, 

da hitro povežejo pojma trajnostni razvoj in marketing. V teku razgovora so namreč hitro 

ugotovili, da je vrsta dejavnosti povezanih s trajnostnim razvojem in si tega niso niti 

predstavljali. Vsa tri področja, ekonomija, odnosi in okolje, so namreč sestavni del strategije 

vseh večjih podjetij. Tako tudi udeleženci povežejo marketing s trajnostnim razvojem kot 
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možno konkurenčno prednost podjetja. Tako v bistvu pri sebi izpostavijo izrabljanje 

trajnostnega razvoja, da bi dosegli cilje podjetja, kar so prej izpostavili kot kritiko. 

6.2.2 Pomen neprofitnih organizacij 

Ko nanese beseda na neprofitne organizacije, imajo vsi v nalogi navedeni avtorji in 

udeleženci v raziskavi podoben pogled − neprofitnim organizacijam pripisujejo velik pomen. 

Vsi udeleženci v povezavi z neprofitnimi organizacijami poudarijo sponzorstva. Društva 

namreč takoj povežejo s športom, kulturo in trajnostnim razvojem. Pogrešajo pa profesionalen 

odnos in ustrezno marketinško podporo skupnim projektom. Neprofitne organizacije morajo 

znati dodati neko dodano vrednost skupnim projektom, saj v večini primerov sponzorstvo 

podjetja smatrajo kot investicijo. Mnenja vseh udeležencev so skladna s teorijo o neprofitnih 

organizacijah, v kateri se jih dejansko postavlja na konkurenčen trg. Če vemo, da je v 

Sloveniji registriranih kar okoli triindvajset tisoč neprofitnih organizacij, je konkurenčnost 

med neprofitnimi organizacijami še toliko večja. 

Vsi udeleženci se strinjajo, da so ali pa še bodo neprofitne organizacije postavljene pred 

izbiro: ali se bodo znale približati željam sponzorja/partnerja ali pa ne bodo dolgoročno 

obstale na trgu. Nadalje se udeleženci strinjajo, da morajo neprofitne organizacije v prvi vrsti 

poskrbeti za profesionalno marketinško podporo, s katero bodo dvignili nivo in prepoznavnost 

projektov.  

Kot najbolj zaželena področja sodelovanja z neprofitnimi organizacijami izpostavijo šport, 

kulture in humanitarnih dejavnosti. Šele nato pridejo na vrsto ostale dejavnosti. 

Udeleženci v raziskavi se zavedajo pomena trajnostnega razvoja, vendar temu ne posvečajo 

potrebne pozornosti in v tem tudi ne vidijo konkurenčne prednosti. Iz razbranih odgovorov je 

moč razbrati, da so v Sloveniji pomembnejši kratkoročni cilji in njihovo doseganje kot 

dolgoročni cilji, v katere lahko vključimo tudi cilje trajnostnega razvoja. Odnos do 

obravnavane tematike pa je seveda odvisen tudi od okolja, dejavnosti in lastniških razmerij 

(slovensko ali tuje podjetje), iz katerih prihajajo.  

6.3 Zaključek 

Z magistrsko nalogo smo želeli osvetliti in opredelili pojem trajnostnega razvoja, neprofitnih 

organizacij in marketinga, in sicer na modelu eko šol. Želeli smo izpostaviti pomen 

povezanosti omenjenih pojmov in kritično osvetliti trenutno stanje na tem področju. 

Trajnostni razvoj namreč postaja v globaliziranem svetu vse pomembnejši, lahko rečemo 

ključen za razvoj družbe. In tu morajo svojo vlogo odigrati tudi neprofitne organizacije kot od 

politike neodvisne institucije.  
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Na osnovi pregleda obstoječe, predvsem novejše literature in opravljene raziskave lahko 

povzamemo, da se neprofitne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja, 

nahajajo v prelomnem obdobju.  

Do sedaj so bile premalo prepoznavne, premalo pozornosti so posvečale dejavnostim, ki so 

pomembne za podjetja – profesionalnost, prepoznavnost, drznost, povezovalnost. Skrajni čas 

je, da se začnejo zavedati, tudi eko šole, da delujejo v konkurenčnem okolju in da je njihova 

naloga ne le obstati v tem okolju, ampak tudi in predvsem uresničevati svoje poslanstvo.  

Nadalje smo ugotovili, da je trajnostni razvoj pojem, ki je zelo aktualen, ki ga zelo radi 

uporabljamo, vendar v praksi še ni zaživel, kot bi moral. Tudi politika bi morala tu odigrati 

konkretnejšo vlogo. In seveda tudi neprofitne organizacije. 

Sedaj je namreč njihov čas. Tako zaradi pomena trajnostnega razvoja kot zaradi spremembe 

družbenega razmišljanja – post-materialistične družbe, v kateri postaja čedalje pomembnejše 

tudi okolje, v katerem živimo. To se odraža tudi v marketinškem pristopu. V ospredje namreč 

stopa socialni marketing, katerega bistvo je v vplivu na obnašanje ljudi. Z aktualnostjo 

trajnostnega razvoja, post-materializma in posledično socialnega marketinga namreč 

sovpadajo dejavnosti, ki v ospredje »silijo« tudi neprofitne organizacije.  

Vendar so se časi, ko so tovrstne organizacije dobivale sredstva na podlagi zvez, politike in 

preteklih zaslug, končali oziroma se počasi bližajo koncu. Svoje je naredila tudi velika 

finančna kriza, ki je podjetjem in državnim ustanovam zmanjšala sredstva za podporo 

tovrstnim projektom.  

Proaktivnost, razvoj novih, aktualnih projektov, izpostavljanje tekoče problematike, 

profesionalni odnos do partnerjev in skrb za prepoznavnost organizacije in njenih projektov 

so poti, ki vodijo k uspešnosti neprofitne organizacije in njenih projektov. Tako kot želijo 

neprofitne organizacije ozaveščati, spreminjati navade in učiti druge o svojih pogledih na 

obravnavano tematiko, tako se morajo biti tudi pripravljene učiti od partnerjev na področjih, 

ki jih do danes v veliki večini še niso osvojile: profesionalna izvedba dejavnosti in 

profesionalna marketinška podpora tem dejavnostim, s pomočjo katerih bodo bolj 

prepoznavne v današnjem konkurenčnem okolju. Pomen marketinške podpore kot ene 

največjih hib neprofitnih organizacij in tudi eko šol, smo predstavili na modelu 7 P, ki ga 

neprofitne organizacije morajo vpeljati v svoje delovanje. Učinkovit marketinški splet pa 

bodo lahko izpeljale le z ustrezno marketinško usposobljenim kadrom ali zunanjo pomočjo. In 

le tako bodo lahko prepoznavne, uspešne na dolgi rok in sledile svojemu poslanstvu.  
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6.4 Priporočila 

Ob zaključku magistrske naloge bomo podali še priporočila za nadaljnje raziskovanje in za 

prakso. 

6.4.1 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

V nalogi smo izvedli intervju in spletno anketo. Pokazalo se je, da je treba na populaciji 

slovenskih podjetij proučiti njihova stališča in odnos do neprofitnih organizacij. Nadalje je 

nujno treba v raziskavo vključiti tudi pogled neprofitnih organizacij na trenutno stanje med 

neprofitnimi organizacijam v Sloveniji. Smiselno bi bilo proučiti tudi razpršenost statusnih 

oblik neprofitnih organizacij ter vpliva statusne oblike neprofitne organizacije na njeno 

prepoznavnost. 

Vsekakor je obravnavano področje trajnostnega razvoja in neprofitnih organizacij 

perspektivno in vredno nadaljnjih raziskav.  

6.4.2 Priporočila za prakso 

Na osnovi analize intervjujev in rezultatov spletne ankete lahko ugotovimo, da so v Sloveniji 

neprofitne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja, se pravi tudi eko šole, 

premalo prepoznavne.  

V nasprotju s preučeno literaturo, v kateri je izpostavljen pomen neprofitnih organizacij, je pri 

nas odnos do njih 'mlačen'. Razlog za to tiči delno v številčnosti tovrstnih organizacij, ki jih je 

v Sloveniji kar 23.000. Drugi, pomembnejši razlog pa je v amaterski naravnanosti neprofitnih 

organizacij. Neprofitne organizacije oziroma ljudje, ki delujejo v njih, bodo morali priti do 

miselnega preskoka in se začeti zavedati, da delujejo na zelo konkurenčnem trgu, kjer so in 

bodo prepoznavni le tisti, ki bodo poskrbeli za inovativne projekte, profesionalno izvedbo 

dejavnosti in ustrezno marketinško podporo, s katero bodo te dejavnosti prepoznavne v širšem 

krogu ljudi. 

Ekošola kot zelo specifična neprofitna organizacija prav tako ne izpolnjuje svojega 

poslanstva, kot bi ga lahko. Glede na število sodelujočih ustanov, otrok in učiteljev, bi morala 

biti bistveno bolj prepoznavna, kot smo ugotovili v sklopu raziskave. Močna opredelitev 

Ekošole – šola za življenje je povsem nepoznana, projekti, ki se izvajajo, dosežejo le manjšo 

skupino vpletenih ljudi. To je glede na zgodovino ustanove, številčnost sodelujočih ljudi in 

pomen, ki si ga eko šole pripisujejo, velika škoda. 

Na osnovi zapisanega bomo Ekošoli priporočili nadgradnjo dejavnosti na področjih 

marketinga ter proaktivnega in sinergičnega delovanja. 
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Marketing 

Velika hiba eko šol je marketinško komuniciranje, saj njihov program in posamezni projekti 

ne dosežejo širše ciljne javnosti. To je glede na mednarodno zgodovino in mednarodno 

povezanost slovenskih eko šol verjetno posledica sodelujočih ljudi, ki so strokovnjaki na 

področju izobraževanja in ne marketinga. Temu področju tudi ne pripisujejo velikega pomena. 

Glede na dolgo zgodovino delovanja v Sloveniji (od leta 1996) so Ekošole tudi premalo 

prepoznavne. Vendar če bodo želeli postati bolj vpliven program, kar bi vsekakor morali biti 

in bi si tudi zaslužili, bodo morali poskrbeti tudi za to področje. To so poudarili tudi vsi v 

raziskavi sodelujoči udeleženci, ki pri neprofitnih organizacijah pogrešajo profesionalen 

pristop in željo organizacij, da se tudi same še kaj naučijo.  

Verjetno je sedaj glede na preučeno literaturo in rezultate raziskave pravi trenutek, da eko šole 

tudi na tem področju naredijo korak naprej. Z naraščajočim pomenom neprofitnih organizacij 

in vzponom socialnega marketinga lahko tudi Ekošole z razvojem svojega marketinškega 

modela (7 P), ki smo ga predstavili v nalogi, postanejo bolj prepoznavne, zanimive tudi za 

medije. Tako bodo tudi partnerji točno vedeli, da so Ekošole kredibilen partner, s katerim 

lahko soustvarjajo projekte oziroma družbo. Na ta način bodo lahko dvignili prepoznavnost 

programa in projektov ter pritegnili k sodelovanju tudi razne inštitucije in gospodarstvo, 

seveda v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Proaktivnost 

Ekošole morajo začeti drzneje razvijati inovativne in aktualne projekte, prilagojene lokalnim 

in nacionalnim potrebam. K sodelovanju bi lahko povabili strokovnjake za posamezna 

področja trajnostnega razvoja, ustrezne institucije ter tako razvili nove, inovativne projekte, v 

katere bi se vključilo tudi več otrok in posledično odraslih. 

Iskanje sinergij 

Ekošole bi se morale bolj povezovati z drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na 

področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj – Zdrave šole, Unesco šole, Sobivanje. 

Projekti vseh navedenih organizacij so zanimivi, sodeluje veliko otrok, do sedaj pa se še ni 

iskalo sinergije med njimi. Na ta način bi bili tudi medijsko veliko bolj zanimivi in bi v svoje 

dejavnosti lahko vključili veliko širši krog ljudi. Ekošola bi tu lahko, glede na število 

sodelujoči ustanov in otrok, odigrala ključno vlogo.  

Z navedenimi dejavnostmi lahko Ekošole naredijo velik korak k boljšemu delovanju, ki jih bo 

na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj postavil v ospredje. Postale bodo tudi 

bolj prepoznavne in ne nazadnje bodo le tako lahko dolgoročno uresničevale svoje poslanstvo 

– Ekošola – šola za življenje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Raziskava o neprofitnih organizacijah in njihovem trženjskem potencialu 

I. Splošni podatki o anketirancu / podjetju 

Kakšen je vaš položaj v podjetju: 

direktor podjetja 

vodja/direktor trženja 

vodja/direktor prodaje 

vodja/direktor projektov 

V katero panogo se uvršča vaše podjetje – po standardni klasifikaciji dejavnosti? 

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

rudarstvo 

predelovalne dejavnosti 

oskrba z električno energijo, plinom in paro 

oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 

gradbeništvo 

trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
promet in skladiščenje 

gostinstvo 

informacijske in komunikacijske dejavnosti 

finančne in zavarovalniške dejavnosti 
poslovanje z nepremičninami 
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 

izobraževanje 

zdravstvo in socialno varstvo 

kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

druge dejavnosti 

dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 

V kateri regiji deluje vaše podjetje? 

Pomurska regija 

Podravska regija 

Koroška regija 

Savinjska regija 

Zasavska regija 

Spodnjeposavska regija 

Jugovzhodna regija 

Osrednjeslovenska regija 

Gorenjska regija 

Notranjsko-kraška regija 

Goriška regija 

Obalno-kraška regija 
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II. Podjetje in marketinško komuniciranje 

1. Podjetja trženju namenjajo različen delež prihodkov. Kolikšen delež prihodkov v vašem 
podjetju namenjate trženjskim dejavnostim? (Označite ustrezen odgovor!) 

Do 2 % od prihodkov 2–3 % od prihodkov 

3–4 % od prihodkov 4–5 % od prihodkov 

Več kot 5 % od prihodkov 

2. V času gospodarske krize se v večini primerov najprej zniža delež prihodkov, namenjenih 
trženjskim dejavnostim. Kako se je spremenil ta delež v vašem podjetju? (Označite 
ustrezen odgovor!) 

Ni se znižal Se je znižal za 10 % 

Znižal se je za 20 % Znižal se je več kot 20 % 

V času krize se je delež povečal 

3. Katere trženjske dejavnosti v vašem podjetju najpogosteje izvajate? Razvrstite spodaj 

naštete, pri čemer z 1 označite tisto, ki jo najpogosteje izvajate, ostale pa ustrezno temu 

razvrstite. 

oglaševanje/promocija       pospeševanje prodaje       

osebna prodaja       neposredno trženje       

odnosi z javnostmi       

4. Ali v vašem podjetju uporabljate sponzorstvo neprofitnih organizacij kot obliko 
promocije? (Označite ustrezen odgovor!) 

Da Včasih Ne 

Če ste na 4. vprašanje odgovorili pritrdilno, kako pogosto sponzorirate spodaj navedene 
dejavnosti / panoge (1 – nikoli, 2 − redko, 3 – niti redko niti pogosto, 4 – pogosto, 5 − 

vedno). Če ste odgovorili negativno, nadaljujte z vprašanjem 11! 

Okoljske organizacije 1 2 3 4 5 

Športna društva 1 2 3 4 5 

Humanitarne organizacije 1 2 3 4 5 

Kulturne organizacije 1 2 3 4 5 

Ekošole 1 2 3 4 5 

5. Kako pomembna so spodaj navedena merila pri odločanju o sponzoriranju – sodelovanju z 

organizacijami in društvi? (1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – niti pomembno 

niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno.) 

Deljenje istih vrednot 1 2 3 4 5 

Prepoznavnost organizacije 1 2 3 4 5 

Področje delovanja organizacije 1 2 3 4 5 

Medijsko pojavljanje organizacije 1 2 3 4 5 

Pričakovani prodajni učinki 1 2 3 4 5 

Doseganje ciljne skupine 1 2 3 4 5 

Zveze in poznanstva 1 2 3 4 5 

Vpliv politike 1 2 3 4 5 
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6. Kolikšen del sredstev (če), namenjenih za trženjske dejavnosti, namenite sponzoriranju 
organizacij in društev? (Označite ustrezen odgovor!) 

Manj kot 5 % 5–10 % 

11–20 % Več kot 20 % 

7. Ali v vašem podjetju sponzorstvu prilagajate tudi druge trženjske dejavnosti?  

Da Ne Ne vem 

Če ste izbrali odgovor »da«, katere so te dejavnosti? (Označite lahko več odgovorov!) 

Organizacija tiskovnih konferenc Obveščanje medijev o dejavnostih  

Organizacija dogodkov Nagradne igre in natečaji / tekmovanja 

Oglaševanje 

Drugo: ___________________ 

8. Kaj pričakujete od sodelovanja z organizacijami?  

Spodaj so navedene nekatere pričakovane koristi, ki nastanjajo pri sodelovanju z 
organizacijami. Prosim, označite pomembnost teh pričakovanih koristi za podjetje na 
lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti 

da niti ne, 4 – se strinjam, 5 – v celoti se strinjam, 9 – ni relevantno. 

Povezavo podjetja in organizacije 1  2  3  4  5   9  

Boljši imidž podjetja v javnosti 1  2  3  4  5   9  

Boljši imidž podjetja med zaposlenimi 1  2  3  4  5   9  

Večjo lojalnost kupcev/potrošnikov 1  2  3  4  5   9  

Povečano prodajo storitev/produktov 1  2  3  4  5   9  

Konkurenčno prednost podjetja 1  2  3  4  5   9  

Povečano zanimanje medijev za podjetje 1  2  3  4  5   9  

Doprinos k skupnim ciljem 1  2  3  4  5   9  

9. Ali imate v vašem podjetju že kakšno izkušnjo s sponzoriranjem? 

Da Ne  

Če že imate izkušnje, kakšne so te: 

Odlične Dobre 

Srednje Slabe 

Zelo slabe 

10. V Sloveniji je preko 20.000 različnih društev oziroma neprofitnih organizacij. Kakšen vir 
financiranja se vam zdi najbolj smiseln? (Prosim, označite le en ustrezen odgovor.) 

Področje naj se sistemsko uredi – financiranje države, občin … 

Financirajo naj se preko raznih razpisov 

Kot vsa subjekti nastopajo na trgu in tako sami določijo svoj položaj oziroma možnost 
preživetja 

Drugo: _________________ 
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III. Podjetje in trajnostni razvoj 

11. Trajnostni razvoj sestoji iz treh osnovnih komponent. Kateri od naštetih komponent 
pripisujete v vašem podjetju največ največji pomen?  

Razvrstite spodaj naštete, pri čemer z 1 označite tisto, ki ji v vašem podjetju pripisujete 
največji pomen, ostali pa ustrezno temu razvrstite! 

Okoljska problematika ___ 

Socialni odnosi ___ 

Ekonomija ___ 

12. Koliko sredstev namenite v vašem podjetju za izvajanje teh dejavnosti oziroma za 
projekte trajnostnega razvoja? (Napišite delež sredstev, namenjenih trženjskim 
dejavnostim.) 

_______________________________________________________________________ 

13. Od česa je odvisen obseg dejavnosti za trajnostni razvoj v vašem podjetju? (Označite 
lahko enega ali največ dva odgovora.) 

Od stroškov tovrstnih dejavnosti 

Od zainteresiranosti vodstva podjetja 

Od zainteresiranosti zaposlenih 

Od časovnega obsega, ki ga zahtevajo te dejavnosti  
Drugo: _____________________ 

14. Ali poznate kakšno društvo ali organizacijo, ki deluje na področju trajnostnega razvoja? 
(Označite ustrezen odgovor!) 

Da Ne 

Če »da«, katero oziroma katere: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

15. Kakšno je stališče vašega podjetja do organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega 
razvoja (okoljske, vzgojno-izobraževalne …) in njihovega delovanja? Označite ustrezen 
odgovor! 

Organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja, so: 

So zelo pomembne So pomembne 

Ne vem Niso pomembne 

Sploh niso pomembne 

16. Ali podpirate katero od organizacij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja? 

Da Ne 
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Če ste odgovorili pritrdilno, kako podpirate organizacijo? 

Finančno Moralno  

Če ste pri vprašanju številka 16 odgovorili pritrdilno, katero/katere organizacije na 

področju trajnostnega razvoja podpirate? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Zakaj podpirate navedeno organizacijo/organizacije? Prosim, navedite nekaj 

najpomembnejših razlogov. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

17. Koliko pomembno je izobraževanje mladih (od vrtca naprej) o trajnostnem razvoju 

(okoljevarstvenih dejavnostih, medosebnih odnosih …)? 

Zelo pomembno Pomembno 

Ne vem Nepomembno 

Sploh ni pomembno 

18. Ste že slišali za program Ekošola? (Označite ustrezen odgovor!) 

Da Ne 

19. Program Ekošola skrbi za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj v vrtcih in šolah. 
Ali bi sodelovali kot sponzor v takšnih dejavnostih trajnostnega razvoja? (Označite 
ustrezen odgovor!) 

Da Ne Ne vem 

20. Kaj bi vas prepričalo v podporo projektu, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok za 
trajnostni razvoj? (Ocenite spodaj naštete! 1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – niti 

pomembno niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno) 

Možnost soustvarjanja dejavnosti 1  2  3  4  5  

Cena/strošek sodelovanja 1  2  3  4  5  

Odmevnost projekta 1  2  3  4  5  

Medijska prepoznavnost organizacije 1  2  3  4  5   

Povezanost projekta z vizijo organizacije 1  2  3  4  5  

21. V kolikšni meri se strinjate s trditvijo, da bi Slovenija lahko prevzela pobudo pri 
posameznih projektih trajnostnega razvoja in tako povečala svojo prepoznavnost? 

Se v celoti ne strinjam Se ne strinjam 

Ne vem Se strinjam 

Se v celoti strinjam 

 

Zahvaljujem se vam za vaše odgovore in morebitne predloge! 

Borut Petelin 


