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POVZETEK
V magistrskem delu obravnavam vpliv svetovne finančne in gospodarske krize, ki je
nastala leta 2007 v Združenih državah Amerike ter se nemudoma globalizirala po vseh
celinah, na delovanje nevladnih organizacij. V prvi vrsti gre za pereč problem sodobnega
sveta, pri čemer pa je za nevladne organizacije, ki delujejo v človekovo dobrobit, značilno,
da so večinoma še bolj aktivne v času raznih kriz. Glavni cilj magistrskega dela je
ugotoviti, kako je svetovna finančna in gospodarska kriza vplivala na financiranje ter
posledično delovanje nevladne organizacije Greenpeace ter s kakšnimi izzivi se dandanes
srečujejo nevladne organizacije. Glavne uporabljene metode raziskovanja so metoda
pridobivanja podatkov, statistična metoda in primerjalna analiza. Rezultati analize
pokažejo, da je obdobje pred nastankom svetovne finančne in gospodarske krize (od leta
2005 do leta 2007) zaznamoval presežek prihodkov nevladne organizacije Greenpeace
nad njenimi odhodki. V obdobju med svetovno finančno in gospodarsko krizo (od leta
2008 do leta 2009) je prišlo do upada presežka njenih prihodkov nad odhodki, obdobje po
nastanku svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2010 do leta 2015) pa je
zaznamovalo konstantno nihanje presežka njenih prihodkov nad odhodki. Na podlagi
ugotovitev je nevladna organizacija Greenpeace v obdobju od leta 2008 do leta 2009
zaradi vpliva svetovne finančne in gospodarske krize beležila upad subvencij, dotacij,
regresov, kompenzacij in drugih prihodkov ter posledično namenila manj finančnih
sredstev za globalne okoljevarstvene aktivnosti.
Ključne besede: svetovna finančna in gospodarska kriza, nevladne organizacije,
Greenpeace, mednarodno okolje, Evropska unija, Slovenija, financiranje.
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SUMMARY
IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ON THE
FUNCTIONING OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
This master's thesis discuss the impact of the global financial and economic crisis, that
emerged in 2007 in the United States and immediately globalized across all continents, to
the functioning of non-governmental organizations. It represents a pressing problem of
the modern world, wherefore non-governmental organizations are more active in times of
various crises. The main goal of the master's thesis is to find out how the global financial
and economic crisis affected non-governmental organization’s Greenpeace financing and
functioning and furthermore with what kind of challenges are non-governmental
organizations encountered these days. The main methods of research used are the
method of data acquisition, statistical method and comparative analysis. The results of
the analysis show that the period preceding the onset of the global financial and
economic crisis (from 2005 to 2007) was marked by a surplus of the non-governmental
organization Greenpeace. In the period between the global financial and economic crisis
(from 2008 to 2009) the surplus reduced. The period after the onset of the global
financial and economic crisis (from 2010 to 2015) was marked by a constant fluctuation in
the surplus. On the basis of the findings non-governmental organization Greenpeace due
to the impact of the global financial and economic crisis (from 2008 to 2009) recorded a
decline in subsidies, grants, regressions, compensations and other revenues, wherefore
devoted less financial resources to global environmental activities.
Key words: global financial and economic crisis, non-governmental organizations,
Greenpeace, international environment, European Union, Slovenia, financing.
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UVOD

Temo tega magistrskega dela sem izbrala zaradi zanimanja za vzroke nastanka svetovne
finančne in gospodarske krize ter za njen vpliv na financiranje in posledično delovanje
nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) Greenpeace. Že dlje časa spremljam
delovanje mednarodne okoljevarstvene NVO Greenpeace, ki »si prizadeva za zaščito
biološke raznolikosti, preprečitev onesnaženja in zlorabe oceanov, kopnega, zraka ter
sveže vode, prenehanje vseh jedrskih groženj in podpiranje miru, globalne razorožitve ter
nenasilja« (Wikipedia, 2017). Ob tem sem se začela spraševati, kako je svetovna finančna
in gospodarska kriza vplivala na njeno delovanje. Ob prebiranju literature o tej temi se mi
je porodilo še več vprašanj, ki so bila povod za nadaljnjo raziskavo. Financiranje
predstavlja ključen problem za NVO po svetu, kljub temu da so kot tretji sektor, kot jih
nekateri imenujejo, zelo pomembne. NVO so na določenih delovnih področjih bolj
učinkovite, produktivne in dostopne kot državne institucije. NVO zbirajo sredstva na
različne načine. Magistrsko delo med drugim predstavlja vrste in vire financiranja, posebej
pa so analizirani viri financiranja NVO Greenpeace za obdobje od leta 2005 do leta 2015,
pri čemer je poudarek na raziskavi vpliva svetovne finančne in gospodarske krize na njeno
financiranje ter posledično delovanje. Magistrsko delo tako dokazuje, da se je
obravnavana NVO delno soočala s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize, ki
je povzročila pomanjkanje njenih finančnih sredstev in stagnacijo njenega delovanja.
Cilj magistrskega dela je predstaviti izsledke lastne raziskave o tem, kako je svetovna
finančna in gospodarska kriza vplivala na financiranje ter posledično delovanje NVO
Greenpeace. Finančna kriza je nastala leta 2007 v Združenih državah Amerike (v
nadaljevanju ZDA) kot posledica bankrota večje hipotekarne ustanove, ki je še istega leta
povzročila upad ameriške gospodarske dejavnosti. Posledično se je razvila v gospodarsko
krizo. Z letom 2009 so se izidi finančne in gospodarske krize dokončno implementirali tudi
v mednarodnem okolju; njen vpliv so občutile tudi NVO. Zaradi osebnega zanimanja za
okoljevarstvo in podpiranja delovanja NVO Greenpeace me zanima, kakšen je bil vpliv
omenjene krize na njeno financiranje in posledično delovanje. Zaradi navedenega je
raziskava razdeljena na tri proučevana obdobja, in sicer obdobje pred nastankom
svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2005 do leta 2007), obdobje svetovne
finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009) ter obdobje po svetovni
finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do leta 2015).
Namen magistrskega dela je predstaviti pojem nevladne organizacije in delovanje NVO
približati širši javnosti. Med drugim je bil namen predstaviti tudi problematiko, s katero se
NVO danes srečujejo pri svojem delovanju – od lobiranja in finančnih problemov do
problemov nerazumevanja pojma NVO ter njegove umestitve v zakonodaji.
Magistrsko delo na enem mestu vsebuje obrazložitev še nejasnih ali dvomljivih vidikov
delovanja NVO z namenom boljšega razumevanja področja delovanja NVO za širšo
javnost. Na omenjenem področju je bilo do sedaj veliko raziskanega, kar dokazujejo
raznovrstni literarni viri, analize, debate, raziskave in publikacije. Raziskave na temo vpliva
1

svetovne finančne in gospodarske krize na delovanje NVO Greenpeace nisem zasledila,
odkrila pa sem nekaj primerljivih raziskav, predstavljenih v nadaljevanju.
Kot vir informacij mi je s svojimi ugotovitvami pomagala raziskava, ki je beležila učinke
gospodarske krize na NVO v določenih državah. Raziskava predstavlja ugotovitve glede
tega, na kakšen način je gospodarska kriza vplivala na NVO v letu 2009, pri čemer se
osredotoča predvsem na posledice zaradi zmanjšanja prihodkov, omejitve njihovih
programov ter odziv na finančno krizo. Za bolj učinkovito primerjavo ter ključne
ugotovitve so v raziskavo vključili tudi tuje NVO iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Prva ključna
ugotovitev glede vpliva krize na prihodke je, da je večina NVO analiziranih držav občutila
vpliv gospodarske krize. Ugotovili so tudi, da je bil vpliv gospodarske krize manjši na NVO,
katerih delovanje je omejeno na lokalno raven, ter tiste, ki so manjše glede na obseg
delovanja. Druga ključna ugotovitev glede povečanja povpraševanja po storitvah je
pokazala, da se je po gospodarski krizi povečalo povpraševanje po storitvah NVO. Tako so
avstrijske NVO beležile kar 70 % porast povpraševanja po svojih storitvah, sledile so jim
hrvaške s 50 % povpraševanjem, nato slovenske s 40 % povpraševanjem ter nazadnje
italijanske s 27 % povpraševanjem po svojih storitvah. Tretja ključna ugotovitev glede
vpliva krize na obseg programov in projektov NVO je, da se je omenjeni obseg povečal
zaradi progresivnega povpraševanje po storitvah NVO. Četrta ključna ugotovitev glede
protiukrepov dokazuje, da so analizirane NVO za namen zmanjšanja negativnih učinkov
krize povečale aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev s poudarkom na pridobivanju
donacij, nacionalnih in evropskih sredstev (Noč, Forbici & Verbajs, 2010).
Druga raziskava predstavlja razpravo o tem, na kakšen način so se neprofitne organizacije
v zvezni državi Delaware odzvale na vpliv gospodarske recesije v obdobju 2007–2009. V
omenjenem obdobju je neprofitni sektor pomagal vladi zagotoviti podporo ter izboljšati
življenja tistih, ki so bili potrebni pomoči. Zaradi navedenega je tudi pomembno, da
neprofitne organizacije postanejo bolj odporne na gospodarske padce ter obenem iščejo
priložnosti za svojo rast in trajnost. Gospodarska kriza je v obdobju 2007–2009 precej
vplivala na delawarske neprofitne organizacije, saj je kar polovica anketiranih ocenila, da
so njihovi odhodki presegli prihodke. Namen študije je raziskava izkušenj ter načinov
vodenja neprofitnih organizacij med gospodarsko krizo v obdobju od leta 2007 do leta
2009, ki so omenjeno obdobje uspešno prestale, ter raziskava strategij, s katerimi so se
vodje teh organizacij pripravile za morebiten naslednji gospodarski upad, ki bi lahko
prizadel njihovo organizacijo. Na podlagi preteklih raziskav ta študija daje novo pozornost
pri ugotavljanju razlik med malimi in srednje velikimi neprofitnimi organizacijami, ki so bile
pod vplivom gospodarske krize. Študija se osredotoča predvsem na njihov odziv na
spremembe zaradi zmanjšanja posameznih donacij in drugih načinov financiranja.
Raziskovalna metodologija, ki je bila uporabljena za študijo, je kombinirana metoda
kvantitativne in kvalitativne raziskave s presečno metodo analize. Celovita analiza zajema
podatke, zbrane z anketiranjem 40 neprofitnih organizacij ter 8 vodij neprofitnih
organizacij. Ugotovitve študije so pokazale, da je večje število »preživelih« neprofitnih
organizacij poročalo o uspehu z vsemi strategijami zaostrovanja in zbiranja sredstev v
primerjavi z »uspešnimi» neprofitnimi organizacijami. Večje število »uspešnih« neprofitnih
2

organizacij pa je poročalo o uspehu s podjetniškimi strategijami, kot so »izboljšanje in
širjenje trženjskih prizadevanj« ter »dvig cen in pristojbin«. Tudi večje število »uspešnih«
neprofitnih organizacij je poročalo o uspehu pri izkoriščanju priložnosti, kot je »uporaba
visoko usposobljenih prostovoljcev«. Izsledki raziskave vodijo k ugotovitvam, da če
neprofitna organizacija želi, da ne le preživi, ampak uspeva v času recesije, mora izvajati
podjetniške strategije in izkoristiti trenutne priložnosti (Johnson, 2014).
Pomemben vir informacij je bila tudi študija, ki je raziskala učinke svetovne gospodarske
krize v letih 2008 in 2009 na izvajanje storitev izbranih NVO v Keniji. NVO so se soočile z
učinki globalne gospodarske krize, pri čemer so uporabile učinkovite alternativne metode.
Kljub vsemu so se soočile s številni izzivi, kot so nazadovanje pri izvajanju projekta,
zmanjšanje operacij, proračuna, financiranja in zaposlovanja. Glavna strategija upravljanja
je bilo prestrukturiranje. Študija ugotavlja, da se morajo NVO v prihodnje osredotočiti na
diverzifikacijo svojih virov financiranja, ozaveščanje zainteresiranih strani, razvijanje
sporazumov med vodstvom in zaposlenimi na podlagi jasnih meril in ukrepov za
upravljanje rezerv, neomejenih sredstev in naložbenih odločitev (Ogutu, 2011).
V magistrskem delu preverjam veljavnost naslednjih hipotez:





Hipoteza 1: Sredstva NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015 letno
naraščajo.
Hipoteza 2: V obdobju svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta
2009) se je prihodek NVO Greenpeace znižal.
Hipoteza 4: Svetovna finančna in gospodarska krize vpliva na delovanje NVO
Greenpeace.
Hipoteza 3: V obdobju po svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do leta
2015) je NVO Greenpeace beležila presežek prihodkov nad odhodki.

Pri izdelavi magistrskega dela so bili uporabljeni različni postopki od proučitve domače in
tuje literature o obravnavani tematiki, hipotez in podatkov že opravljenih raziskav do
analiziranja, primerjanja in obdelovanja pridobljenih podatkov. S pomočjo komparativne
metode sem primerjala enaka ali podobna dejstva različnih avtorjev, s čimer sem prišla do
novih spoznanj. Nadaljnje sem z metodo klasifikacije definirala posamezne pojme, z
metodo kompilacije pa strnila opažanja, vidike, zaključke in ugotovitve preostalih
raziskovalcev. Z deskriptivno metodo sem v teoretičnem delu magistrskega dela opisala
teorijo, s statistično metodo ter metodo pridobivanja podatkov pa zbirala statistične
podatke s spletne strani Greenpeace. Nazadnje je bila uporabljena še metoda primerjalne
analize, s katero sem združila znanstvena spoznanja in preizkušene rezultate iz prakse v
zaključeno celoto.
Osrednji del magistrskega dela predstavlja sedem poglavij. V uvodu sta najprej
predstavljena problematika dela ter predmet raziskovanja, sledijo cilj, namen ter ocena
doslej opravljenih raziskav s hipotezami ter uporabljenimi metodami raziskovanja. V
drugem poglavju so opisani nastanek svetovne finančne in gospodarske krize, njene
posledice v mednarodnem okolju in Evropski uniji (v nadaljevanju EU) ter njeni učinki na
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NVO. Tretje poglavje predstavlja pomen NVO ter njihovo vlogo v svetu. Nato so še
ustrezno tipološko ter klasifikacijo opisane in grafično prikazane. Opisanih je tudi nekaj
najpomembnejših mednarodnih in slovenskih NVO ter okoljevarstvenih NVO. Četrto
poglavje vsebuje opis pravne ureditve in razvoja NVO na mednarodni in nacionalni ravni,
pri čemer je zgodovinski razvoj slovenskih NVO razdeljen na tri obdobja, in sicer na
obdobje Avstro-ogrske monarhije ter Kraljevine Jugoslavije, na obdobje socializma ter na
obdobje 90. let 20. stoletja. Sledi peto poglavje magistrskega dela, ki predstavi
financiranje in delovanje NVO v splošnem. Tako predstavlja vrste in vire financiranja NVO
ter posebne načine delovanja NVO, kot sta lobiranje in mreženje. Šesto poglavje
magistrskega dela predstavlja izsledke raziskave vpliva svetovne finančne in gospodarske
krize na financiranje in delovanje NVO Greenpeace. V predzadnjem, sedmem poglavju so
verificirane postavljene hipoteze ter obrazložen prispevek magistrskega dela k stroki.
Magistrsko delo se zaključi z osmim poglavjem, ki vsebuje opis strnjenih ugotovitev.
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2

SVETOVNA FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA

Leto 2009 se je pričelo s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki je nastala s padcem
finančnih konglomeratov. V daljšem časovnem obdobju so ti predstavljali podporni
mehanizem zahodnega dela sveta, nenačrtovana dejanja svetovnih korporacij in
menedžerjev pa so povzročila njihov padec. Izid tega je povzročil začetek finančne krize,
ki se je pričela odražati v svetovnem gospodarstvu. Kmalu za tem so bili posledično
uvedeni novi svetovni ukrepi kot na primer obširne garancije za vloge v bankah ter za
zasebne in podjetniške dolgove, takojšnje pomoči finančnim konglomeratom, finančne
stimulacije in zniževanje obrestnih mer ter odkupi slabih terjatev. Omenjeni ukrepi niso
prinesli pozitivnega rezultata (Drobnič v: Seitl, 2014, str. 3).

2.1 ZAČETEK SVETOVNE FINANČNE KRIZE
V ZDA je leta 2007 bankrotirala ena izmed prvih večjih hipotekarnih ustanov, kar je
povzročilo začetek finančne krize in posledično stagnacijo cen ameriških nepremičnin
(Štiblar v: Seitl, 2014, str. 3).
Bear Stears, ena večjih investicijskih bank v ZDA, je spomladi leta 2008 doživela finančni
zlom. J. P. Morgan Chase, prav tako ena izmed večjih bank v ZDA, je s pomočjo Ameriške
fundacije za razvoj podjetništva odkupila banko Bear Stears (Štiblar v: Seitl, 2014, str. 3).
ZDA je jeseni leta 2008 izdala državne obveznice za Fannie Mae in Freddy Mack,
hipotekarni finančni ustanovi, ki sta pred tem bankrotirali. V enakem časovnem obdobju
sta se prav tako znašli v stečaju Merril Lynch in Lehman Brothers, večji ameriški
investicijski banki. Pred bankrotom se je znašla tudi najboljša ameriška zavarovalnica
American International Group, ki jo je ameriška vlada nacionalizirala s 85 milijard dolarjev
vrednim dvoletnim posojilom v zameno za 80 % delnic lastništva (Štiblar v: Seitl, 2014,
str. 3).
Posledica ameriškega bančnega stečaja je bila zaznamovana tudi z 12,5 % enodnevnim
padcem cene delnic, ki se je zgodil v ameriški investicijski banki Goldman Saks. J. P.
Morgan Chase je po odkupu banke Bear Stears nadaljeval z odkupi propadlih finančnih
podjetij. S pomočjo državnih regulatorjev je tako investiral v propadlo ameriško hranilnico
in posojilno institucijo Washington Mutual. Za ponovni vzpon finančnega sistema ter borze
Wall Street sta ameriška vlada in kongres namenila 700 milijard dolarjev državne pomoči
(Štiblar v: Seitl, 2014, str. 3).
Prvi rezultati državne pomoči so se razkrili jeseni 2008, ko ni bilo več bankrotiranih
finančnih ustanov. Ameriška hipotekarna posojila in recesija globalnega gospodarstva pa
še zdaleč niso bili razrešeni, saj so borzni indeksi nenehno nihali, recesija pa je zaobjela
ves svet (Štiblar v: Seitl, 2014, str. 3–4).
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2.2

ZAČETEK SVETOVNE GOSPODARSKE KRIZE

Zaradi procikličnega delovanja finančnega trga in gospodarskega sektorja je finančna
kriza povzročila upad gospodarske dejavnosti oziroma dolgotrajno gospodarsko recesijo,
katere znaki so se odražali že v letu 2007. Kazalci gospodarske recesije so se odražali v
zmanjševanju inflacije, zmanjševanju globalne menjave, znižanju cen surovin,
zmanjševanju transportnega indeksa, upadu novih gradenj nepremičnin in zmanjšanju
prodaje avtomobilov (Štiblar v: Seitl, 2014, str. 4).
Začetek svetovne gospodarske krize so odražali spodaj navedeni kazalci (Štiblar v: Seitl,
2014, str. 4):









upad globalne gospodarske rasti,
upad rasti globalne trgovine,
upad cen surovin,
zmanjšanje posojil in obrnjeni tokovi kapitala,
zmanjšanje indeksa transportnih cen,
zmanjšanje asistence državam tretjega sveta,
vprašanje »samozavarovanja« prizadetih držav,
zmanjšanje avtomobilske prodaje.

Svetovna gospodarska kriza je vplivala na večji del globalnega gospodarskega sektorja,
predvsem na jeklarsko panogo, kjer je bil največji upad cen od 20 % do 70 %. Vpliv krize
je bil opazen tudi v transportu, ladjedelništvu, rudarstvu, izdelovanju trajnih in
premožnejših dobrin, trgovini, turizmu in gradbeništvu. Manjši vpliv krize je bil opazen v
farmaciji, zdravstvu in posameznih surovinskih dejavnostih (Štiblar v: Seitl, 2014, str. 4).

2.3 POSLEDICE SVETOVNE FINANČNE IN GOSPODARSKE
V MEDNARODNEM OKOLJU IN EVROPSKI UNIJI

KRIZE

Z letom 2009 so se konsekvence svetovne finančne in gospodarske krize dokončno
implementirale na globalni ravni kot tudi v Evropi. Četudi je bilo na globalni ravni sprejetih
več ukrepov, se finančnemu zlomu svetovnih ustanov in posledično finančni krizi ni bilo
moč izogniti (Seitl, 2014, str. 4).
V mednarodnem okolju je tako kot posledica globalne finančne krize zavladala
gospodarska recesija zaradi procikličnega delovanja finančnega trga in gospodarskega
sektorja. ZDA kot iniciator svetovne finančne in gospodarske krize so posledice zaznale z
nezadostno rastjo produkta, upadom prodaje na drobno in avtomobilov ter upadom cen
surovin. Leto 2008 so pričele z –0,92 % gospodarsko rastjo, leto kasneje pa z 0,11 %. Kot
komparacija med letoma 2008 in 2009 je zanimiv podatek, da se je v ZDA BDP na
prebivalca znižal s 46.900,91 ameriških dolarjev v letu 2008 na 45.461,43 ameriških
dolarjev v letu 2009, ko ZDA ni več pestila globalna kriza. V omenjenem časovnem
obdobju so ZDA beležile 0,1 % stopnjo inflacije, v letu 2008, v naslednjem letu pa porast
za 2,5 %. V letu 2009 je ameriški javnofinančni primanjkljaj dosegel rekordno mejo
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1.420 milijard ameriških dolarjev, javni dolg pa je prvič v zgodovini presegel 10.000
milijard ameriških dolarjev (Seitl, 2014, str. 4).
Svetovna finančna in gospodarska kriza je pustila posledice, ki so se globalizirale tudi v
Evropo. Tako se je EU v letu 2009 znašla pred nazadovanjem zunanjega povpraševanja in
inflacije, upadom rasti produkta in borznih indeksov ter pred recesijo v gospodarskih
panogah. V začetku svetovne finančne in gospodarske krize je EU še vzdrževala pozitivno
0,4 % gospodarsko rast, leto kasneje pa se je ta zmanjšala na negativno –4,5 %
gospodarsko rast. EU je paralelno z ZDA zaznamoval upad BDP. Leta 2008 je bila vrednost
BDP 0,0 %, naslednje leto pa se je znižala na –4,8 %. EU je po nastanku krize
zaznamoval tudi upad inflacije, katere vrednost je v letu 2008 merila 3,64 %, leto kasneje
pa se je zmanjšala za 2,76 %. Posledično je naraščal tudi evropski javni dolg, katerega
vrednost je leta 2008 znašala 62,0 %, naslednje leto pa se je povzpela na 74,4 %.
Sorodno dejanje se je pokazalo tudi pri evropskem javnofinančnem primanjkljaju, ki se je
v omenjenem obdobju povečal z –2,4 % BDP na –6,9 % BDP (Seitl, 2014, str. 5).

2.4 UČINKI
SVETOVNE
FINANČNE
NA NEVLADNE ORGANIZACIJE

IN

GOSPODARSKE

KRIZE

Leta 2009 so učinki svetovne finančne in gospodarske krize imeli globalen vpliv, katerih
posledice so bile vidne tudi v nevladnem sektorju. Na omenjeno temo je bilo opravljenih
več študij primerov, ki so raziskovale vpliv omenjene krize na NVO, pri čemer so v svojih
raziskavah ugotovile, da je večina sodelujočih NVO poročalo o dejstvu, da je svetovna
finančna in gospodarska kriza vplivala nanje.
Študija primera z nazivom »Učinki gospodarske krize na nevladne organizacije v Sloveniji,
Italiji, Avstriji in na Hrvaškem« (Noč, Forbici & Verbajs, 2010) beleži učinke gospodarske
krize na NVO v omenjenih državah. Raziskava podaja ugotovitve, na kakšen način je
gospodarska kriza vplivala na NVO v letu 2009, pri čemer se osredotoča predvsem na
posledice zaradi zmanjšanja prihodkov, omejitve njihovih programov ter odziva na
finančno krizo. Za bolj učinkovito primerjavo ter ključne ugotovitve so v raziskavo vključili
tudi tuje NVO iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Prva ključna ugotovitev glede vpliva krize na
prihodke je, da je večina NVO analiziranih držav občutila vpliv gospodarske krize. Ugotovili
so tudi, da je bil vpliv gospodarske krize manjši na NVO, katerih delovanje je omejeno na
lokalno raven, ter tiste, ki so manjše glede na obseg delovanja. Druga ključna ugotovitev
glede povečanja povpraševanja po storitvah je pokazala, da se je po gospodarski krizi
povečalo povpraševanje po storitvah NVO. Tako so avstrijske NVO beležile kar 70 %
porast povpraševanja po svojih storitvah, sledile so jim hrvaške s 50 % povpraševanjem,
nato slovenske s 40 % povpraševanjem ter nazadnje italijanske s 27 % povpraševanjem
po svojih storitvah. Tretja ključna ugotovitev glede vpliva krize na obseg programov in
projektov NVO je, da se je omenjeni obseg povečal zaradi progresivnega povpraševanje
po storitvah NVO. Četrta ključna ugotovitev glede protiukrepov dokazuje, da so
analizirane NVO za namen zmanjšanja negativnih učinkov krize povečale aktivnosti za
pridobitev finančnih sredstev s poudarkom na pridobivanju donacij, nacionalnih in
evropskih sredstev (Noč, Forbici & Verbajs, 2010).
7

Naslednja študija primera predstavlja razpravo o ugotovitvah, na kakšen način so se
neprofitne organizacije v zvezni državi Delaware odzvale na vpliv gospodarske recesije v
obdobju 2007–2009. V omenjenem obdobju je neprofitni sektor pomagal vladi zagotoviti
podporo ter izboljšati življenja tistih, ki so bili potrebni pomoči. Zaradi navedenega je tudi
pomembno, da neprofitne organizacije postanejo bolj odporne na gospodarske padce ter
obenem iščejo priložnosti za svojo rast in trajnost. Gospodarska kriza je v obdobju 2007–
2009 precej vplivala na delawarske neprofitne organizacije, saj je kar polovica anketiranih
ocenila, da so njihovi odhodki presegli prihodke. Namen študije je raziskava izkušenj ter
načinov vodenja neprofitnih organizacij med gospodarsko krizo v obdobju 2007- 2009, ki
so uspešno prestale omenjeno obdobje, ter raziskava strategij, s katerimi so se vodje teh
organizacij pripravile za morebiten naslednji gospodarski upad, ki bi lahko prizadel njihovo
organizacijo. Na podlagi preteklih raziskav ta študija daje novo pozornost pri ugotavljanju
razlik med malimi in srednje velikimi neprofitnimi organizacijami, ki so bile pod vplivom
gospodarske krize. Študija se osredotoča predvsem na njihov odziv na spremembe zaradi
zmanjšanja posameznih donacij in drugih načinov financiranja. Raziskovalna metodologija,
ki je bila uporabljena za študijo, je kombinirana metoda kvantitativne in kvalitativne
raziskave s presečno metodo analize. Celovita analiza zajema podatke, zbrane z
anketiranjem 40 neprofitnih organizacij ter 8 vodij neprofitnih organizacij. Ugotovitve
študije so pokazale, da je večje število »preživelih« neprofitnih organizacij poročalo o
uspehu z vsemi strategijami zaostrovanja in zbiranja sredstev v primerjavi z »uspešnimi«
neprofitnimi organizacijami. Večje število »uspešnih« neprofitnih organizacij pa je
poročalo o uspehu s podjetniškimi strategijami, kot so »izboljšanje in širjenje trženjskih
prizadevanj« ter »dvig cen in pristojbin«. Tudi večje število »uspešnih« neprofitnih
organizacij je poročalo o uspehu pri izkoriščanju priložnosti, kot je »uporaba visoko
usposobljenih prostovoljcev«. Sklepne ugotovitve kažejo, da če neprofitna organizacija
želi, da ne le preživi, ampak uspeva v času recesije, mora izvajati podjetniške strategije in
izkoristiti trenutne priložnosti (Johnson, 2014).
Tretja študija primera je raziskala učinke svetovne gospodarske krize v letih 2008- 2009
na izvajanje storitev izbranih NVO v Keniji. NVO so se soočile z učinki globalne
gospodarske krize, pri čemer so uporabile učinkovite alternativne metode. Kljub vsemu so
se soočile s številni izzivi, kot so nazadovanje pri izvajanju projekta, zmanjšanje operacij,
proračuna, financiranja in zaposlovanja. Glavna strategija upravljanja je bilo
prestrukturiranje. Študija ugotavlja, da se morajo NVO v prihodnje osredotočiti na
diverzifikacijo svojih virov financiranja, ozaveščanje zainteresiranih strani, razvijanje
sporazumov med vodstvom in zaposlenimi na podlagi jasnih meril in ukrepov za
upravljanje rezerv, neomejenih sredstev in naložbenih odločitev (Ogutu, 2011).
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3

SPLOŠNO O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

3.1 POJEM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Pri prebiranju tuje in slovenske literature sem zasledila, da večina avtorjev uporablja
različna poimenovanja NVO, kot so neprofitne organizacije, dobrodelne organizacije, tretji
sektor, neodvisni sektor, mrežne organizacije, volonterske oz. prostovoljne organizacije,
neobdavčeni sektor, nevladni sektor, civilna družba, filantropija, socialne organizacije ipd.
Najpogosteje uporabljena pojmovanja so dobrodelne organizacije, neodvisni sektor,
volonterske oziroma prostovoljne organizacije, filantropija in neprofitne organizacije.
Termin dobrodelna organizacija pomeni podporo, ki jo NVO prejmejo od zasebnih
dobrodelnih donacij, in predpostavlja določeno motivacijo tako donatorjem kot tudi NVO
kot prejemnicam donacij. Pri tem je treba izpostaviti, da zasebni dobrodelni prispevki ne
predstavljajo edinega ali celo največjega vira prihodkov NVO. Nadaljnje je vredno
izpostaviti tudi dejstvo, da nekatere NVO niso »dobrodelne«, ampak zagovarjajo
specifične interese svojih članov s pomočjo lobiranja (Anheier, 2005, str. 38).
Neodvisni sektor predstavlja vlogo organizacije, ki jo igra kot »tretjo silo« zunaj vladne ter
zasebne gospodarske domene. V realnem stanju so takšne organizacije precej finančno in
politično odvisne. V političnem smislu so predvsem podvržene mnenju lokalnih,
regionalnih in nacionalnih elit, ki imajo po navadi tudi članstvo v takšnih organizacijah. V
finančnem smislu pa so v veliki meri odvisne od prihodkov vlade in zasebnega
gospodarstva (Anheier, 2005, str. 38).
Volonterske oz. prostovoljne organizacije poudarjajo tako pomemben vložek, ki ga
opravijo prostovoljci na menedžerski in operativni ravni v tej organizaciji, kot tudi
neobvezujoče članstvo v omenjeni organizaciji. Pomembno je tudi dejstvo, da v
volonterskih oziroma prostovoljnih organizacijah večji delež aktivnosti opravijo plačani
zaposleni in ne prostovoljci (Anheier, 2005, str. 38).
Termin filantropija se nanaša na koriščenje osebnega bogastva ter znanja za specifično
javno korist, po navadi se aplicira na filantropske fundacije ter podobne institucije. V
negativnem smislu filantropija včasih s pomočjo lobiranja uresničuje interese svojih članov
in ne interesov javnosti (Anheier, 2005, str. 39).
Pojem neprofitne organizacije poudarja dejstvo, da slednje ne obstajajo zato, da
ustvarjajo dobiček za njihove lastnike. Čeprav paradoksno, pa vendar te organizacije
občasno zaslužijo dobiček v primeru, ko ustvarijo več prihodkov, kot jih porabijo v
tekočem letu (Anheier, 2005, str. 39).
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3.2 POMEN IN VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
NVO so organizacije, ki jih lahko samostojno ustanovi fizična oseba oziroma kdorkoli.
Njihove značilnosti so, da funkcionirajo samostojno, brez državne pomoči, so neprofitne,
večino časa volonterske ter so pravni subjekti (Regijski NVO center, 2016).
Temeljni funkciji NVO sta zagovorništvo in ponujanje storitev. Z vlogo izvajalca »javno
koristnih storitev na področju sociale, zdravja, družine, mladih, kulture, športa, okolja ipd.
predstavljajo eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe«
(Regijski NVO center, 2016).
EU definira NVO kot organizacije z značilnostmi neprofitnosti, prostovoljstva,
formaliziranosti, zasebnosti in javne koristnosti (Brezovšek & Haček, 2012, str. 298).
Dejavniki za dosegljaj namenov, ciljna skupina partnerjev za njihov uspeh ter skupek
koristi interesov soudeležencev tvorijo celoto vseh NVO. Gre za ciljne združbe ljudi, ki
predstavljajo izid delitve dela po vsebini, pristojnosti in odgovornosti. Pridobitne in
nepridobitne organizacije predstavljajo eno izmed omenjenih razporeditev. Lastniki oz.
ustanovitelji nepridobitnih organizacij slednjo ustanovijo z namenom pridobitve želenih
koristi. Kasneje določijo še temeljne cilje, podcilje ter merila in standarde za njihovo
doseganje (Trunk Širca & Tavčar, 1998, str. 2).
Ameriška teorija menedžmenta je iznašla pojem nepridobitnih organizacij, pri čemer
nekateri ameriški teoretiki slednjo označujejo kot »kolektivno obliko prostovoljnega
udejstvovanja posameznikov, ki ljudem omogoča brez prisilnega in odplačnega delovanja
doseči skupne cilje« (Trunk Širca & Tavčar, 1998, str. 3). Med drugim so ugotovili, da je
treba NVO interpretirati kot abstrakten izraz oziroma koncept izpeljevanja javnega
sektorja ter ne kot neke posebne organizacijske oblike. Slednja opredelitev je sprejemljiva
tudi v evropskem organizacijskem sistemu, saj so nepridobitne organizacije nacionalnega
pomena in delujejo z namenom ustaljenega preskrbovanja blaginje ter predstavljajo
možnost delovanja družbe kot celote in niso namenjene ustvarjanju dobička (Trunk Širca
& Tavčar, 1998, str. 3).
Ugotovljeno je bilo tudi, da se izraz neprofitno delovanje navezuje na delovanje v imenu
družbene koristi, katerega skupni imenovalec je javni interes. Organizacije, katerih cilj
delovanja ter eksistence v imenu javnega oziroma skupnega interesa, so neprofitne
organizacije. Skozi svoje delovanje izvajajo družbeno korist zakonito in učinkovito kot
državni interes, tako javne kot zasebne neprofitne organizacije. Kot je prikazano na Sliki
1, izvajajo splošni družbeni interes »javne neprofitne organizacije, ki so ustanovljene s
strani javnih avtoritet. Na drugi strani pa zasebne neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene s strani zasebnih fizičnih in pravnih oseb. Poudariti je treba tudi, da skupni
interes članov skupine samopomoči, društev, kooperative ipd. izvajajo le zasebne
neprofitne organizacije« (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 12).
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Slika 1: Splošni družbeni interes neprofitnih organizacij

Vir: Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič (2002, str. 13)

Ekonomske teorije pojasnjujejo tretji sektor (zasebni neprofitno-volonterski) kot rezultat
razmerja med neuspehom države in trga oz. neločljive omejitve javnega ter tretjega
sektorja pri proizvodnji kolektivnih dobrin in storitev. Predstavniki omenjenega pristopa
vidijo najbolj primeren organizatorski predel za ustvarjanje specifičnih koristi ter uslug v
zasebnih neprofitno-prostovoljnih organizacijah (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002,
str. 32).

3.3 TIPOLOGIJA NVO
NVO ne ločimo samo po pomenu in vlogi, temveč tudi glede na njihovo tipologijo in
klasifikacijo.
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Ključni kriteriji za identifikacijo različnih tipov organizacij, ki so prikazani tudi grafično v
nadaljevanju, so (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 25–26):





temeljni smisel ali cilj,
ustanovitelj oziroma lastnik,
formalnopravni status in
izvajalec dejavnosti.

Prvi kriterij, temeljni smisel ali cilj obstoja določene organizacije, kot eden izmed
najsplošnejših kriterijev deli organizacije na dve ravni. Prva raven je profitna organizacija,
pri kateri je smoter funkcioniranja povečevanje lastnikovega profita. Druga raven pa
predstavlja neprofitne organizacije, kjer je smoter funkcioniranja povečevanje splošne
družbene koristi. Drugi kriterij, ki narekuje snovalca oziroma predstojnika organizacije, se
zoper loči na dve ravni. Prva raven predstavlja javne neprofitne organizacije, katerih
ustanovitelj oziroma lastnik je država. Naslednja raven pa predstavlja zasebne neprofitne
organizacije, ki jih je ustanovila legitimna ali fizična oseba. Tretji kriterij predstavlja
formalnopravno ratificiran neprofitni položaj, razčlenjuje zasebne neprofitne organizacije v
dve skupini. Prvi skupini je dodeljen formalnopravni »status delovanja v javnem interesu,
to so predvsem društva, združenja, zasebni zavodi, fundacije, skladi, socialna podjetja,
verske in cerkvene organizacije ipd. Drugi skupini pa je dodeljen formalnopravni status
delovanja v skupnem interesu članov, ta pa predstavlja predvsem članske klube ter
društva, članske zadruge, zbornice« (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 25–27),
sindikate, politične stranke ipd. Četrti kriterij predstavlja izvajalca dejavnosti oziroma
aktivnosti organizacije, pri čemer lahko zasebne neprofitne organizacije delimo na tri
podvrste. Prva je profesionalizirana neprofitna organizacija, ki lahko dejavnost izvaja v
celoti s svojimi zaposlenimi, sledi prostovoljna neprofitna organizacija, v kateri lahko
dejavnost opravljajo prostovoljci, ter nazadnje še mešana organizacija, ki predstavlja
skupek prve in druge podvrste (Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 25–27).
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Slika 2: Tipologija organizacij

Vir: Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič (2002, str. 27)

Klasifikacija NVO temelji na merilu razvrščanja organizacij oziroma na klasifikacijskem
sistemu, ki prestavlja področje, na katerem določena organizacija deluje. Raziskovalci
ločujejo več vrst klasifikacijskih sistemov, ki se diferencirajo skladno z opredelitvijo in
številom področij. Med najbolj uporabnimi klasifikacijami v globalnem okolju je
mednarodna klasifikacija neprofitnih organizacij, ki opredeljuje 12 področij ter 24
podpodročij. Na podlagi omenjenih področij oziroma podpodročij operirajo različne NVO,
med njimi tudi Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN). Red med
raznovrstnostjo in raznolikostjo organizacij odraža 12 področij klasifikacije, in sicer
»področje kulture ter športa, področje izobraževanja ter raziskovanja, področje zdravstva,
področje socialnega varstva, področje zaščite okolja, področje razvoja lokalnih skupnosti,
področje prava ter politike, področje zbiranja sredstev ter promocije prostovoljstva,
področje mednarodnega delovanja, področje religij, področje poslovnega ter poklicnega
združevanja ter druga področja, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih področij«
(Kolarič, Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 28–29).
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Na osnovi zgornje klasifikacije so bile opravljene raznolike mednarodne empirične
raziskave, med njimi tudi klasifikacija Evropskega statističnega urada, imenovana
Statistična klasifikacija ekonomskih aktivnosti. Slednja klasificira NVO po področjih
delovanja, kot so izobraževanje, razvoj zdravstva, raziskovanje, kultura, rekreacija in
druga področja (Divjak & Šporar, 2006, str. 78).

3.4 GLAVNE MEDNARODNE NEVLADNE ORGANIZACIJE
Mednarodne NVO predstavljajo zasebne skupnosti ter ustanove, ki izhajajo z različnih
kontinentov ter delujejo v več panogah, kot so družba, ekonomija, običaji,
človekoljubnost, religija idr. V nadaljevanju sta podrobneje opisani dve najpomembnejši in
poglavitni mednarodni NVO.
3.4.1 MEDNARODNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA
Zametki organiziranja prve NVO v mednarodnem okolju segajo v 19. stoletje z
ustanovitvijo prve humanitarne NVO, imenovane Mednarodni odbor Rdečega križa (v
nadaljevanju MORK). Leta 1863 se je prvič sestal v Ženevi v Švici z namenom združitve
vladnih predstavnikov za dogovor o predlogu nacionalnih državnih pomoči vojaškim
zdravstvenim službam. Leta 1984 so prišli do enotnega dogovora in soglasno sprejeli
Ženevsko konvencijo, pogodbo, ki je zavezala vojake, da skrbijo za vse ranjene vojake,
ter uvedla rdeči križ na belem ozadju, ki predstavlja enoten znak za zdravstvene storitve.
Ob ustanovitvi MORK je bila njegova primarna vloga usklajevalna, kasneje pa tudi
operativna, saj je deloval tudi na terenu. V času prve svetovne vojne je tako v Ženevi
odprl središče za vojne zapornike z namenom vzpostavitve stika z njihovimi družinami. Po
vojni pa so številne nacionalne družbe menile, da se mora vloga MORK spremeniti
posledično z vzpostavitvijo miru in blagostanja, ki je nastal po prvi svetovni vojni. Tako so
leta 1919 ustanovili Zvezo društev Rdečega križa, ki je v nadaljnjih letih predstavljala
usklajevalni in podporni organ. Zaradi nemirov in konfliktov v 20. in 30. letih prejšnjega
stoletja pa se je pojavila potreba po nevtralnem posredniku zunaj Evrope, predvsem v
Etiopiji, Južni Ameriki ter na Daljnem vzhodu, pri čemer je MORK zopet postal aktiven v
svojem delovanju. V letu 1929 je poskušal prepričati vladne predstavnike, da bi sprejeli
novo Ženevsko konvencijo z namenom večje zaščite vojnih ujetnikov, kar mu ni uspelo,
posledica je privedla do grozodejstev druge svetovne vojne. V letu 1945 je še naprej
pozival vlade, da okrepijo ter spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, ter se boril za
človekove pravice in temeljne svoboščine. V letu 1977 je MORK dosegel, da sta k
Ženevskim konvencijam bila dodana dva protokola. Prvi se nanaša na ravnanja v primeru
mednarodnih oboroženih spopadov, drugi pa na ravnanja v primeru nemednarodnih
oboroženih spopadov. Protokola določata tudi pravila v primeru sovražnih ravnanj. Glavni
cilj MORK je od leta ustanovitve (1863) dalje zagotovitev zaščite in pomoči žrtvam
oboroženih spopadov, konfliktov ter drugih razmer nasilja, kar izvaja s svojim
neposrednim delovanjem po vsem svetu. Spodbuja tudi razvoj in krepitev mednarodnega
humanitarnega prava ter univerzalnih humanitarnih načel (ICRC, 2017).
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3.4.2 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
OZN je nastala kot posledica nekdanjega Društva narodov. Gre za novo mednarodno
organizacijo, ki odraža voljo zmagovite antifašistične koalicije »Združenih narodov«, kot se
je ta poimenovala po razglasitvi Deklaracije OZN leta 1942. Po zmagi nad fašizmom in
japonskim militarizmom so v duhu ohranitve miru ter varnosti v svetu njeni ustanovitelji
Roosevelt, Churchill in Stalin (Petrič, 2010, str. 97). Formalnopravno je OZN postala
priznana leta 1945, ko so se predstavniki 50 držav sestali na konferenci OZN v San
Franciscu v ZDA, na kateri so podpisali Ustanovno listino OZN. »Glavni cilji in načela OZN
so varovanje mednarodnega miru in varnosti, razvoj prijateljskih odnosov med narodi,
reševanje mednarodnih ekonomskih, socialnih ter kulturnih problemov, varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (Benčina & Simoniti, 1994, str. 59). Bistvo
njihove skupnosti temelji na principu neodvisne enakopravnosti udeležencev, ki naj
upoštevajo obveznosti iz Ustanovne listine, nadalje temelji na spodbujanju držav članic,
da razrešujejo medsebojne globalne konflikte z miroljubnimi ukrepi, ne da bi ogrožale
mirnost, varnost ter pravičnost (Benčina & Simoniti, 1994, str. 59). OZN je strukturno in
funkcionalno zasnovana kot središče, usklajevalec ter pobudnik mednarodnega
sodelovanja na mnogih ravneh sodobnega družbenega ter ekonomskega življenja.
Dejavnosti, ki prispevajo k zagotavljanju miru ter varnosti, izvajajo tudi specializirane
agencije, posebni programi OZN, ki so del sistema OZN, kot tudi organi OZN (Petrič, 2010,
str. 97). »Glavni organi OZN so Generalna skupščina, Varnostni svet, Ekonomski in
socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno sodišče in Sekretariat« (United Nations, 2017).
Generalna skupščina je nosilen konzultativen, državnopraven ter reprezentativen
pooblaščenec OZN, ki vključuje vseh 193 državnih udeležencev, s čimer predstavlja enega
izmed redkih organov s splošno zastopanostjo. V septembru se skupščina sestane v
dvorani Generalne skupščine v New Yorku na letni skupščini in splošni razpravi, ki se je
udeležijo številni voditelji držav, pri čemer ima vsaka država članica svoje volilo,
pomembnejše odločbe pa so akceptirane s kvalificirano večino volilnih udeležencev. Na tej
skupščini se razpravlja o vseh pomembnih zadevah v okviru Ustanovne listine OZN,
sprejema se odločbe glede bistvenih problematik, takšen primer je problem blaženosti ter
zaščite, nadaljnje se sprejema odločitve o novih članih in proračunskih zadevah.
Generalna skupščina vsako leto izvoli predsednika Generalne skupščine, ki ima enoletni
mandat, svoje delo pa izvaja tudi v okviru svojih glavnih odborov, Sekretariata OZN, Sveta
za človekove pravice ter drugih podpornih teles (United Nations, 2017).
Varnostni svet ima odgovornost, skladno z Ustanovno listino OZN, ohranjanja
mednarodnega miru in varnosti. Države članice lahko, kadarkoli je ogrožen mir, v skladu z
Ustavno listino OZN skličejo sejo Varnostnega sveta, pri čemer so dolžne upoštevati
njegove sklepe. V primeru ugotovitve grožnje miru ali agresivnega dejanja Varnostni svet
prevzame vodilno vlogo ter udeležence, ki so v konfliktu, poziva k njegovi miroljubni
razrešitvi. V primeru spopadov skuša med strankama v sporu doseči premirje. V okviru
metod prilagoditve ali pogojev poravnave Varnostni svet uvede ekonomske sankcije ali
embargo za ohranjanje ter obnovitve mednarodnega miru in varnosti. Varnostni svet ima
15 članov, pri čemer je 5 stalnih in 10 nestalnih, pri tem se slednje izvoli v okviru
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Generalne skupščine na osnovi zemljepisne razdelitve za dvoletno obdobje (United
Nations, 2017).
Ekonomsko-socialni svet (v nadaljevanju ECOSOC) je osrednji organ za usklajevanje,
pregled politik, politični dialog ter priporočila o ekonomskih, socialnih, okoljskih vprašanjih
ter izvajanje razvojnih ciljev na mednarodni ravni. ECOSOC šteje 54 članic, ki jih
Generalna skupščina izvoli iz vseh regij sveta. ECOSOC služi kot osrednji mehanizem za
delovanje sistema OZN in njenih specializiranih agencij na gospodarskem, socialnem in
okoljskem področju. Gre za osrednjo platformo OZN z namenom razprave ter inovativnega
razmišljanja o trajnostnem razvoju (United Nations, 2017).
Skrbniški svet, ustanovljen leta 1945 z Ustanovno listino OZN, je upravičil svoj obstoj z
namenom zagotovitve mednarodnega nadzora nad upravo ozemelj oziroma enajstih
teritorialnih območij, za katera je bil odgovoren mednarodni varovalni ustroj. Bistven
namen Skrbniškega sveta je predvsem pospeševanje napredka prebivalcev omenjenih
ozemelj ter njihovega napredka v smislu samouprave in neodvisnosti. Okoli 94. leta so
tako celovita omenjena območja doživela samoupravljanje in samostojnost, zaradi česar
je Skrbniški svet formalno razglasil ukinitev svojega delovanja. Posledično je spremenil
svoj poslovnik, s katerim je opustil obveznost letnega srečanja ter določil dikcijo, da se
sestane v primeru potrebe, to je na odločitev predsednika Skrbniškega sveta, na zahtevo
večine svojih članov, Generalne skupščine ali Varnostnega sveta (United Nations, 2017).
Meddržavno sodišče, ki je konstituirano v Haagu na Nizozemskem, predstavlja
poglavitnega pravosodnega pooblaščenca OZN. Sestavlja ga 15 sodnikov iz različnih
držav, ki jih izvolita Varnostni svet in Generalna skupščina. Vloga Meddržavnega sodišča
je, da skladno z mednarodnim pravom razrešuje pravosodne konflikte, ki nastanejo tekom
državnih sporov. V primeru, da stranka v postopku ne želi prisostvovati pri obsodbi, se ji
to ugodi, razen kadar ji to nalaga določena pogodbena obveznost. Ob izdaji odločbe
Meddržavnega sodišča je ta zavezujoča za obe državi v postopku. V nadaljevanju je vloga
Meddržavnega sodišča tudi, da svetuje glede pravnih vprašanj, ki mu jih predložijo
pooblaščeni organi in specializirane agencije OZN (United Nations, 2017).
Sekretariat sestavljajo oddelki in uradi, v katerih so zaposleni generalni sekretar ter
približno 16.000 mednarodnih uslužbencev iz približno 175 držav, ki opravljajo
vsakodnevno delo na registriranem naslovu OZN v New Yorku ter v podružnicah v Ženevi,
v Avstriji in na preostalih območjih. Tako zaposleni v OZN delujejo na mednarodni in
lokalni ravni ter v mirovnih misijah po vsem svetu, kjer je celoto skupno število osebja
OZN ocenjeno na 30.000 oseb. Generalni sekretar vodi Sekretariat za dobo petih let,
imenuje pa ga Generalna skupščina na priporočilo Varnostnega sveta. Kot vodja usmerja
delo Sekretariata in izvaja odločitve različnih organov OZN. Na agendo Varnostnega sveta
lahko uvrsti katerokoli tematiko, za katero meni, da ogroža mednarodni mir in varnost.
Nadaljnje preprečuje konflikte ali promovira mirno reševanje sporov med državami ter se
ukvarja s humanitarnimi ter drugimi problemi, ki se jim posebej posveti (United Nations,
2017).
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3.5 GLAVNE SLOVENSKE NEVLADNE ORGANIZACIJE
V Sloveniji NVO predstavljajo nevladni sektor, katerega temeljna funkcija je storitvena ter
zagovorniška. NVO Slovencem omogočajo sodelovanje pri upravljanju države ter družbe in
so ene izmed ključnih izvajalcev družbeno koristnih storitev na različnih področjih. V
Sloveniji se je po nastanku svetovne finančne in gospodarske krize brezposelnost zvišala,
kar je vodilo do poglobitve revščine in povečanja delovanja NVO na humanitarnem
področju. V nadaljevanju sta opisani glavni slovenski humanitarni NVO.
3.5.1 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
V Sloveniji Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) predstavlja neodvisno humanitarno
organizacijo nacionalnega pomena, ki »deluje v skladu z Ženevskimi konvencijami iz leta
1949 ter dodatnima protokoloma o zaščiti žrtev spopadov ter sklepi mednarodnih
konferenc Rdečega križa. Predstavlja nepridobitno organizacijo, ki ne razlikuje glede na
raso, spol, vero, jezik, narodnost, politično ali drugo prepričanje ljudi.« (ZRKS, 1. člen).
Zgodovina RKS sega v leto 1863, ko je prišlo do pridružitve Avstro-Ogrske k 16 snovalcem
Rdečega križa. Po triletnem obdobju je bilo v Ljubljani konstituirano »Žensko društvo za
pomoč ranjenim in bolnim vojakom«, nekaj let kasneje pa še moško »Domoljubno
pomožno društvo deželno«, ki sta se v letu 1902 združili v enotno društvo. Omenjeno
društvo se je v letu 1918 odločilo za svojo pot in je tako pretrgalo relacijo s sosednjim
Rdečim križem ter zasnovalo nacionalni Rdeči križ. V obdobju od 1921 do 1941 je v
Sloveniji deloval banovinski odbor Rdečega križa, v okviru Kraljevine Slovencev, Hrvatov in
Srbov, po njenem razpadu pa so nemški okupatorji formirali nova društva Rdečega križa.
V letu 1944 so v Gradcu v Beli krajini zasnovali RKS, ki je s končanjem druge svetovne
vojne pričel delovati v okviru Rdečega križa Jugoslavije ter v letu 1991 izstopil iz njega.
RKS je leta 1993 Mednarodni odbor Rdečega križa v Ženevi razglasil za neodvisno državno
organizacijo ter ga potrdil za novoizvoljenega soudeleženca v mednarodni zvezi
organizacij Rdečega križa ter Rdečega polmeseca (RKS, 2017).
Glavno poslanstvo RKS je izboljšanje življenj ranljivih ljudi s pomočjo humanitarnosti. Pri
tem opravlja svojo funkcijo koherentno s svojimi fundamentalnimi principi, kot so
človekoljubnost, nevtralnost, transparentnost, enotnost, univerzalnost, samostojnost in
volonterstvo. Na lokalni ravni spremlja življenje ranljivih skupin ljudi, predvsem otrok in
starejših, ter jim aktivno pomaga. V duhu spoštovanja človekovih temeljnih vrednot
nagovarja ljudi, da delijo svoje blagostanje z nemočnimi. Znotraj svoje organizacije
spodbuja čut za empatijo ter uvaja dodatna izobraževanja za izvajanje poslanstva in
nalog. V javnosti širi tudi vrednote zdravja, zdravega načina življenja, znanja o gibanju
RKS in mednarodnem humanitarnem pravu. RKS sestavljajo »zbor članov, glavni odbor,
nadzorni odbor, upravni odbor, častno razsodišče in statutarna komisija« (RKS, 2017).
Skladno z Zakonom o društvu je definiran kot homogeno društvo, katerega vpliv je viden
v 916 lokalnih skupnostih RKS. Svoje dejavnosti in programe financira s pomočjo članarin,
dohodkov Loterije Slovenije, ki so namenjeni humanitarnim dejavnostim, dohodkov od
pridobitne dejavnosti, javnih sredstev RS ter občin, donacij, dohodkov, ki jih zbere s
pomočjo periodičnih kampanj, volonterskih dajatev in ostalih sredstev (RKS, 2017).
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3.5.2 AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJA
NVO Amnesty International Slovenija (v nadaljevanju AIS) je del mednarodne Amnesty
International, največje svetovne NVO, ki se bori za človekove pravice. V skladu s svojim
statutom deluje kot društvo in je neodvisna od vlad, političnih organizacij, verskih
institucij ter podjetij (DAIS, 2013).
AIS se že od leta 1988 zavzema za upoštevanje in spoštovanje človekovih pravic, kot so
zapisne v Splošni deklaraciji človekovih pravic ter drugih internacionalnih dokumentih, ki
obravnavajo omenjene pravice. Izvaja kampanje za človekove pravice, kot so
izpostavljanje kršitev človekovih pravic, izobraževanje o človekovih pravicah, lobiranje,
peticije, apeli ter druge oblike vpliva na javnost in državne organe. AIS šteje približno
10.000 članov, podpornikov, prostovoljcev ter nekaj zaposlenih, ki se skupno zavzemajo
za družbe ali osebe, ki so pridržane proti svoji volji zaradi delovanja proti nasilju nad
človekovimi pravicami in ki so zato prisiljeno degradirane, poniknjene ali izgnane ali jim je
odrečena svoboda govora, izražanja ali zbiranja, so diskriminirane zaradi spolnosti,
narodnosti, vere, polti, spolne orientacije, preganjane zavoljo zagovarjanja upravičenosti
ostalih oseb ali pa razkrinkanja delikatnih dejanj. AIS se trenutno osredotoča na pravice
begunk in beguncev ter boj proti diskriminaciji, zlasti Romov, z raznimi akcijami,
kampanjami ter svojim požrtvovalnim delom. Delo AIS temelji na podrobno preverjenih
ter raziskanih primerih, ki jih razišče s pomočjo raziskovalcev, pri čemer se posvetuje tudi
z vladnimi in nevladnimi organizacijami, strokovnjaki, aktivisti in novinarji. Nadalje
spremljajo poročanja svetovnih in lokalnih medijev ter razne sodne procese in ravnanje z
zaporniki, pri čemer izvajajo intervjuje z žrtvami kršitev človekovih pravic in njihovimi
sorodniki. Svoje dejavnosti in programe financirajo s pomočjo prispevkov članov in
podpornikov, s pomočjo mednarodne NVO Amnesty International in s pomočjo državnih
sredstev (DAIS, 2013).

3.6 GLAVNE OKOLJEVARSTVENE NEVLADNE ORGANIZACIJE
NVO, ki delujejo na področju okoljevarstva, dajejo svoj pečat k okolju, gospodarstvu,
družbi in trajnosti sveta. S pomočjo raznovrstnih raziskav, vzpostavljanjem okoljskih
rešitev, ozaveščanjem družbe ipd. izpolnjujejo cilje svojega poslanstva. To poglavje
predstavlja glavne mednarodne in slovenske okoljevarstvene NVO. Na mednarodnem
področju so te World Wildlife Fund (v nadaljevanju WWF), Sierra Club Fundation, Friends
of the Earth International (v nadaljevanju FOEI) in Greenpeace, ki je podrobneje
predstavljena in analizirana v 6. poglavju magistrskega dela. Med slovenskimi
okoljevarstvenimi NVO sta najbolj znani Umanotera in Focus.
WWF je vodilna svetovna NVO za varstvo narave, ki deluje globalno z vsakim sektorjem,
na vseh ravneh, v stotih državah in ki jo podpira več kot milijon članov v ZDA in skoraj pet
milijonov članov po svetu. Omenjena NVO s svojim edinstvenim načinom dela združuje
svetovni dosežek z znanstveno tematiko, vključuje ukrepe na vseh ravneh od lokalne do
globalne in zagotavlja inovativne rešitve, ki ustrezajo potrebam tako ljudi kot narave. Delo
WWF se je razvilo iz ugotovitve, da se ljudje, živali, narava idr. soočajo z vedno večjimi
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svetovnimi grožnjami in silami, ki vplivajo na njih. Ustanovljena je bila leta 1961 s
podpisom manifesta s strani 16 vodilnih svetovnih konzervatorjev. Glavni nameni
ustanovitve WWF kot mednarodne okoljevarstvene NVO so zbiranje sredstev, sodelovanje
z obstoječimi NVO za ohranitev varstva narave ter finančna podpora za svetovno gibanje
ohranitve narave, pri čemer porabi 85 % vseh svojih prihodkov za svetovno varstvo
narave. WWF deluje na področju gozdov, oceanov, vode, ohranitve divjih živali, hrane ter
podnebja. Na področju hrane NVO namenja veliko pozornosti razvoju inovacije za
trajnost. Podpira projekte za izboljšanje prednostnih živilskih pridelkov in spodbuja
trajnostne rešitve dobave hrane prehrambenim podjetjem. Poskuša tudi vplivati na
prehrambeno politiko za bolj trajnostno in učinkovito proizvodnjo in porabo hrane.
Podjetjem pomagajo razumeti, kako lahko prispevajo k bolj trajnostni blagovni znamki in
zmanjšajo živilske odpadke. Po mnenju WWF mora učinkovita prehrambena strategija
obravnavati razmerje izgube hrane in odpadkov. Da bi zadovoljili potrebe na svetovni
ravni glede varnosti živil in potrebe po hrani vse bolj množičnega svetovnega prebivalstva,
bo treba povečati produktivnost in učinkovitost ter zmanjšati količino živilskih odpadkov
(World Wildlife Fund, 2017).
Na področju podnebja se WWF bori proti že nastajajoči podnebni krizi. Zmanjšati je treba
onesnaževanje zraka in se pripraviti na posledice globalnega segrevanja, ki ga svet že
doživlja. V ta namen WWF deluje z lokalnimi skupnostmi, vladami in drugimi
organizacijami po vsem svetu, da pomaga ljudem razumeti ter se pripraviti na podnebne
spremembe. WWF proučuje, kako se ljudje odzivajo na podnebne spremembe, kako te
vplivajo na ekosisteme in prosto živeče živali ipd. Pomaga tudi pospeševati podnebne
ukrepe nacionalnih vlad, držav in podjetij, da bi dosegli ambiciozne temperaturne cilje
zgodovinskega Pariškega sporazuma, kot so zagotavljanje finančne podpore državam v
razvoju, pomoč državam v razvoju pri prehodu k čiščenju virov energije, kot sta veter in
sonce, sodelovanje s podjetji in lokalno samoupravo za prehod na 100 % obnovljivo
energijo, omejevanje onesnaževanja podnebja iz mednarodnega letalstva ipd. (World
Wildlife Fund, 2017).
Na področju vode WWF poskuša spremeniti način vodenja vode po vsem svetu. Države
poziva, da bolje uskladijo svoje skupne sladkovodne vire in poskrbijo za vodno varnost v
trajnostnem razvoju. Pomaga tudi krepiti učinkovitost organizacij za upravljanje povodij,
tako da so pooblaščeni za zaščito naravnega kapitala povodij. Prav tako poziva vlade in
druge politične odločevalce, da v procese odločanja na regionalnih in globalnih ravneh
vključijo tudi oskrbo s pitno vodo z namenom ohranitve sladkovodnih ekosistemov. NVO
deluje tudi na terenu v ključnih porečjih po svetu, kjer podpira odgovorno uporabo vode
in infrastrukture ter izvaja inovativne rešitve. Sodeluje z lokalnimi zainteresiranimi stranmi
in vladami v kritičnih povodjih po svetu z namenom ocenitve vpliva podnebnih sprememb
(World Wildlife Fund, 2017).
Največji cilj WWF je ohraniti divje živali. Na tem področju se WWF osredotoča na podporo
komunalnega programa varstva. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi, da jim pomaga
upravljati svoje naravne vire in zagotoviti prihodnost, ki vključuje zdravo živalsko
populacijo in trajnostno gospodarsko rast. S svojim strokovnim znanjem, znanostjo,
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tržnimi strategijami in komuniciranjem opozarja na nezakonito trgovanje z divjimi živalmi,
tako na politični kot na družbeni ravni. Na področju gozdov WWF pomaga zbirati finančna
sredstva za več milijonov dolarjev vreden sklad, namenjen za pravilno upravljanje gozdov,
ki so označeni kot zaščiteni. Prav tako podpira zmanjšanje emisij zaradi krčenja in
degradacije gozdov ter toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida. Učinkovite politike,
povezane z ohranjanjem gozdov, so enako pomembne kot financiranje. Zato WWF
pomaga državam, kot sta Mjanmar in Belize, oceniti vrednost svojih naravnih virov in
storitev, kot so gozdovi, ki absorbirajo ogljik in zagotavljajo habitat za ogrožene divje
živali. WWF si prizadeva za odpravo nezakonite in dolgoročne sečnje (World Wildlife Fund,
2017).
Nadaljnje si WWF na področju oceanov prizadeva razširiti obseg trajnostnega divjega
ribolova ter odpraviti nezakonit ribolov. WWF bo v prihodnje globalno spremenil morske
trge z zmanjšanjem vpliva trgovcev in njihovih oskrbovalnih verig ter s pristopom
trajnostnega ribištva. WWF si prizadeva ohranjati habitate na Arktiki, vzpostaviti
mehanizme upravljanja oceanov, ki varujejo občutljive morske ekosisteme in podpirajo
odpornost. Njeni cilji so doseči sprejetje pravno zavezujočega sporazuma o regionalnih
morjih s strani arktičnih držav, ki bo varoval občutljive morske ekosisteme, pomembne za
prihodnjo odpornost. Naslednji cilj je ohranjanje kritičnih območij, ki so določena za
dostavo naftnih derivatov na morju, zadnji cilj pa je sprejetje arktičnih pravil, ki
zmanjšujejo onesnaževanje in nesreče ter povečujejo odpornost ekosistemov na
podnebne spremembe. S povezovanjem teh šestih področij v celovit pristop lahko NVO
bolje izkoristi ter usmeri svoja edinstvena sredstva v zaščito ranljivih krajev, živali in
skupnosti po vsem svetu. Cilji WWF so osredotočeni na zaščito ogroženih vrst, podporo
lokalnim skupnostim, da ohranijo svoje naravne vire, od katerih so odvisne, transformacijo
trga in politike za zmanjšanje vpliva proizvodnje ter porabe blaga, vzgojo in vpliv na ljudi
pri sprejemanju trajnostnih odločitev in odločitev tistih, ki delajo v podjetjih in sprejemajo
odločitve glede uporabe naravnih virov, ali ki delajo v vladi in določajo politiko, ki vpliva
na naravo, mobiliizacijo vseh ljudi, ki podpirajo varstvo narave. WWF deluje globalno na
vseh ravneh, na terenu in v lokalni skupnosti, od vladnih dvoran do svetovnega trga
(World Wildlife Fund, 2017).
Sierra Club Fundation je okoljevarstvena NVO, ki izobražuje ter spodbuja ljudi k varovanju
in izboljšanju okolja. Ustanovljena je bila leta 1960 v ZDA z namenom vpliva na
zakonodajo za zaščito javnih zemljišč ter naravnih virov pred pretiranim izkoriščanjem.
Njeni cilji so rešiti podnebno krizo, zaščititi javna zemljišča in vode, promovirati zdrave
ekosisteme, bojevati se proti onesnaženju zraka in vode, promovirati njihove programe in
aktivnosti ljudem z namenom skupne zaščite planeta. Med drugim se NVO bori proti
uporabi premoga, najbolj onesnažujočega energetskega vira na zemlji, ter promovira čiste
obnovljive energetske rešitve, kot sta sončna in vetrna energija. Nadalje želi zaščititi
neokrnjeno naravo ZDA, njeno čisto vodo in divje živali. Zaustaviti želi vrtanja nafte v
ameriški Arktiki in preprečiti širjenje hidravličnega drobljenja za pridobitev zemeljskega
plina. NVO se povezuje s posameznimi in institucionalnimi donatorji z namenom uskladitve
finančnih virov s strateškimi rezultati, s čimer zagotovi prilagodljivo financiranje za
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inovacije, partnerstva z zavezniškimi organizacijami, ki imajo skupne vrednote in cilje.
Sponzorira tudi dobrodelne programe drugih NVO, ki uresničujejo njene cilje. Njena
finančna podpora izhaja iz posameznih in institucionalnih donatorjev. Leta 2007 je NVO
ustanovila inovacijski sklad z namenom vlaganja sredstev v najbolj obetavne programe,
projekte, organizacije in strategije, ki bodo spodbujale pravično prihodnost čiste energije.
Sklad zagotavlja naložbe v projekte, kampanje in organizacije, ki spodbujajo vizijo na
področju energetike, prometa in energetske učinkovitosti. Sierra Club Fundation sodeluje
tudi s posameznimi in institucionalnimi donatorji za povečanje podpore svetovnim
prizadevanjem v ključnih regijah za izpostavitev zdravstvenih, okoljskih in gospodarskih
problemov, ki so nastali z razvojem fosilnih goriv. Namen je zagotoviti sredstva za
mednarodne aktiviste, ki se borijo proti premogu v svojih državah in hkrati spodbujajo
lokalne rešitve na področju čistih energetskih virov (Sierra Club Fundation, 2017).
Friends of the Earth International je največja svetovna okoljevarstvena NVO, ki združuje
75 nacionalnih članskih skupin in približno 5.000 lokalnih aktivističnih skupin na vseh
celinah. Leta 1971 so jo ustanovile štiri organizacije iz Francije, Švedske, Anglije in ZDA.
Današnja zveza 75 skupin je rastla z letnimi srečanji okoljskih strokovnjakov iz različnih
držav, ki so se strinjale, da skupaj vodijo kampanje o nekaterih ključnih vprašanjih, kot
sta jedrska energija in kitolov. Leta 1981 je bil ustanovljen majhen Mednarodni
sekretariat, ki so ga sprva vodili prostovoljci, že leta 1983 pa se je NVO povečala na
25 članov ter ustanovila izvršni odbor. Leta 1986 je beležila 31 članov z vsega sveta, ki so
bili v celoti vključeni v razpravo o okolju in razvoju. FOEI je leta 1994 sklenila, da je treba
mednarodno sodelovanje še bolj okrepiti z razvojem »dnevnega reda«, ki predstavlja
skupna stališča v skladnem okviru. Trenutno FOEI šteje 75 članic, ki se borijo za
mednarodno, nacionalno in lokalno kampanjo, da bi zaščitile okolje. Do leta 2008 je bilo
skupno število članov NVO FOEI več kot dva milijona, skupno pa je vseh 75 članic FOEI
zaposlilo približno 1.200 uslužbencev. Trenutno si NVO FOEI z več kot 2 milijoni članov in
podpornikov po vsem svetu prizadeva za okoljske in socialne probleme, kontrira
sedanjemu modelu gospodarske in podjetniške globalizacije ter spodbuja rešitve, ki bodo
pomagale ustvariti trajnostno okolje in pravično družbo. Ima decentralizirano in
demokratično organizacijsko strukturo, ki omogoča vsem skupinam članicam, da
sodelujejo pri odločanju (Friends of the Earth International, 2017).
Prizadeva si za enakost spolov v vseh svojih kampanjah in strukturah. Njena vizija je
miren in trajnosten svet, ki temelji na družbah, ki živijo v harmoniji z naravo,
dostojanstveno in v pravičnem svetu. Temelji na socialni, ekonomski, spolni in okoljski
pravičnosti ter se bori proti neoliberalizmu, korporacijski globalizaciji, neokolonializmu in
militarizmu. Njena misija je zagotoviti okoljsko in socialno pravičnost, človekovo
dostojanstvo ter spoštovanje človekovih pravic in pravic narodov. Nadaljnje zaustaviti
degradacijo okolja in izčrpanje naravnih virov, negovati ekološko in kulturno raznolikost
zemlje ter zagotoviti trajnostne načine preživljanja, suverenost avtohtonih ljudstev,
lokalnih skupnosti, žensk, skupin in posameznikov ter zagotoviti udeležbo javnosti pri
odločanju, zagotoviti tudi preobrazbo v smeri trajnosti in enakosti med družbami in
znotraj njih s kreativnimi pristopi in rešitvami ter nazadnje povečati ozaveščenost ljudi in
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graditi zveze z različnimi gibanji, ki povezujejo množice. Zaradi vse večjega povpraševanja
in konkurence na področju naravnih virov je prišlo do povečanja izkoriščanja zemljišč,
izkoriščanja virov in poskusov privatizacije sredstev, ki jih upravlja skupnost. Aktivisti in
novinarji, ki so se odzvali na te probleme, so utrpeli nezakonito pridržanje, grožnje in
nadlegovanje. Zaradi tega se je ozaveščenost o človekovih pravicah povečala v večjem
delu sveta. Kljub vsemu pa nekatere lokalne, občinske, regionalne in celo nacionalne
oblasti še vedno predpisujejo zakone, ki so legitimne za kršitve človekovih pravic in ki
zagotavljajo pravno kritje za zlorabe teh pravic. FOEI se ukvarja tudi s problematiko
izginotja svetovnih gozdov. Privatizacija, liberalizacija trgovine in povečanje izvoza mesa
in pridelkov, kot so sojino in palmovo olje, so privedli do velikega povečanja velikih
plantaž, kar je sprožilo nadaljnje krčenje gozdov. Toda gozdovi zagotavljajo preživetje
mnogim lokalnim skupnostim in domorodcem. Med drugim pomagajo urediti naše
podnebje in so dom nekaterim najbolj raznolikim živalim na svetu. V ta namen FOEI
sodeluje z lokalnimi skupnostmi in avtohtonimi ljudstvi za ohranjanje gozdov ter krepi
pravice skupnosti (Friends of the Earth International, 2017).
Na področju prehrane FOEI meni, da male kmetije na lokalnih trgih še danes hranijo
večino sveta. Ekološko kmetovanje lahko ohranja biotsko raznovrstnost in lokalne kulture,
ohladi planet ter zagotavlja zdravo hrano. Malo kmetijstvo je dandanes napadeno z
obsežnimi industrializiranimi živili in večjim kmetijstvom, kar povzroči uničevanje okolja,
zemljišč in podhranjenost ljudi. V nasprotju s tem NVO podpira pravico ljudi do zdrave in
kulturno primerne hrane, proizvedene z ekološko sprejemljivimi metodami. Prehranska
suverenost je namenjena prehrani ljudi, ne pa dobičkom podjetij. Na področju
gospodarske pravičnosti in upora proti neoliberalizmu FOEI meni, da mora gospodarski
sistem izboljšati življenja ljudi in okolja. Toda sedanje prevladujoče gospodarsko
razmišljanje, pogosto imenovano neoliberalizem, postavlja pohlep in zasebne interese
pred ljudi in okolje. Največja podjetja na svetu so pogosto vpletena v kršitve varstva
okolja in človekovih pravic, toda te kršitve ostanejo nekaznovane. FOEI si prizadeva
izpostaviti in izzvati korporacijsko moč s svetovnimi ukrepi, ki zahtevajo pravice za ljudi in
pravila za podjetja. S socialnimi gibanji po vsem svetu NVO predlaga rešitve za
enakopravno razmerje moči med družbo, okoljem in gospodarstvom. Na področju
podnebja in energije se FOEI bori, da postanejo energetske preobrazbe po vsem svetu
čim prej realizirane. Podnebne spremembe in svetovna energetska kriza ogrožajo življenja
ljudi po vsem svetu. Netrajnostni gospodarski in razvojni modeli, ki temeljijo na fosilnih
gorivih in drugih uničujočih energetskih virih, predstavljajo grožnjo podnebju. NVO z
učinkovitim globalnim gibanjem, ki se upira proti umazani energiji, zagovarja alternative in
spodbuja energetska suverenost. Ključno je tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Bistvenega pomena je tudi zamenjava prevladujočih politik na področju energije in
podnebnih sprememb (Friends of the Earth International, 2017).
FOEI je ustanovila tudi svojo šolo za trajnostni razvoj, ki zagotavlja politično izobraževanje
po vsem svetu. Tako združuje različne vrste političnega izobraževanja, ki ljudi spodbuja k
mobilizaciji ter preoblikovanju družb z namenom ustvarjanja boljšega sveta. Šola o
trajnostnem razvoju izhaja iz »Escuela de la Sustentabilidad«, regionalnega učnega
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dogodka, ki je bil organiziran leta 2007. FOEI deluje v štirih glavnih regijah, v Latinski
Ameriki in na Karibih, v Aziji, Afriki in Evropi. Vsaka regija organizira vsaj eno letno šolo za
trajnost, ki jo vsako leto gostuje FOEI. Vabljeni so člani skupine prijateljev in zavezniki iz
regije. Teme in cilji vsake šole se prilagajajo potrebam skupin in regije. FOEI v okviru šole
vodi program izmenjave osebja in aktivistov. Teme izmenjav so razširjene in raznolike ter
so zasnovane tako, da olajšajo kampanje o skupnih ciljih ali izmenjavi učenja in prakse
med skupinami in regijami. Trenutno se program izmenjave osredotoča na mlade in krepi
medgeneracijsko učenje v FOEI. NVO FOEI sodeluje tudi v številnih mrežah NVO. Ima
posvetovalni status pri ECOSOC in drugimi organi OZN (Friends of the Earth International,
2017).
NVO Umanotera je slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki je bila ustanovljena leta
1995 z dokumentom Agenda 21 za Slovenijo. Z vizijo uveljavitve trajnostnega razvoja, ki
pomeni aktivno ravnovesje med državljanom ter okoljem, deluje v Sloveniji že 22 let. Je
pobudnica nujnih sprememb ter izkušena NVO na okoljevarstvenem področju. Gre za
NVO, ki daje rešitve ter združuje družbeni in ekonomski razvoj paralelno s spoštovanjem
okolja. Njena načela so integriteta, iskrenost, odkritost, suverenost in kakovost. Med
vrednote pa štejejo izvirnost, kooperativnost, prizadevnost, transparentnost, iznajdljivost,
ambicioznost, kreativnost ter skrbnost. Umanotera napoveduje, da bo z razvojem svoje
vizije do leta 2030 v Sloveniji naredila trajnostno družbo. Z vključevanjem civilne družbe,
ki ji poda zbrane informacije, v procese preoblikovanja ter implementacije zakonodaje se
bori za višje stopenjsko demokracijo na nacionalni ravni. Na takšen način nepristransko
vpliva na delovanje politike. Vpliva na javno mnenje družbe z oblikovanjem javnih razprav,
dogodkov, pobud, na katerih osvešča družbo o okoljski problematiki ter problemih
trajnostnega razvoja. Med drugim izdaja razna poročila, publikacije, raziskave, ki
nasprotujejo uradnim publikacijam. Sprememba načel trajnostnega razvoja v življenjski
slog posameznika je glavno poslanstvo Umanotere. V tem duhu spodbujajo družbo k
stagniranju njihovih negativnih dejavnosti, ki škodujejo okolju. Med drugim je tudi
zagovornica okoljske politike, zaradi česar promovira ukrepe na naslednjih področjih
(Umanotera.org, 2017):





poraba energije – znižanje porabe energije bi se omogočilo s stagnacijo potrošnje
fosilnih goriv, kot so izpusti toplogrednih plinov in druge snovi,
transport in mobilnost – znižanje izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzročijo
prometna sredstva,
nabavna politika – povečanje zelenega trga z nakupovanjem ekoloških in
recikliranih izdelkov,
odpadki – stagnacija kvote odpadkov, ki jih posameznik ustvari dnevno.

»NVO je opravila že več učinkovitih področnih projektov, kot so na primer »podnebne
spremembe, razvoj in krepitev nevladnega sektorja, gensko spremenjeni organizmi,
pravična trgovina, ravnanje z odpadki, kemikalije, varovanje narave, ogljični odtis,
trajnostne politike v strateških dokumentih, zelena delovna mesta, družbeno odgovorno
obdarovanje, prostotrgovinski sporazumi ipd.« (Umanotera.org, 2017). Cilji NVO
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Umanotera so, da Slovenija v prihodnosti uravnoteži globalne okoljske aktivnosti, da
aktivneje razrešuje družbene probleme na globalni in lokalni ravni ter da podpira krajevno
samooskrbno. Za dosego svojih ciljev pridobi finančna sredstva z državnih in mednarodnih
razpisov (npr. kohezijska sredstva), pri čemer so takšna sredstva natančno porazdeljena.
Financira se tudi s pomočjo donacij, ki jih Slovenci namenijo z 0,5 % odmero od
dohodnine za namen NVO. Skladno z ZU aktivno izdajajo finančna poročila na spletni
strani Ministrstva za okolje, ki registrira slovenske NVO.
Slovenska NVO Focus, katere temelj je ZDru, s svojim statutom predstavlja
okoljevarstveno društvo oziroma NVO, ki aktivno deluje na področju »podnebja, energije,
mobilnosti, globalne odgovornosti in potrošnje ter odrasta« (Focus – Društvo za
sonaraven razvoj, 2017).
Na področju podnebja informira družbo o podnebnih spremembah, ki ogrožajo naš planet
zaradi izpustov fosilnih goriv, izsekavanja dreves, stopnjevanja poljedelstva, ki povzročajo
izpuste strupenih plinov. Posledica kopičenja plinov znotraj atmosfere se kaže v
segrevanju ozračja. Focus želi spremeniti obstoječe običaje ljudi s predstavitvijo novih
ekoloških rešitev ter vplivom na politične odločitve tako na nacionalni kot nadnacionalni
ravni, ki določajo podnebne smeri. Na področju energije družbo opozarja na učinkovito
uporabo energije, njenih obnovljivih virov, iztrebitev jedrskega orožja ter ustrezne
omrežne sisteme. Kot že omenjeno, na podnebne spremembe vplivajo izpusti fosilnih
goriv, ki trenutno predstavljajo monopol na energetskem področju. Potrebne so radikalne
spremembe tega področja, ki bodo zmanjšale oziroma izničile izpuste strupenih plinov.
Promovirane spremembe so torej obnovljivi resursi energije in učinkovita uporaba energije
(Focus – Društvo za sonaraven razvoj, 2017).
Na področju mobilnosti NVO ozavešča javnost o prometnem sektorju, ki ustvarja največ
izpustnih plinov, ki negativno vplivajo na okolje, kot je na primer kontaminacija. Z
namenom zmanjšanja izpustov CO2, varovanja okolja ter izboljšanja kakovosti življenja
državljanov Focus promovira načine trajne mobilnosti ter poskuša vplivati na politiko
prometa. Nadalje na področju globalne odgovornosti in potrošnje javnosti promovira
ekološko potrošnjo z namenom spremembe življenjskega stila sodobne družbe. V
današnjem času ljudje proizvajamo vedno več škodljivih izpustov, ki vplivajo na podnebje
in še bolj na države v razvoju. NVO zato osvešča javnost, da smo vsi prebivalci enega
planeta in moramo zato ravnati odgovorno za dobrobit vseh. Nazadnje na področju
odrasti poskuša vnesti spremembo v zakonodajo, družbo ter gospodarstvo s pomočjo
aktivnega sodelovanja javnosti. Slednjo želi animirati, da bo debatirala, razmišljala, podala
svoje mnenje o trenutnih zasnovah gospodarske rasti, življenjske blaginje, okolja ipd.
Namen tega je spodbuditi odgovornost ljudi za svoja dejanja ter vzpostaviti neko
ravnovesje med gospodarstvom, skupnostjo in okoljem. V duhu družbenega interesa NVO
globalno in lokalno promovira in organizira razne dogodke, programe, kampanje,
konference, razprave ter aktivno sodeluje tudi pri sooblikovanju političnih odločitev. S
svojo vizijo želi družbo naučiti globalne odgovornosti za boljši jutri. Zaradi nastanka
svetovne finančne in gospodarske krize in posledično rešitve iz krize se je odgovornost do
narave zmanjšala, želja po rasti gospodarstva pa povečala. Vse večje dejavnosti
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gospodarstva negativno vplivajo na okolje, zaradi česar stagnira kakovost eksistence. Za
dosego svojih ciljev pridobi finančna sredstva iz državnih in mednarodnih razpisov. Focus
se bori za kakovost, spoštovanje okolja in trajnostne odgovornosti s strani družbe. Njene
vrednote so predvsem participacija, konformizem, ekspertnost, prizadevnost, celovitost in
enakopravnost (Focus – Društvo za sonaraven razvoj, 2017).
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4.1 PRAVNA UREDITEV IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA
MEDNARODNI RAVNI
NVO na mednarodni ravni urejajo mednarodno pravo, Ustanovna listina OZN, pravni akti
EU ter Svet Evrope.
4.1.1 MEDNARODNO PRAVO
Mednarodno pravo predstavlja normativni sistem mednarodne skupnosti, ki s svojimi
načeli ter normami tvori pravni okvir za izvajanje zunanjih politik držav, ki ga določajo
države same. Izraža volje držav za zagotovitev miru, varnosti in medsebojnega
sodelovanja. OZN kot mednarodna nevladna organizacija v sodobnem mednarodnem
življenju določa pravila novega mednarodnega prava. Poudariti pa je treba, da se za
dokončna pravila omenjenega prava vedno predhodno dogovorijo države, predno jih
podpišejo ter ratificirajo, da posledično lahko stopijo v veljavo. Enak postopek velja tudi
za večstranske pogodbe, katerih osnutki nastanejo v okviru delovanja organov OZN.
Pomembno je tudi dejstvo, da snovanje koncepta predpisov internacionalne zakonodaje v
internacionalnih združbah, na mednarodnih sestankih ali pa podpisovanje dvostranskih
sporazumov sodi med pomembnejši del zunanjepolitičnih zadev in diplomacije posamezne
države. Z mednarodnim pravom države utemeljujejo svoje interese, zahteve, pričakovanja
v mednarodnih organizacijah ter v dvostranskih odnosih. Sodobno mednarodno pravo
varuje človekove pravice ter prepoveduje uporabo oboroženih sil in pretnjo s silo v
mednarodnih odnosih, kar je vodilo do razmaha mednarodnega humanitarnega prava.
Slednji predstavlja temelj NVO na humanitarnem področju, saj ščiti posameznika v času
oboroženih spopadov in njegove človekove pravice, ki so takrat še posebej ogrožene. Viri
mednarodnega humanitarnega prava so običajno mednarodne pogodbe, pravna načela,
sodna praksa, akcesorna pravičnost, doktrina in mednarodno pravo. Pravila
mednarodnega prava ter njihova uporaba o omejitvi in prepovedi oborožene sile ter
pravila mednarodnega humanitarnega prava so tako pomembna za NVO. Mednarodno
pravo tako določa obveznosti države v sferi človekovih pravic in tiste, ki izhajajo iz
mednarodnega humanitarnega prava, nadalje določa tudi mednarodnopravna pravila
glede varstva okolja, izkoriščanja naravnih virov ter groženj varnosti, ki med drugim
predstavljajo temelj NVO (Petrič, 2010, str. 214–2018).
4.1.2 USTANOVNA LISTINA ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
Izraz NVO se je v mednarodnem okolju s pravnega vidika prvič uveljavil po sprejetju
Ustanovne listine OZN leta 1945. Prvi člen omenjene listine jasno pove, da slednja
vsebuje mnogo več kot le zavzemanje za politično stabilnost. Vsebuje namreč tudi
pomembne politične korake za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, kot so boj proti
agresiji, mirovni sporazum ipd. Omenjeni ukrepi predstavljajo le del celotnega režima za
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stabilizacijo kriznih območij, kjer se morajo nemudoma ob vzpostavitvi političnih pogojev
razvijati tudi ekonomski, kulturni, drugi odnosi ter spoštovati sprejete norme, med njimi
tudi človekove pravice. OZN torej predstavlja organizacijo, kjer se države članice ukvarjajo
z nizom komplementarnih aktivnosti, katerih namen je okrepitev regije, na katero so
vplivale posledice spopadov, konfliktov ali uničenja (Šabič & Roter, 2002, str. 31). Nadalje
omenjena listina v 71. členu narekuje, da ima ECOSOC kot najpomembnejši pooblaščenec
OZN pristojnost konzultacije z NVO, saj se to uvršča v njegovo domeno. Tako je leta 1968
NVO definiral kot vsakovrstno združbo, katere ureditev ni predmet mednarodnega
memoranduma. Sklep organov OZN nadalje določa, da mora biti NVO predstavniškega
pomena, s potrjenim internacionalnim slovesom, nadaljnje zahteva, da ta ponazarja
precejšen obseg populacije oziroma udeležencev na področju svojega delovanja. Med
drugim določa tudi načine pridobivanja sredstev in interno strukturo organizacije. Pred
uveljavitvijo izraza NVO se je uveljavljal termin zasebne mednarodne združbe, ki so
prejele avtoritativno uveljavljen naziv ravno z omenitvijo v Ustanovni listini OZN (Zagorac,
2002, str. 90–91).
4.1.3 PRAVNI AKTI EVROPSKE UNIJE
EU definira NVO kot neprofitne, prostovoljne, formalne, zasebne in javno koristne. V EU je
na predelu prosperitetne kooperacije, ki se izvršuje v razponu stališč ter namenov
eksterne aktivnosti EU, eden izmed glavnih namenov zmanjšanje in dolgoročno
izkoreninjenje revščine. Skupaj z državami članicami izpolnjuje svoje obveznosti ter
upošteva namene, skladno z določbami OZN (Bohinc, 2012, str. 216). V znamenju boja
proti revščini je EU že leta 1987 v okviru Pogodbe o Evropski skupnosti dala številne
pobude za aktivacijo NVO, ki so pomagale v boju proti socialni izključenosti in revščini
(Moussis, 1999, str. 215). Deklaracija Maastrichtske pogodbe pravno dokazuje, da EU
spodbuja posvetovanje ter socialni dialog z NVO, s čimer imajo omenjene organizacije
možnost vpliva na različnih področjih politike tako na nadnacionalni kot na nacionalni
ravni.
4.1.3.1 Evropski urad za nujno človekoljubno pomoč
Evropska komisija kot izvršilni organ EU je leta 1992 ustanovila Evropski urad za nujno
človekoljubno pomoč (v nadaljevanju ECHO) z namenom nadzora ter koordinacije
humanitarnih operacij v sodelovanju z NVO, OZN ter drugimi specializiranimi
mednarodnimi agencijami. ECHO tako s pomočjo omenjenih organizacij ter z agencijami
izvaja človekoljubno pomoč v obliki hrane, bodisi v nujnih primerih ali v primerih
pripravljenosti na nesreče (Moussis, 1999, str. 504). V letu 1996 se je sodelovanje med
ECHO in NVO povečalo tako na politični ravni kot tudi v operacijah na terenu. V
omenjenem letu je bila humanitarna pomoč izrazita predvsem na področju izrednih
razmer, etike in neenakosti med spoloma. Evropska komisija je kasneje tudi priznala, da
so NVO imele konceptualno vlogo pri sanaciji omenjenih zadev (Smile & Helmich, 1999,
268).
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4.1.3.2 Dokument »Komisija in nevladne organizacije: Vzpostavitev tesnejšega
partnerstva«
Dokument z naslovom »Komisija in NVO: Vzpostavitev tesnejšega partnerstva« je
Evropska komisija v sklopu svoje zakonodaje objavila leta 2000. V dokumentu definira
pojem nevladni sektor, ki označuje NVO kot (Divjak & Šporar, 2006, str. 28):






prostovoljne organizacije, ki vključujejo elemente prostovoljnega dela, participacije in
ustanovitve,
ustanovljene z namenom družbene koristi, pri čemer se profit oziroma suficit takšne
združbe ne razdeljuje med njene udeležence,
neodvisne združbe, zlasti od državnih institucij, politično zainteresirane javnosti, vlade
ter ekonomskih združb,
usmerjene k ciljem ter vrednotam družbenih koristi z namenom delovanja v korist
posameznih skupin ali družbe kot celote,
delno institucionalizirane oziroma formalizirane, katerih delovanje določa statut ali
drug dokument, ki legitimira njihovo poslanstvo.

Poleg navedenega dokument obravnava tudi večvrstno naravo NVO. Primarna vloga NVO
je zagovorništvo ciljev NVO ter poseganje v politike državnih institucij ter v splošno
stališče javnosti. Evropska komisija v dokumentu razlikuje tudi med operacionalnimi NVO,
ki s svojimi funkcijami na posameznih področjih vnašajo družbeno blaginjo (Divjak &
Šporar, 2006, str. 28).
V zadnjih dveh desetletjih se je partnerstvo med Evropsko komisijo in NVO razširilo na
vseh področjih. Ta okrepitev partnerstva je obravnavala vrsto vprašanj, od političnega
dialoga in izvajanja politik do spodbujanja in vodenje programa tako v EU kot tudi v
državah zunaj EU. Navedena vprašanja so vzklila zaradi med seboj povezanih dejavnikov,
sprememb in razvoja v institucijah EU pa tudi zaradi razvoja znotraj skupnosti NVO.
Evropska komisija je z leti pridobila dodatne pristojnosti na številnih novih področjih, ki so
postala koherentna z vse več dejavnostmi NVO, ki delujejo v Evropi ter zunaj nje. Ta
trend se kaže v vse večjem številu nacionalnih NVO, ki so se pridružile evropskim
združenjem ali mrežam NVO, pogosto s sedežem v Bruslju. S širitvijo EU in njenim
povečanim javnim nadzorom nad evropskimi zadevami se bo omenjeni proces še
stopnjeval.
4.1.4 SVET EVROPE
Zahodna Evropa je z namenom univerzalnega doseganja miru ter varstva človekovih
pravic v duhu skupne civilizacijske dediščine ter vrednot leta 1949 ustanovila Svet Evrope
(v nadaljevanju SE). Gre za panevropsko mednarodno organizacijo, ki je takrat združevala
deset držav ustanoviteljic, z leti pa postopoma naraščala. Do njihovega izjemnega
povečanja je prišlo po letu 1990 z inkorporacijo nekdanjih socialističnih dežel. SE trenutno
beleži 47 držav udeleženk, z letom 1993 pa se jim je pridružila tudi Slovenija. V prvem
členu statuta SE je opredeljen cilj omenjene organizacije, ki poudarja razvoj povezljivosti
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držav članic in spodbujanje razvoja na ekonomskem in socialnem področju (Perenič, 2002,
str. 49). Temeljne naloge SE so med drugim (MZZ, 2017):





varstvo demokracije, človekovih pravic in pravne države,
podpora političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam s ciljem utrjevanja
demokratičnih sistemov v Evropi,
spodbujanje razvoja evropske kulturne dediščine in identitete,
boj proti perečim problemom evropske družbe, kot so npr. trgovina z ljudmi, sovraštvo
do tujcev, varstvo okolja, diskriminacija manjšin, organizirani kriminal, nasilje nad
otroki, nestrpnost ipd.

Od leta 1952 SE priznava vpliv NVO, ko jim je ponudil možnost pridobitve statusa
svetovalca. Pravila sodelovanja, ki jih je določil Odbor ministrov, so pričela veljati že leta
1993 in so se naknadno adaptirala z Resolucijo (2003) 8 leta 2003, s čimer je SE podelil
NVO sodelovalni položaj. Omenjeni položaj trenutno uživa 378 organizacij, ki ga lahko
obdržijo z izpolnitvijo določenih kriterijev, kot so: enaki cilji kot SE, da so internacionalne
ter reprezentativne NVO, tako zemljepisno kakor tudi glede na območje dejavnosti, da
imajo konstanten štab, družbeno shemo in upravljalni organ. S pravnega vidika so NVO
prisostvovale pri snovanju ter formaciji mnogih sporazumov ter memorandumov SE, kot
so na primer (Svet Evrope, 2010):






»Evropske konvencije o pravnem položaju priseljenih delavcev,
Evropske konvencije o preprečevanju mučenja,
Evropske kulturne konvencije,
Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih,
Evropske konvencije o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih NVO.«

NVO se v okviru SE ukvarjajo predvsem s področji socialne politike, človekovih pravic,
izobraževanja ter kulture, solidarnosti, civilne družbe, podeželja in okolja, zdravja,
položaja NVO, spolne enakosti, revščine in socialne usklajenosti. SE kontinuirano sodeluje
z NVO z namenom spoznavanja mnenj, pogledov ter prizadevanj evropskih državljanov,
nadalje z namenom zagotovitve njihovega direktnega predstavništva ter objave njihovih
aktivnosti. »Odbor ministrov, Parlamentarna skupščina, Kongres lokalnih in regionalnih
skupnosti SE« (Svet Evrope, 2010) so organi SE, ki vzajemno sodelujejo z NVO v različnih
oblikah. Sodelovanje poteka tako, da lahko strokovnjaki NVO sodelujejo pri raznih
študijah, medvladnih odborih, pripravi memorandumov za generalnega sekretarja, pripravi
pisnih ali ustnih mnenj komiteju Parlamentarne skupščine ter Kongresu lokalnih in
regionalnih SE, pri konferencah ter preostalih dogodkih, organiziranih s strani SE. Kot
rezultat takšnega sodelovanja NVO nato poročajo širši družbi o področnih napredkih SE in
podajo svoje strokovno mnenje na voljo SE (Svet Evrope, 2010).

29

4.2 PRAVNA UREDITEV IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ V
SLOVENIJI
V Sloveniji pojem NVO ni zakonsko določen, zato tudi ni možno najti poenotene uporabe
NVO v praksi. Pravne statuse NVO v Sloveniji ureja več pravnih aktov, ki definirajo njihovo
organizacijsko obliko. Tako prvenstveno Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju URS)
v 42. členu zagotavlja pravico do povezovanja ter združevanja kot temeljno človekovo
pravico in svoboščino. Iz leta 1986 Slovenijo obvezuje še listina »Evropska konvencija o
priznavanju pravne osebnosti mednarodnih NVO«, ki je bila ratificirana z letom 1993 s
strani Državnega zbora. Z mednarodnega vidika je zaradi določb URS treba upoštevati
tudi načela mednarodnega prava ter mednarodnih pogodb, pri čemer je pomemben zlasti
22. člen Mednarodnega pakta o državljanskih ter političnih pravicah. Slednji narekuje
upravičenost neomejenega povezovanja ljudi, vštevši upravičenost ustanavljanja
sindikatov z namenom zavarovanja svojih interesov (Horvat, 1994, str. 135). Slovenski
pravni red, ki sodi v kontinentalni pravni sistem, dopušča ustanavljanje več vrst pravnih
oseb, med njimi društev in ustanov. Nadaljnje se zakoniti subjekti slovenskega prava
razvrščajo še na zakonite subjekte javnega prava in zakonite subjekte civilnega prava,
med katere sodijo prav tako druge NVO, kot so zasebni zavodi, gospodarske družbe, ki
opravljajo nepridobitne dejavnosti, sindikati ter nenazadnje zadruge (Divjak & Šporar,
2006, str. 75).
Zgodovinski razvoj NVO v Sloveniji je razmeroma slabo raziskan in do danes še vedno ni
določene uradne definicije NVO v slovenski zakonodaji. Določene osnutke prvih NVO na
slovenskih tleh je mogoče najti že v staroslovanskih rodovno-plemenskih skupnostih.
Razvoj definicije NVO v Slovenji se je pričel nadgrajevati predvsem v odboju AvstroOgrske monarhije ter Kraljevine Jugoslavije, v obdobju socializma ter 90. letih 20. stoletja.
4.2.1 NEVLADNE ORGANIZACIJE V OBDOBJU AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE
IN KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Na Slovenskem so v začetku obdobja Avstro-Ogrske monarhije prebivalstvo predstavljali
vodilni razredi ter kmečko prebivalstvo. Nemški vodilni razred so predstavljali duhovščina,
plemstvo ter buržoazija, na drugi strani pa kmečko, kasneje delavsko prebivalstvo, ki so
ga predstavljali Slovenci. Statusna delitev prebivalstva je sčasoma privedla do
narodnoprebujevalnih gibanj, ki jih je Avstrijska monarhija poskušala prepovedati s svojim
policijskim režimom. Posledica preganjanja je privedla do marčne revolucije leta 1848, ki
je predstavljala skokovit prehod ter ustanovitev primarnih slovenskih združenj. Paralelno z
nastankom združenj so se pričela formirati tudi samostojna slovenska znanstvena ter
obrtna združenja in neprofitno-volonterske organizacije, na katere je vplivala predvsem
katoliška cerkev. Slednja je na slovenskem ozemlju razvila nešteto zasebnih ter društvenih
dobrodelnih organizacij, ki so k svojemu delu pritegnile velik del prostovoljcev. Slovenija v
obdobju Avstro-Ogrske monarhije ni imela lastne zakonodaje, temveč se je ravnala po
pravni ureditvi Avstrijske monarhije. Tako je leta 1852 pričela upoštevati prvi pravni
predpis o interesnem združevanju v okviru društev, imenovan Cesarski oziroma društveni
patent. Prvi predpis o upravičenosti neomejenega povezovanja ljudi, združenjih ter
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državnopravnih združenjih je bil uzakonjen z letom 1867. Slednji je urejal upravičenost do
združevanja civilne družbe, krepitev političnega življenja, opredeljeval način ustanavljanja
društev ter njihova pravila (Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 81–83).
S koncem Avstro-Ogrske monarhije ter vzpostavitvijo Kraljevine Jugoslavije se je v
Sloveniji pričelo novo politično in pravno stanje. V obdobju od leta 1891 do leta 1931 so
sprejeli tri novodobne predpise, ki so legalizirali delovanje političnih društev ter ustanov,
med katere so spadale fundacije, zavodi, fondi, skladi ipd. Ustanove, ki so takrat imele
pravni status verske ustanove ter so bile v upravljanju univerz, so podpirale razvoj
socialne varnosti ljudi, kulture, znanosti, umetnosti ter izobraževanja (Kolarič & ČrnakMeglič & Vojnovič, 2002, str. 83).
4.2.2 NEVLADNE ORGANIZACIJE V OBDOBJU SOCIALIZMA
V obdobju socializma je na razvoj NVO v Sloveniji vplival splet specifičnih okoliščin, med
njimi družbene spremembe in politika.
Že z letom 1946 sprejeta ustava je državljanom zagotovila svobodo združevanja, javnega
zborovanja, manifestacij, na kar se je z letom 1963 nadgradila v smislu ustavnopravne
kategorije družbenih organizacij ter društev, z letom 1974 pa je postala že neločljiv
segment državnopravne ureditve. V enakem obdobju je bil sprejet nov Zakon o društvih
Socialistične Republike Slovenije. Ta je Slovencem omogočal z ustavo zagotovljeno
svobodo do združevanja ter uresničevanja svojih interesov. Omenjeni zakon je
državljanom omogočal plenarne priložnosti za fundacijo volonterskih skupnosti in
združenj. Prav tako so bili sprejeti partikularni legitimni predpisi za združenja, katerih
aktivnost poteka na področjih socialne dejavnosti, kot na primer na področju
humanitarnosti, gasilstva ipd.
V obdobju socializma so se posledično najbolj razvijala društva na območju telovadbe,
vzgoje ter sociale (Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 99). Na področju
socialnega varstva se je v obdobju socializma v izvajanje programov javnih zavodov
vključevalo veliko prostovoljcev. Tako je v javnih organizacijah volontersko delo prispevalo
k večji širini delovanja, kakovosti dela ter boljšemu prilagajanju uporabnikom, s čimer so
se oblikovali novi zametki združenj, ki so se postoma izoblikovali ter pričeli priskrbovati
dodatne usluge oziroma storitve, ki jih javni sektor ni pokrival. Namen novih organizacij je
bil predvsem v razvoju nove stroke in nudenju drugačne oblike pomoči državljanom
(Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 106).
Številčno stanje slovenskih združenj se je kontinuirano vzpenjalo z začetkom 2. svetovne
vojne, največji porast pa je bil zaznan leta 1974 s sprejetjem Zakona o društvih v urbanih
okoljih, zlasti na področju socialnega varstva, na katerega se javni sektor ni pravočasno
odzval (Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 107). Konec 70. let je slovensko
ozemlje zaznamovalo novo družbeno gibanje, imenovano »punk«, ki ga je država
neuspešno poskušala zatreti z represivnimi ukrepi, kar je vodilo do novih avtonomnih
družbenih gibanj na področju miru, ekologije, feminizma, duhovnosti, človekovih pravic,
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manjšin ipd. Omenjena gibanja so se v svojih začetkih soočala s problemi uradne
potrditve ter popisa, zaradi česar so bila velikokrat imenovana kot kolektivističen
udeleženec mlajše državljanske tvorbe, s čimer so dobila svojega legalnega predstavnika v
političnem sistemu. Kasneje so se postopoma posamezne skupine osamosvojile ter
postale samostojne organizacije ali društva na področju državljanske skupnosti (Kolarič &
Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 109). Desetletje kasneje so bile vidne posledice
stagnacije neodvisnega funkcioniranja sodobnih skupnostnih kampanj, ki so prešle k
politično odvisnim aktivnostim in so bile absorbirane v politiko ali pa v sfero latentnega.
Tako so se v letu 1988 že formirale prve politične stranke, katerih posledica je bila
politična neodvisnost Slovenije na začetku 90. let (Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič,
2002, str. 110).
4.2.3 NEVLADNE ORGANIZACIJE V 90. LETIH 20. STOLETJA
V 90. letih 20. stoletja je Slovenijo ter preostalo vzhodno Evropo zajel val preobrazbe
civilnodružbenih skupin v NVO. Posledično je Slovenija po osamosvojitvi beležila
kontinuirano rast novonastalih NVO. Med razvojem novoustanovljenih NVO so se pojavile
tudi zahteve po njihovi institucionalizaciji, formalizaciji in profesionalizaciji, kar je privedlo
do uvedbe sodobnih meril kakovostnega delovanja, večje pregledanosti delovanja NVO ter
razvoja dialoga z vladnimi organi (Brezovšek & Haček, 2012, str. 292–293).
V obdobju po osamosvojitvi Slovenije so bili med vsemi NVO najbolj dejavni sindikati. V
80. letih so izvajali predvsem proteste v imenu majhnih skupin delavcev, ki so prejemali
nizka denarna nadomestila za opravljeno delo. Njihove stavke so očitno bile uspešne, saj
je po letu 1996 število stavk upadlo (Brezovšek & Haček, 2012, str. 293). Po
osamosvojitvi Slovenije je bil dokončan proces deregulacije z implementacijo legislative, ki
je regulirala dejavnosti in zvrsti NVO. S sprejetjem Zakona o zavodih leta 1991 je med
drugim bil eliminiran monopolni ponudnik družbenokoristnih ter preostalih uslug. Analiza
zakonov za posamezna področja socioloških aktivnosti, med njimi šolstva, vzgoje,
telovadbe, sociale idr., dokazuje, da so slednje sledile strategiji deregulacije, ki jo je
narekoval Zakon o zavodih. Omenjeni področni zakoni so konkretizirali pogoje, ki
nejavnim izvajalcem delno dopuščajo opravljanje socialnih ter drugih storitev, v večini pa
še vedno omogočajo dominantni položaj javnih izvajalcev. Zakonsko oviro ustanavljanja in
delovanja vseh vrst NVO, med njimi celo ustanov, zasebnih institucij ter cerkvenih
združenj, so tako razveljavili predpisi, ki označujejo takšna združenja in so opredeljeni v
nadaljevanju (Kolarič & Črnak-Meglič & Vojnovič, 2002, str. 134).
4.2.3.1 Zakon o društvih (ZDru-1)
Zakon o društvih (ZDru-1), ki je med drugim zajamčil dedukcijo »Evropske konvencije o
priznanju pravne osebnosti mednarodnih vladnih organizacij«, je Slovenija v svojo
zakonodajo implementirala leta 1996. Slednji definira štiri bistvena načela, kot so načelo
prostovoljnosti, načelo samostojnosti, načelo neprofitnosti in načelo javnosti.
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Načelo prostovoljnosti pomeni, da področni zakon nikogar ne prisiljuje v združevanje z
drugimi niti ne predvideva nikakršnega zavestnega združevanja posameznikov glede na
njihove določene lastnosti. Načelo samostojnosti definira delovanje društev pri
zasledovanju njihovih ciljev, pri čemer društva s temeljnim aktom samostojno določijo
področje svojega delovanja, vendar jih po drugi strani ustava omejuje iz razlogov varnosti
države ali javne varnosti. Načelo neprofitnosti predpisuje, da je namen združevanje v
društva zgolj neprofitne narave. Če društvo ustvarja dobiček z opravljanjem s slovenskim
pravnim redom določene dejavnosti, ga je treba uporabiti za izvrševanje primarne
aktivnosti društva. Načelo javnosti skladno s slovensko ustavo predstavlja pravico do
svobodnega združevanja. Slednje določa bistveno sestavino delovanja društev tako z
vidika notranjih razmerij društev kot z vidika delovanja društev kot celote v družbi
(Horvat, 1994, str. 137).
ZDru-1 opredeljuje društvo kot zasebni subjekt javnega prava. Predstavlja
nedobičkonosno unijo posameznikov, katerih namen vključevanja so kumulativne koristi,
ima naravo prostovoljne ter samostojne organizacije. Kot že omenjeno, ZDru-1
prepoveduje društvom opravljanje pridobitne dejavnosti kot njihove izključne dejavnosti.
Kadar delovanje društva prerašča koristi njegovih udeležencev, se v takšnem primeru
lahko s posebnimi predpisi prisodi pravni položaj društva, katerega smoter je opravljati
funkcijo za družbeno korist (Tavčar, 2005, str. 218).
V Sloveniji so društva kot oblika NVO na prvem mestu, saj predstavljajo prek 90 % vseh
organizacij nevladnega sektorja, kar pomeni, da so društva dandanes še vedno primarna
legitimna ter družbena tvorba z namenom uresničitve sodobnih iniciativ ter idej v
realnosti. Gre za temeljno korporacijsko obliko, ki v osnovi predstavlja družbo s klubskim
značajem (Divjak & Šporar, 2006, str. 77).
4.2.3.2 Zakon o ustanovah (ZU)
Zakon o ustanovah (ZU), ki daje pravno podlago slovenskim ustanovam, ki predstavljajo
0,7 % vseh NVO, je bil v slovensko zakonodajo implementiran leta 1995. Ustanove
predstavljajo diametralno nasprotje društvu, pri katerem je konstitutivni element članstvo,
pri ustanovah pa premoženje. Enako kot v društvu ima država koherentne pristojnosti
glede delitve pravne osebnosti (Divjak & Šporar, 2006, str. 77). Tudi ustanova je pravna
oseba zasebnega prava, pri kateri pa je za razliko od društva premoženje bistveni
element. Smoter vzpostavitve ustanove je praviloma obče primeren, humanitaren in
načeloma permanenten. Prva dva smotra sta po navadi izpolnjena, če gre za omejen krog
koristnikov, ki ni direktno naslovljen najsi limitiran na družinske udeležence. Ustanova
lahko ima v imenu besedo fundacija, ki posebej poudari njen nepridobitni značaj, vendar
jo lahko uporabljajo samo v namene splošne koristi oziroma dobrodelne namene (Tavčar,
2005, str. 219).
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4.2.3.3 Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o zavodih (ZZ) je slovenski parlament sprejel leta 1991 in daje pravno podlago
zavodom, ki jih definira »kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti
vzgoje ter izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva,
otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ter drugih dejavnosti, v
primeru, da cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička« (ZZ, 1. člen).
Nadaljevalni člen ZZ nagovarja, da zavode lahko vzpostavijo nacionalni ter zunanji
posamezniki in zakoniti subjekti v primeru, če bi bilo za posamične aktivnosti z legitimnim
predpisom kontradiktorno zapisano (ZZ, 2. člen). Zavodi so zakoniti subjekti z
upravičenostmi, obligacijami ter obveznostmi, predpisanimi s strani ZZ ter
ustanovitvenega akta (ZZ, 4. člen). Nadalje v 7. členu navaja, da je vzpostavitev zavoda
možna, kadar so za to garantirani finančni viri ter uresničeni ostali legitimirani ultimati
(ZZ, 7. člen).
4.2.3.4 Zakon o zadrugah (ZZad)
Zadruge kot organizacije vnaprej nedoločenega števila članov, katerih namen je eskalirati
gospodarsko rast svojih privržencev ter katerih osnova so prostovoljstvo, svobodni izstop,
enakopravno sodelovanje ter upravljanje članov, je slovenski parlament uzakonil z
Zakonom o zadrugah (ZZad) leta 1992. Zadruge lahko vzpostavijo nacionalni in zunanji
posamezniki ter pravni subjekti v primeru, da ni za posamezno dejavnost ali zvrst
ustanove kontradiktorno predpisano z legitimnim predpisom. Zadruga ima možnost
vzpostaviti tudi firmo, sekundarno zadrugo ali legitimen subjekt v primeru, da se
posledično realizira cilj, zaradi katerega je bila vzpostavljena. Velja tudi omeniti, da v
Sloveniji zadruge predstavljajo kar 0,1 % vseh NVO.
4.2.3.5 Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
Leta 2011 je slovenski parlament sprejel Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki opredeljuje
pomen prostovoljstva in prostovoljnega dela. V 2. členu tako navaja, da je volonterstvo
humanitarno prikladna neprofitna dejavnost ljudi, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti
življenja družbe s svojimi izkušnjami, znanji in delom. Nadalje opredeljuje prostovoljstvo
kot konglomerat družbene povezanosti in sodelovanja posameznikov, ki rešujejo družbene
probleme (ZProst, 2. člen). V 5. členu opisuje prostovoljno delo kot delo posameznika, ki
ga opravlja brez pričakovanja plačila, po svoji svobodni volji ter ga opravlja v dobro
družbe. Nadalje tudi narekuje, kaj ne sodi med neprofitno izvajanje opravil. Gre za
opravila, ki so ocenjena kot remuneracija, bonifikacija, druga premoženjska korist,
opravilo, za katerega se odredi najemni sporazum glede na naravo dela, delo, ki je
obvezno skladno z zakonom, delo, ki je navadno opravljeno zaradi družinskih ali
kolegialnih odnosov, opravilo, ki se izvaja s ciljem profesionalnega izobraževanja, za
katerega ni potreben najemni sporazum, skladno z zakonom (ZProst, 5. člen).
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5

FINANCIRANJE
IN
DELOVANJE
ORGANIZACIJ NA SPLOŠNO

NEVLADNIH

5.1 VRSTE IN VIRI FINANCIRANJA
Vsaka NVO za nudenje storitev v polnem obsegu rabi za svoje nemoteno funkcioniranje
nepovratno denarno podporo, ki omogoča njeno nemoteno poslovanje, širjenje obsega in
vsebine delovanja. Na svetu ne obstaja NVO, ki bi lahko poslovala brez finančnih sredstev,
saj ta predstavljajo eno izmed glavnih sestavin strategije za doseganje njenih načrtovanih
ciljev. Prav tako je pomembno dejstvo, da je finančna stabilnost NVO odvisna od
koherentnosti z drugimi podsistemi, organizacijami, ljudmi, okoljem in zakonodajo. Tako
NVO lahko determiniramo s sistemsko teorijo, ki pravi, da lahko NVO obravnavamo kot
sistem z različnimi podsistemi, ki delujejo koherentno drug z drugim.
Ekonomska teorija pravi, da NVO tako kot ostale združbe težko opravljajo svojo funkcijo
brez dovoljšnih finančnih virov, ki morajo za vsako dejavnost NVO preseči spodnji prag
učinkovitosti, ne smejo pa preseči praga gospodarnosti. Pri NVO so lahko sredstva v
različnih oblikah, na primer materialnih (denar, stvari) ali nematerialnih (pravice), pri
čemer so pomembni predvsem veščine, znanje in zavzetost prostovoljcev NVO.
Nekatere NVO porabljajo določena sredstva v temeljni dejavnosti z namenom pretvarjanja
vložkov v izide, spet druga pa omenjeno dejavnost le omogočajo. Tako so določena
sredstva lahko v lasti NVO, lahko jih prejme v dar ali pa si jih izposodi. Kot že omenjeno,
lahko NVO za izvedbo lastnega delovanja koristi predmetna ali nepredmetna sredstva.
Med predmetna sodijo stavbe, zemljišča, sila, denar, sestavljajoči segmenti, produkti,
oprema, orodja, stroji ipd., medtem ko med nematerialna sodijo znanje, uglednost,
okolje, pravice, fizično ter umsko delo ljudi ipd. Sredstva, s katerimi se oskrbujejo NVO, so
v osnovnih ter interesnih menjalnih razmerjih, medtem ko se viri teh sredstev
diferencirajo glede na atribute, metode oskrbe ter nasprotne vrednosti v spremenljivih
relacijah. Način priskrbovanja sredstev pomembno vpliva na splošno dejavnost NVO, ki
sega od človekoljubja do skomercializiranosti (Tavčar, 2005, str. 246).
NVO, kot že omenjeno, potrebujejo finančna sredstva za izvajanje svojih dejavnosti, ki jih
nato porabijo z namenom proizvedbe izdelkov ter storitev, ki jih (Trunk Širca & Tavčar,
1998, str. 90):




prodajo na trgu za izkupiček, ki je večji, manjši ali enak porabljenim sredstvom,
skladno s svojo politiko ter načrti delovanja porazdelijo ter se ponovno potegujejo za
nova finančna sredstva,
kot storitve ali izdelke družbenega pomena dodelijo uporabnikom ter jih po vnaprej
določeni ceni zaračunajo financerjem.

V nadaljevanju so predstavljeni viri sredstev, ki so v današnjem svetu prioritetno
razpoložljivi za donosnejše, dobrodejne in učinkovite aktivnosti.
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5.1.1 DRŽAVNA PODPORA
Finančna podpora, nabava in produkcija predstavljajo izraze, ki ponazarjajo povezavo med
državo ali decentraliziranimi organi, trgom in tretjim sektorjem. Spodnja slika prikazuje
blaginjski trikotnik, ki označuje pluralni blaginjski sistem. Gre za državno financiranje in
vključevanje različnih sektorjev v izvajanje storitev. NVO kot del tretjega sektorja
pridobivajo finance s strani države, trga in neformalnega sektorja (Leskošek & Hrženjak,
2002, str. 11).
Slika 3: Pluralni pristop

Vir: Leskovšek & Hrženjak (2002, str. 11)

Vlogo financerja lahko ima država ali lokalna skupnost, saj upravlja z denarjem, po drugi
strani pa lahko ima finančno vlogo tudi posameznik, ki neko storitev potrebuje, vendar
denar zanjo pridobi iz državnega proračuna. Navedena razlika med javnim in individualnim
financiranjem se lahko izvaja z denarjem, vavčerji ali kako drugače (Leskošek & Hrženjak,
2002, str. 15).
Poznamo dve obliki državne podpore NVO oz. dve obliki državnega financiranja, to sta
neposredno državno financiranje in posredno državno financiranje.
5.1.1.1 Neposredno državno financiranje
Neposredno državno financiranje predstavlja posamezni NVO zagotovljeno neposredno
finančno podporo v državnem ali občinskem proračunu ter proračunski strošek v
eksaktnem letu. Med temeljni obliki neposrednega državnega financiranja sodijo
subvencije in dotacije.
Subvencije predstavljajo vladno financiranje NVO, ki so jim sredstva namenjena predvsem
za splošno podporo in ne za specifične projekte. Z namenom izkazovanja spoštovanja
javnega do civilnega sektorja se lahko državna sredstva namenijo tudi za financiranje
operativnih stroškov NVO, s čimer se takšna sredstva identificirajo kot univerzalna pomoč
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NVO, ki enormno doprinašajo k eksekuciji izvrševanju oblasti. Subvencije kot neposredno
proračunsko financiranje predstavljajo ostanek komunističnega sistema v srednji in
vzhodni Evropi ter so v fazi izumiranja. Potencialni upravičenci subvencij (niso predvidene
za vse NVO) so po navadi storitvene ali zagovorniške organizacije ter reprezentativne
interesne skupine. Subvencije, dodeljene s strani ministerstev, so navadno dodeljene
NVO, katerih dejavnost je koherentna s področjem pristojnega ministrstva (Divjak &
Šporar, 2006, str. 197).
Dotacije predstavljajo pravni instrument, katerega namen je tranzicija premoženja,
storitve, denarja ali druge vrednostne stvari prejemniku z namenom javne podpore ali
spodbude, ki je legitimno določena in kjer državna prisotnost ni predvidena. Dotacije so
namenjene predvsem izvajanju določenih projektov, ki so koherentni s programskimi cilji
vlade, niso pa namenjene kritju operativnih stroškov NVO. Predstavljajo torej tretji sektor,
ki ga država priznava s tako obliko financiranja, prav tako zasleduje cilje ter izvaja naloge
v pristojnosti državnih organov. Izplačevanje dotacij poteka iz državnega ali lokalnega
proračuna, lahko tudi iz posebnih skladov, ki so strukturirani iz različnih virov, kot so na
primer loterije, davki ipd. Kriterija za dodelitev dotacij sta po navadi področje delovanja
NVO in njihov status javne koristi. Državna administracija sklene pogodbo o dodelitvi
sredstev NVO, katere dikcija narekuje kratkoročno ali priložnostno financiranje. Gre za to,
da se državna administracija ne more zavezati za večletno obdobje financiranja NVO, če
še niso znani proračunski cilji za prihodnja leta, prav tako pa lahko NVO postanejo odvisne
od teh dotacij (Divjak & Šporar, 2006, str. 197–198).
Neposredno državno financiranje NVO v Sloveniji narekuje v prvi vrsti Zakon o javnih
financah, ki prav tako predpisuje metodo plačevanja ter prevzemanja dolžnosti v roke
državnega budžeta. NVO morajo tako skladno s pisno pogodbo prevzeti obveznosti, ki se
plačujejo v zakonsko določenih rokih. Zakon o javnih financah nadalje določa, da se
sredstva dodelijo z izvedbo predhodno objavljenega javnega razpisa v uradnem listu. Pri
tem so sredstva lahko v obliki posojil, subvencij in drugih vrst državnih pomoči. Omenjena
sredstva, ki so dodeljena NVO, so kasneje tudi javno objavljena (Divjak & Šporar, 2006,
str. 221).
Pravico do neposrednega financiranja slovenskim NVO daje tudi Zakon o igrah na srečo, ki
narekuje financiranje dejavnosti NVO, ki delujejo na področju humanitarnosti, športa in
invalidnosti. Zakon določa, da delniške družbe, ki s strani države prejmejo posebno
koncesijo, lahko prirejajo klasične igre na srečo, pri čemer je zanje obligatorno, da
poravnajo koncesijski prispevek, katerega sestavni del predstavlja znesek predplačila
prodanih dobitkov, zmanjšan za vrednost neplačanih dobitkov. Tako pridobljena osnova,
ki se izračunava mesečno, predstavlja temelj koncesijske dajatve, ki jo prireditelj
obračuna in plača v vladno določenem odstotku. Država tako pridobljena sredstva nameni
NVO za izvajanje njihovih dejavnosti na področju humanitarnosti, športa in invalidnosti
(Divjak & Šporar, 2006, str. 224).
V slovenski zakonodaji obstaja še več tovrstnih zakonov, ki urejajo neposredno
financiranje NVO, kot so Zakon o gasilstvu, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o
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preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o skupnosti študentov idr.
5.1.1.2 Posredno državno financiranje
Posredno državno financiranje predstavlja predvsem ugodnosti, katerih deležniki so NVO.
Gre predvsem za izrabo finančnih virov (npr. imetje) za izpeljavo namenov NVO ter ne za
preostale fiskalne obligacije. Takšno financiranje v državnem budžetu ni navedeno kot
potrošnja, ampak se smatra kot nacionalni doprinos, ki se mu država odreče. Takšen
primer predstavlja davčna ugodnost, kjer država v korist NVO ne pobere dela davka.
Država pri tem upošteva kriterij javne koristnosti dejavnosti, ki jo izvaja NVO, ter ne vrste
dejavnosti.
NVO lahko prejmejo posredno državno financiranje v obliki različnih davčnih ugodnosti,
kot so odpustki ali omilitve za prihodke NVO od njene gospodarske ali statutarne
aktivnosti, nadaljnje davčne ugodnosti donatorjem, ki dajejo prispevke NVO, pri čemer se
donacija delno ali v celoti odšteje od davčne osnove, ter nazadnje še olajšave ali
oprostitve za dohodke NVO, ki jih namenijo svojim uporabnikom (Divjak & Šporar, 2006,
str. 201–202).
Pri nas se država odpove deležu dohodkov od dajatve delno zavoljo dosledne asistence
NVO, delno pa zaradi tega, ker učinkovito opravljajo funkcijo družbene blaginje. Davki
predstavljajo prihodke države, so enkratne ali tekoče denarne dajatve, ki jih država
nalaga svojim prebivalcem. V nadaljevanju so predstavljeni predvsem davki, ki so
pomembni za posredno financiranje NVO.
Davek od dohodka pravnih oseb narekuje leta 2004 sprejeti Zakon o davku od dohodka
pravnih oseb. Plačujejo ga vsi davčni zavezanci, ki so lahko pravne osebe domačega ali
tujega prava. Davčni zavezanci so torej lahko društva, zavodi, verske skupnosti, ustanove,
zbornice, politične stranke idr., ki ne poravnajo omenjene dajatve, če so skladno s
partikularnim predpisom formirane za izpolnjevanje neprofitne aktivnosti ali ko poslujejo
skladno z namenom dejanskega delovanja. Obvezno pa morajo plačati davek od dohodka
pravnih oseb, če pridobivajo prihodke iz izvajanja pridobitne aktivnosti. Pri navedenem
predstavlja osnovo za davek zakonsko definiran ugotovljeni dobiček, pri čemer se
darovanje ne šteje med izdatke. Pri definiranju dajatvene iztočnice omenjenega davka se
za NVO dohodki od izvajanja pridobitne aktivnosti ter sorazmerna ali dejanska potrošnja
takšne aktivnosti odšteje od dajatvene iztočnice. Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
predpostavlja tudi dajatvene olajšave za darovanje. Davčni zavezanec ima možnost
aplicirati reduciranje dajatvene iztočnice za vrednost poplačila v naravi ali kapitalu za
športne, ekološke, znanstvene, humanitarne ter ostale pobude, ki je bilo izplačano
slovenskim rezidentom, v primeru, da so složno s specifičnimi določili ustanovljeni za
izvajanje omenjenih aktivnosti (Divjak & Šporar, 2006, str. 225–226).
Dohodnina predstavlja neposredni davek fizičnih oseb oziroma rezidentov, katerih vir
dohodka izvira v Sloveniji ali zunaj nje. Osebni prihodki, izdatki od aktivnosti, kmetijstva,
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imetja, materialnih pravic premoženja in premoženjskih pravic predstavljajo davčno
osnovo dohodnine, vendar so ti zmanjšani za davčne olajšave. Za NVO olajšave
predstavljajo poravnane volonterske kapitalske dajatve ter znesek darov v naravi za
kulturne, športne, ekološke, človekoljubne, vzgojne, strokovne, religiozne in raziskovalne
motive, v primerih, ko so namenjene posameznikom, ki so skladno s specifičnimi določili
pripravljene za izvajanje takšnih aktivnosti. Enako velja za darila, ki so izplačana
invalidskim organizacijam. Olajšave med drugim predstavljajo tudi plačane članarine
političnim strankam in sindikatom (Tavčar, 2005, str. 275).
Davek na dodano vrednost opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost, ki obdavčuje
razpon med bruto dohodki od trgovanja ter rezultatom v tej fazi dovršenega opravila.
Davčnega zavezanca definira kot osebo, ki samostojno kjerkoli opravlja svoje dejavnosti
ne glede na njihov cilj ali izid. Davčno osnovo davka na dodano vrednost predstavlja vso
plačilo, bodisi v kapitalu, zadevah najsi dejavnostih, ki ga dajatveni zavezanec dobi od
naročnika, odjemalca ali nekoga drugega. Zakon o davku na dodano vrednost določa
davčne oprostitve, ki se opirajo na aktivnosti NVO, ki delujejo za družbeno blaginjo.
Plačila omenjenega davka so NVO oproščene za naslednje dejavnosti (Tavčar, 2005, str.
273–274):








socialnovarstvene storitve,
storitve in blago, ki je indirektno združeno z zaščito mladoletnikov,
predšolska vzgoja, šolsko ter univerzitetno izobraževanje in usposabljanje,
zagotavljanje verskega in filozofskega osebja s ciljem izpolnjevanja mentalnih želja,
storitve ter tranzit blaga, ki je indirektno združen z dejavnostmi iz prejšnje alineje,
športne storitve in
kulturne storitve.

Zadnji pomembnejši davek za neposredno financiranje NVO je davek na dediščine in
darila, ki ga opredeljuje Zakon o davku na dediščine in darila. Slednji opredeljuje
davčnega zavezanca kot fizično osebo ali občana Slovenije, ki podeduje ali prejme v dar
premoženje na osnovi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V primeru, da davčni
zavezanec odstopi dedovano ali naklonjeno imetje državi, decentralizirani oblasti,
dobrodelnim organizacijam ali morebitnim skupnostim, ne plača davka na dediščine in
darila (Divjak & Šporar, 2006, str. 229).
5.1.2 ZBIRANJE SREDSTEV ALI FUNDRAISING
Način oblikovanja skladov ter zbiranja sredstev za financiranje dejavnosti NVO lahko
poimenujemo fundraising. Besedno zvezo iz »fund« in »raising« lahko prevedemo v sklad
in zbiranje, kar pomeni zbiranje sredstev. Profesionalni pristop k oblikovanju skladov je,
da ne gre le za denarna sredstva ter da temelji na dobri organizaciji in pripravi.
Pomembno je dejstvo, da je treba načrt formacije skladov izpopolnjevati celostno kot
kumulacijo resursov, širjenje poslanstva NVO, vzpostavitev partnerskih mrež, razvijanje
prijateljskih odnosov s poslovnimi partnerji ter inkorporiranje potrošnikov storitev v
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realizacijo misije združbe. Z omenjeno strategijo lahko oblikujemo sklad NVO, ki mora
temeljiti na spodaj naštetih načelih (Ovsenik & Ambrož, 1999, str. 136–138):






ustvarjanje rezerv,
diverzifikacija sredstev,
razpoložljivost virov,
premišljeni dolgoročni cilji,
oblikovanje skladov kot kompleksen projekt.

Ustvarjanje rezerv pomeni, da mora NVO načrtovati minimalno varnost svojega delovanja
v primeru izpadov svojih finančnih virov, ki so lahko posledica različnih kriz ter
nepredvidljivih dogodkov. Če NVO v določenem časovnem obdobju ne prejme načrtovanih
sredstev, to torej ne sme bistveno vplivati na njeno poslovanje. Naslednji termin,
diverzifikacija sredstev, pomeni, da se možnosti preživetja NVO večajo z diverzifikacijo
virov sredstev za oblikovanje skladov. Vir za zbiranje sredstev sestavljajo sfere
blaginjskega trikotnika, to so javna, zasebna sfera ter sfera civilne družbe. Na omenjen
način NVO disperzira svojo odvisnost samo od ene sfere, s čimer poveča možnosti svojega
obstoja. Nadalje načelo razpoložljivosti virov definira, da NVO zbirajo sredstva iz različnih
virov, ki imajo svoj cikel razpoložljivosti, kar pomeni, da NVO prejemajo sredstva v
različnih časovnih okvirih. NVO morajo upoštevati tudi dikcijo premišljenih dolgoročnih
ciljev, kar pomeni, da je zbiranje sredstev ter oblikovanje skladov uspešno le, če
aktivnosti dosledno predstavljajo poslanstvo NVO. Pri tem je treba upoštevati podjetniške
priložnosti v okolju, ekonomske, zgodovinske ter politične značilnosti področja ter njegove
atribute za uresničevanje dolgoročnih ciljev NVO. Zadnje načelo, oblikovanje skladov kot
kompleksen projekt, opisuje vključitev uporabnikov storitev v uresničevanje poslanstva
NVO. Sklad je po svoji naravi kompleksen zaradi varnosti poslovanja, zaradi česar je zanj
ustreznejša timska in projektna organizacija. Slednja omogoča možnosti za pripravo in
selekcijo različnih izbir, bolj konstruktivno delovanje, paralelno izpeljavo projektov ter
možnost pokrivanja znanj na več področjih delovanja. Z oblikovanjem skladov se
vzpostavi razmerje z darovalci, uporabniki in drugimi poslovnimi partnerji. Gre za koncept
vzpostavitve partnerskih mrež, ki predstavljajo podlago za združevanje in identifikacijo
skupnih interesov z različnimi javnostmi (Ovsenik & Ambrož, 1999, str. 136–138).
5.1.3 PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI
Drug pomemben vir sredstev so prihodki iz lastne dejavnosti NVO. Slednji zajemajo
članarine, prihodke iz pridobitne dejavnosti in prihodke iz upravljanja s premoženjem.
Mnoge NVO financirajo njeni člani s plačevanjem članarin in drugih prispevkov. Finančno
poslovanje takšne NVO je lahko načrtovati, če je plačevanje članarin redno. Problemi se
pojavilo le, kadar NVO potroši resurse čez meje ali če je dotok prispevkov in članarin
neskladen s planom. V primeru, da večji del članstva zapusti takšno NVO, se bo slednja
soočila z večjimi finančnimi posledicami. Posledično si višji menedžment takšnih NVO
prizadeva za ohranitev obstoječega članstva kot njihove primarne naloge. Nadalje
pridobitne dejavnosti izboljšujejo oskrbljenost NVO s finančnimi sredstvi, vendar so
mnogokrat tuje osnovnemu poslanstvu NVO, zaradi česar mu lahko škodujejo ter vplivajo
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negativno na naklonjenost pomembnih zunanjih financerjev NVO. Nevarnosti se pojavijo
predvsem, kadar pridobitna dejavnost ni del poslanstva NVO in lahko zaradi tega izgubi
relevantne dajatvene ugodnosti; lahko je profitabilna ali pa deficitarna, zaradi česar vsaj
kratkoročno poslabšuje položaj NVO; lahko izpodrine osnovno dejavnost NVO s prvega
mesta ter tako ovira izvajanje njene primarne dejavnosti; kot že omenjeno, lahko zunanji
financerji omejijo financiranje NVO zaradi njenih lastnih virov prihodkov (Trunk Širca &
Tavčar, 1998, str. 104–105). Zadnji prihodki, ki sodijo med prihodke iz lastne dejavnosti
NVO, so prihodki iz upravljanja s premoženjem NVO. Sem sodijo prihodki iz investicij, kar
pomeni, da večji delež dohodka NVO realizirajo z vlaganjem z metodo obresti, dividend ali
denarnih profitov, prihodke pa lahko pridobijo tudi s t. i. premoženjsko bazo ali
»endowment«. Gre za finančno in drugo premoženje (npr. nepremičnine), ki zagotavlja
dolgoročen obstoj NVO in je nedotakljivo v smislu, da ga NVO ne more porabiti
kratkoročno (Divjak & Šporar, 2006, str. 193).
5.1.4

FILANTROPIJA

Filantropija pomeni pripravljenost pomagati ljudem ali človekoljubje. Gre za doniranje
materialnih ali nematerialnih sredstev NVO za skupno dobro. Med najpomembnejše oblike
filantropije sodita prostovoljno delo in lokalne razvojne fundacije, predstavljene v
nadaljevanju.
5.1.4.1 Prostovoljno delo
Termin prostovoljnega dela je izveden iz pojma prostovoljen, ki bazira na sproščenem
razpoloženju in ne na pritisku oziroma obligaciji, je torej nasprotje prisilnemu delu.
Zapolnjuje široko zev med trgom in pridobitnimi organizacijami ter državo in javno
upravo, vendar je pomembno poudariti, da ne obsega dejavnosti v družini. Prostovoljno
delo se lahko opravlja v več organizacijah – od dobrodelnih ustanov, različnih šol,
bolnišnic, mladinskih organizacij, zadrug, združenj ipd. Prostovoljci tako nudijo ljudem
pomoč, ki je bolj osebna, manj birokratska, bolj odzivna in bolj individualna. Čeprav za to
ne prejmejo nobenega plačila, jim veliko pomenita hvaležnost prejemnikov pomoči in
pripadnost organizaciji (Tavčar, 2005, str. 282–283).
5.1.4.2 Lokalne razvojne fundacije
V dobro skupnosti so bile na lokalni ravni ustanovljene decentralizirane evolucijske
fundacije, ki kumulirajo, vodijo in razdeljujejo decentralizirane resurse. Gre za neodvisne
filantropične organizacije, upravljane s strani članov skupnosti, ki predstavljajo posrednika
med NVO na ter individualnimi in korporacijskimi donatorji. Njihov cilj je predvsem
izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev občin oziroma mest, ki ga zasledujejo z
oblikovanjem partnerstva z lokalnimi podjetji, oblastmi, NVO, vključevanjem lokalnega
prebivalstva in razdeljevanja finančnih sredstev. So permanentne in dolgoročne zlasti
zavoljo donatorskega imetja, ki ga porabijo v dobrodelne namene. S svojim delovanjem
povzročijo naslednje aktivnosti (Divjak & Šporar, 2006, str. 190–191):


povečajo sodelovanje pri zadovoljevanju lokalnih potreb,
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spodbujajo donacije posameznikov,
povečajo osveščenost glede lokalnih potreb in
spodbujajo medpodročni dialog ter partnerstvo.

5.1.5 DRUGI VIRI PRIHODKOV
NVO se lahko financirajo tudi iz drugih virov financiranja, kot so kreditiranje,
pokroviteljstvo oz. sponzorstvo, delež davka od dohodka, loterijski prihodki idr. Kadar
banka presodi, da bo NVO lahko vračala kredit, ji ga slednja odobri. Le redko se NVO
poslužujejo predragih kratkoročnih kreditov, prednosti dajejo raje dolgoročnim, ki so
cenejši. Kratkoročni krediti predstavljajo NVO finančno injekcijo, ki napolni presledke med
prilivi sredstev iz drugih virov sredstev. NVO se lahko financirajo tudi z raznimi
pokroviteljstvi oz. sponzorstvi, pri čemer pokrovitelj plačuje NVO za storitve njegovega
trženja, stike z javnostjo ipd. Gre torej za posredne koristi pokroviteljev in neposredne
koristi uporabnikov NVO. Nadalje med vir prihodka NVO štejemo tudi določen delež
plačanega davka od dohodka, ki ga lahko davkoplačevalec nameni NVO. Pri tem
davkoplačevalec zavestno nameni sredstva določenim NVO, ki delujejo v javnem interesu.
Država lahko z loterijami in igrami na srečo podpre NVO tako, da jim ponudi določen
odstotek prihodkov od loterije in iger na srečo z namenom porabe teh prihodkov za javno
dobro.
5.1.6 FINANČNA PODPORA EVROPSKE UNIJE
NVO so upravičene do finančnih sredstev EU, če so neprofitne ter aktivne na področju
politik EU. Države članice EU same upravljajo približno 80 % finančnih sredstev EU za
NVO, katerih sedež je v omenjenih državah.
EU prek Evropske komisije nudi NVO finančno podporo projektom ter programom na
različnih področjih, kot so kmetijstvo, zaposlovanje in socialno vključevanje, regionalni ter
urbani razvoj, raziskave ter inovacije, humanitarna pomoč in nazadnje še pomorske
zadeve ter ribištvo. Z namenom nadzora uporabe finančnih sredstev ter njihove
transparentne porabe veljajo stroga pravila za upravljanje finančnih sredstev. Posledično
kolegij 28 evropskih komisarjev nosi politično odgovornost za ustrezno porabo finančnih
sredstev EU, prav tako jo nosijo tudi vlade držav članic EU, saj finančna sredstva
večinoma upravljajo države prejemnice. Slednje opravljajo tudi letno revizijo in nadzor
nad porabo finančnih sredstev. Upravljanje proračunskih sredstev EU, kot že omenjeno,
poteka v korelaciji z nacionalnimi ter regionalnimi organi, pri čemer se sredstva črpajo iz
petih večjih investicijskih ter strukturnih skladov, kot so (Evropska unija, 2017):






Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v vrednosti 85 milijard evrov,
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, v vrednosti 6,4 milijarde evrov,
Kohezijski sklad, v vrednosti 63,6 milijarde evrov,
Evropski socialni sklad, v vrednosti 88,8 milijarde evrov, ter
Evropski sklad za regionalni razvoj, v vrednosti 199,4 milijarde evrov.
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Evropska komisija upravlja tudi druga proračunska sredstva, in sicer nepovratna sredstva
in javna naročila. Nepovratna sredstva nudijo podporo posameznim projektom, ki so v
skladu s politikami EU, pri čemer en del sredstev zagotovi proračun EU, drug del pa drugi
viri. Nepovratna sredstva se po navadi dodelijo z javnim razpisom. Nadalje institucije EU s
pomočjo javnih naročil naročajo blago, storitve, različne študije, organizacijo
izobraževanje, računalniško opremo ipd. Javna naročila oddajo s pomočjo javnih razpisov
(Evropska unija, 2017).
V današnjem času se proračun EU konfrontira z enim izmed večjih izzivov, in sicer na
kakšen način nuditi večjo finančno podporo z manj sredstvi. Ustvarila so se nova področja
politike, kot so migracije, varnost, obramba in druge, ki zahtevajo večjo vlogo oz.
aktivnost EU pri njihovem nadaljnjem razvoju. Čeprav se bo proračun EU dodatno
zmanjšal po odstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, bo EU še
vedno morala ohraniti suvereno vlogo pri izvajanju finančne pomoči NVO.

5.2 POSEBNI NAČINI DELOVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Obstaja več vrst načinov delovanja NVO. V naslednjih poglavjih sta predstavlja dva
posebna načina, ki v domači in tuji literaturi še nista podrobneje raziskana, to sta
lobiranje in mreženje NVO.
5.2.1 LOBIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
5.2.1.1 Pomen lobiranja
Izraz lobiranje izhaja iz angleške besede »lobby«, ki v britanskem parlamentu označuje
poseben prostor, v katerem sestankujejo parlamentarci ter zainteresirana javnost, ki
poskušajo vplivati na njihovo mnenje in dokončne odločitve. Lobisti so v preteklosti
zastopali predvsem cilje ožjih in premožnejših interesnih skupin. Z ekonomskega vidika
lobiranje upodablja nekonvencionalno institucionalno zvezo vzajemnega nadzorovanja
udeležencev skupnosti, ki poskuša zmanjšati državni intervencionizem ter vplivati na
politično-ekonomske odločitve političnih subjektov. Njegov temeljni cilj je vpliv interesnih
skupin na proces političnega odločanja (Kovač, 2002, str. 217–218).
S sociološkega vidika pomeni lobiranje predpostavko za formalne in neformalne možnosti
izražanja interesov različnih interesnih skupin, uporabljajo ga predvsem kot obliko
preseganja nepredvidljivosti in nepopolnosti informacij ter kot obliko pomanjkanja
neposredne demokracije. Glede na to, da lobiranje pomeni pravico svobodnega izražanja
interesov ter svobode govora, predstavlja legitimno inštitucijo temeljnih vrednot sodobne
družbe, ki stremi k izboljšanju procesa družbene blaginje. V primeru, da trg in država ne
delujeta koherentno, da državljani ne sklepajo racionalnih odločitev, da racionalno in
demokratično odločanje nima svojih meril ter mehanizmov, predstavlja pojem lobiranja
pogosto družbeno legalizirano ter legitimno dejavnost. Poleg navedenega se pojavlja tudi
lobiranje v negativnem smislu. Ta predstavlja načine neformalnega, prikritega in
enostranskega vplivanja na procese odločanja, ki so kontradiktorni demokratičnim
interesom. Negativno lobiranje tako negira demokracijo, poveličuje enostranske interese
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in deluje kontradiktorno z družbenimi vrednotami ter normami. S takšnim načinom
lobiranja ter z uporabo morebitnih protizakonitih sredstev označimo takšno dejavnost kot
neracionalno, nedemokratično in nezakonito. Gre torej za nelegalno in nelegitimno
inštitucijo, ki bi jo demokratična družba lahko zmanjšala z zakonskim sankcioniranjem
nelegalnega delovanja lobistov in lobijev, z demokratičnim nadzorom lobijev ter s
povečanjem poslovne morale delovanja interesnih skupin (Kovač, 2002, str. 218–220).
5.2.1.2 Razvoj lobiranja nevladnih organizacij
Prvi zametki lobiranja so se pojavili po 1. svetovni vojni v ZDA, kot legalizirana dejavnost
v svetu pa se je uveljavilo po 2. svetovni vojni. V Ameriki je od leta 1961 do leta 1987
število registriranih lobistov naraslo za kar 22.646 oseb. Zaradi nenavadnega naraščanja
je država leta 1995 sprejela enega izmed mnogih zakonskih aktov na področju lobiranja, s
katerim je natančno opredelila skupek darov ter prispevkov, ki jih lahko prejmejo javni
uslužbenci ter politiki. Izrecno je tudi precizno opredelila pogoje lobiranja v razponu
glasovalnih dejavnosti. V letu 2000 je tako Amerika beležila že približno 282.000 lobistov
(Kovač, 2002, str. 220–221).
Evropa, ki sledi razvoju ZDA, ima manj dorečeno legalno raven. V Bruslju je v letošnjem
letu registriranih kar 11.202 lobistov, ki uveljavljajo interese nacionalnih ter mednarodnih
gospodarskih družb, raziskovalnih inštitucij, odvetniških pisarn, svetovalnih organizacij,
neprofitnih organizacij ipd. Cilj bruseljskega lobiranja je doseganje konsenza namesto
konfrontacij oz. predlaganje rešitev namesto razkrivanja problemov. Med drugim lobiranje
v Bruslju postaja del socialnega kapitala, ki v novodobni sociološki ter menedžerski kulturi
pomeni premoženje, ki izhaja iz kooperacije ter udejstvovanja v družbenih zvezah ter
skupnostih (Kovač, 2002, str. 221).
V Sloveniji se je lobistična dejavnost razvila šele v 90. letih. Kot že omenjeno, da ima
Evropa manj dorečeno legalno raven, je posledično enako tudi v Sloveniji. Zakonsko niso
urejeni moralni predpisi državnega razsojanja v državnem zboru, pri političnih skupinah, v
parlamentarnih in nacionalnih organizacijah, specializiranih osebah javnega prava ter
nenazadnje v gospodarskem področju. Slovenski lobisti so osebe z različni poklici, vendar
skupnimi cilji, ki so največkrat povezani v strankarsko tvorbo (Kovač, 2002, str. 222). V
letu 1990 je bilo tako v Sloveniji ustanovljeno Slovensko društvo za stike z ljudmi kot
profesionalno, neprofitno, volontersko in neodvisno društvo profesionalcev s predela
stikov z ljudmi z namenom prikaza slovenski javnosti, da lobiranje ni nelegalna in neetična
dejavnost. V letu 2014 je bilo v Sloveniji uradno registriranih 70 lobistov.
5.2.1.3 Vrste lobiranja nevladnih organizacij
V večini literature avtorji poudarjajo dve bistveni metodi lobiranja v svetu, to sta direktno
lobiranje in grassroots lobiranje.
Pri direktnem oz. neposrednem lobiranju gre za direkten način komuniciranja lobistov z
regulatorno oblastjo. Slednjo predstavlja njen uslužbenec ali predstavnik zakonodajne
veje oblasti. Debata se nanaša na določen del zakonodaje, pri čemer lobist izrazi svoje
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stališče glede omenjenega dela zakonodaje in ga poskuša uveljaviti. Primer takšnega
lobiranja bi bil, ko bi zaposleni na NVO zahteval od svojih članov, da kontaktirajo poznane
predstavnike v državnem zboru, da odločajo o zakonu v prid te NVO.
Grassroots lobiranje predstavlja metodo t. i. množičnega lobiranja, ki poskuša javnost
spodbuditi, da neorganizirano ustvari svoje mnenje o trenutni zadevi ter da kot volivci
mobilizirajo svoje predstavnike v vladi. Gre torej za poskus vplivanja na specifično
zakonodajo s spodbujanjem javnosti, da spreobrne mišljenje zakonodajalcev. Gre za način
komunikacije, ki predstavlja poziv k dejanju. Primer takšnega načina lobiranja bi
predstavljal, kadar bi na primer NVO poskušala oblikovati mnenje javnosti, da glasuje
proti specifičnemu zakonu, ki bi ga državni zbor sprejel, saj bi ta negativno vplival na
dejavnosti, za katere se zavzema NVO. V tem primeru bi lahko takšna NVO organizirala
različne proteste ali zborovanja pred parlamentom.
5.2.1.4 Lobiranje nevladnih organizacij v Sloveniji
V Sloveniji je lobiranje legitimna, legalna in deficitarna dejavnost, ki je še v razvoju
formalnega in moralnega izpopolnjevanja. Empirične raziskave prikazujejo, da se država
sooča s šok terapijo progresivnih transformacij, kar pomeni počasnejši gospodarski in
družbeni preobrat. Nadaljnje analize prikazujejo, da racionalno ravnanje slovenskih
političnih oblasti večkrat sproži val nedemokratičnih, ekonomsko neracionalnih ter
razvojno neučinkovitih sprememb. V tem okviru je pomembno dejstvo, da je lobistična
aktivnost izredno relevantna in obenem nezamenljiva sociološka alternativa odločanja, ki
zastopa interese javnosti ter s tem pripomore k razvoju večje demokracije in
gospodarskega razvoja. Politične stranke so vedno manj zainteresirane za neformalne in
prostovoljne NVO, kar predstavlja enega izmed vzrokov izbrisa državljanske skupnosti iz
nacionalne sociološke regulacije. Slednja v sedanjem desetletju ni imela večjega učinka na
slovenski družbeni razvoj. Dodaten razlog za krizo delovanja slovenske civilne družbe
predstavlja dejstvo, da v slovenski pravni ureditvi primanjkuje legalnih lobističnih
mehanizmov (Kovač, 2002, str. 225–227).
5.2.2 MREŽENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
5.2.2.1 Pomen mreženja
Mreženje pomeni kreiranje, ohranjanje in uporabljanje stikov, ki imajo skupni interes. NVO
se mrežijo predvsem zaradi pridobivanja moči, participacije pri raznih aktivnostih, dajanju
poročil in drugih uslug. Skupine NVO s kumulativnimi koristi tako tvorijo mrežo NVO, ki se
združujejo zaradi že omenjenih razlogov, bistven razlog pa je primarno uveljavljanje vpliva
v povezavi s politično oblastjo ter ostalimi organi. Nadalje mreže NVO svojim članom
ponujajo edinstvene usluge ter koristi, med njimi so svetovanje, seznanjenje in
informiranje o novitetah s področja njihovih aktivnosti ipd. (Michieli, 2007, str. 7).
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5.2.2.2 Vrste mrež nevladnih organizacij
V večini literature avtorji poudarjajo štiri bistvene vrste mrež v svetu, in sicer krovne,
podporne, horizontalne in vertikalne mreže.
Podporne mreže med drugim funkcionirajo kot »servisi« za NVO, medtem ko krovne
mreže lahko imenujemo tudi »umbrella organizations«. Obe vrsti mrež prevzameta
funkcijo zastopanja svojih udeleženk v raznovrstnih komitejih, konzultativnih organizacijah
ipd. Za razliko od krovnih podporne mreže ne reprezentirajo svojih udeleženk v širši
javnosti, ampak jim omogočajo le izrecne aktivnosti ter promocije v širši javnosti (Michieli,
2007, str. 7). Primer podporne in krovne mreže v Sloveniji je Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj NVO, ki združuje več kot 1.000 raznovrstnih zvez in zagotavlja
celotno podporo slovenskemu nevladnemu sektorju.
Glede na različna vsebinska področja delovanja se NVO povezujejo v horizontalne mreže.
V Sloveniji predstavlja primer horizontalne mreže Združenje slovenskih ustanov – fundacij,
ki spodbuja in pospešuje razvoj ustanov v Sloveniji, skladno z Zakonom o ustanovah (ZU)
(Michieli, 20017, str. 7). Nadalje vertikalne mreže, imenovane tudi vsebinske oziroma
področne mreže, združujejo raznovrstne tipe NVO z enakega področja. Primer takšne
mreže v Sloveniji je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki
združuje NVO s ciljem abstraktne verifikacije občega dobrega počutja, uživanja tobačnih
izdelkov, zaščite narave ter delovanja prometa na počutje ljudi in naravno okolje (Michieli,
2007, str. 7–8).
5.2.2.3 Članstvo nevladnih organizacij v mrežah
Mreže svojim članom nudijo določene ugodnosti, pri čemer je obseg teh ugodnosti
odvisen od raznovrstnih kategorij članstva, ki jih morajo izpolnjevati NVO, če se želijo
pridružiti posamezni mreži. Tako nekatere mreže med svoje vrste sprejemajo izključno
NVO, druge samo mrežne organizacije, tretje poleg NVO tudi posameznike, četrte pa le
NVO, ki delujejo na določenem področju. Še vedno pa sta poglavitni kategoriji članstva
pridruženo in polnopravno članstvo. Razlika med omenjenima kategorijama je vidna v
participaciji v organih odločanja, saj imajo le polnopravni člani upravičeno zastopstvo v
institucijah mreže ter so volilno upravičeni pri prevzemanju sklepov (Michieli, 2007, str. 8).
Pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev posamezne NVO za članstvo v mreži, je
članarina. Slednja lahko zaznamuje enega od zadržkov za vključitev potencialnih članic ter
njihovo prizadevno participacijo v mrežah. Njena višina se lahko razlikuje glede na obseg
storitev, ki jih nudi posamezna mreža. Tako večje mreže po navadi obračunajo višjo
članarino, saj svojim članom nudijo večji obseg storitev kot na primer manj razvite mreže.
Druga razlika se pojavi tudi pri kategoriji članstva. Tako najvišjo kategorijo članstva
plačujejo polnopravne članice, ki imajo največ ugodnosti, najmanjšo članarino pa
plačujejo najnižje kategorije članic. Določene mreže določajo višino članarine na podlagi
letnega prihodka članov mreže odločitev (Michieli, 2007, str. 8).
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5.2.2.4 Mreženje nevladnih organizacij v Sloveniji
Na temo velikosti, obsega in vloge zasebnega neprofitnega sektorja je bila opravljena
analiza v Sloveniji, pri čemer je bilo dognano, da se NVO v večini primerov združujejo v
mreže zavoljo izvedbe združenih projektov, podajanja novic, uveljavitve enotnih interesov
ter optimalne vključitve zaposlenih ter porabe sredstev. Kar 65,4 % slovenskih NVO se
združuje v mreže z namenom uveljavitve skupnih interesov, kar dosegajo s pomočjo
lobiranja, vodenja kampanj, skupnega oblikovanja mnenj in predlogov glede politik,
skupnega nastopa in usklajenega delovanja, obveščanja medijev ter javnosti. Na drugem
mestu sledi z 59,2 % izmenjevanje informacij, kar mreže spodbujajo z izdajanjem
tedenskih ali mesečnih revij, priskrbovanjem pristopa do gradiva ali podatkovnih evidenc,
priskrbovanjem ažurnih podatkov ter obvestil, omogočanjem vstopa na forume in spletne
strani, namenjene članom, ter z izdajanjem raznih publikacij. Na tretjem mestu sledi s
57,3 % izvedba skupnih projektov. Mreže omogočajo sodelovanje v skupnih projektih s
pomočjo svetovanja in pomoči pri iskanju partnerjev, posredovanju informacij o projektih
in pravnih rezultatih, z zagotavljanjem informacij o možnostih pridobivanja finančnih
sredstev ter nenazadnje z omogočanjem sodelovanja v projektnih skupinah. Na koncu z
19,7 % sledi še prenašanje modrosti, veščin ter odličnih spretnosti, ki jih mreže opravljajo
prek organizacije delavnic, seminarjev, konferenc, informiranja, izdajanja vodičev,
priročnikov, zloženk ter posebnih storitev oziroma svetovanj za članske organizacije
(Michieli, 2007, str. 10–11).
Nadalje je bilo tudi ugotovljeno, da kar 61,4 % slovenskih NVO v večini primerov sodeluje
še z drugimi organizacijami s svojega področja, 34 % pa jih v prihodnosti še cilja
prisostvovati z njimi (Michieli, 2007, str. 12).
V Sloveniji bi se lahko sodelovanje in partnerstvo med NVO še izboljšala. Raziskave so
pokazale, da v slovenskih NVO še vedno prevladujejo različni vzroki, kot so nepoznavanja
prednosti povezovanja, strah pred konkurenco, nezadostne kadrovske kapacitete, višina
članarine, stroški prevoza na dogodke ipd.
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6

ŠTUDIJA PRIMERA – VPLIV SVETOVNE FINANČNE IN
GOSPODARSKE KRIZE NA FINANCIRANJE IN DELOVANJE
NEVLADNE ORGANIZACIJE GREENPEACE

Glavni cilj magistrskega dela je predstavitev izsledkov raziskave o tem, kako je svetovna
finančna in gospodarska kriza vplivala na financiranje ter posledično delovanje
okoljevarstvene NVO Greenpeace. Kot je opisano v drugem poglavju magistrskega dela,
se je finančna kriza pričela leta 2007 v ZDA kot posledica bankrota večje hipotekarne
ustanove. Finančna kriza je istega leta povzročila upad ameriške gospodarske dejavnosti,
ki je eskalirala v gospodarsko recesijo in posledično gospodarsko krizo. Z letom 2009 so
se posledice finančne in gospodarske krize dokončno implementirale tudi v mednarodnem
okolju. Vpliv svetovne finančne in gospodarske krize so občutile tudi NVO, med njimi tudi
Greenpeace.
Ta organizacija »si prizadeva za zaščito biološke raznolikosti, preprečitev onesnaženja in
zlorabe oceanov, kopnega, zraka ter sveže vode, prenehanje vseh jedrskih groženj in
podpiranje miru, globalne razorožitve ter nenasilja« (Wikipedia, 2017), zaradi česar se mi
je porodilo vprašanje, kako je svetovna finančna in gospodarska kriza vplivala na njeno
financiranje ter kakšne posledice je pustila. Zaradi navedenega sem raziskavo razdelila na
tri proučevana obdobja za optimalnejšo primerjavo podatkov, in sicer na obdobje pred
nastankom svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2005 do leta 2007), obdobje
svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009) ter obdobje po
svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do leta 2015). Za omenjeno raziskavo
sta bili uporabljeni metoda pridobivanja podatkov in statistična metoda. Na spletni strani
Greenpeace sem s pomočjo metode pridobivanja podatkov ter statistične metode pridobila
podatke za pripravo izkaza poslovnega izida ter bilance stanja med obdobjem od leta
2005 do vključno leta 2015. Nadalje sem s pomočjo primerjalne analize pridobila
rezultate, s čimer sem potrdila, delno potrdila ali zavrgla proučevane hipoteze. Leto 2016
ni upoštevano v raziskavi, ker trenutno objavljen osnutek finančnega poročila NVO za leto
2016 vsebuje samo osnutek podatkov za Greenpeace International in ne za celotno NVO
Greenpeace. Zaradi navedenega ni možno opraviti optimalne primerjalne analize.

6.1 OPIS NEVLADNE ORGANIZACIJE GREENPEACE
NVO Greenpeace predstavlja mednarodno okoljevarstveno organizacijo, ki je formalno bila
ustanovljena leta 1971 v Kanadi. Do njene ustanovitve in poimenovanja Greenpeace je
pripomoglo več aktivistov, ki so pričeli s prvim protestom proti jedrskem programu ZDA v
Vancouvru v začetku 70. let. Z leti se je NVO kot največja okoljevarstvena organizacija
razširila v več kot 55 držav po vsej Evropi, Aziji, Afriki, Evropi, Ameriki in Pacifiku s ciljem
uveljavitve svojih dejavnosti na mednarodni ravni. Greenpeace tako sestavljajo nacionalne
oz. regijske pisarne, ki so članice Greenpeace International, katere sedež je v
Amsterdamu na Nizozemskem. Odnosi med njimi temeljijo na medsebojnih pogodbah, s
čimer lahko nacionalne oz. regionalne pisarne delujejo samostojno po svetu (Kumi, 2011).
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Greenpeace je neodvisna, neprofitna, aktivna okoljevarstvena organizacija, ki je znana po
svojih neposrednih akcijah in seznanjanju javnosti z okoljskimi vprašanji. Njen cilj je
obvarovati zmožnost planeta za obvarovanje eksistence ter njene raznovrstnosti. Deluje
za obvarovanje ter zaščito narave in spodbuja mir. Poglavitne funkcije NVO so
(Greenpeace, 2016):







zaščita ozračja z oglaševanjem predelanih resursov energije,
obramba oceanov ter vseh morskih oblik življenja, ki uničuje ribištvo,
zaščita svetovnih pragozdov ter živali, rastlin in ljudi, ki so odvisni od njih,
prizadevanje za razorožitev in mir z reševanjem vzrokov konfliktov in pozivom k
odpravi celotne nuklearne oborožitve,
načrtovanje prihodnosti brez toksičnih spojin v sedanjih izdelkih ter pridelovanju,
promocija za dolgoročno agrikulturo z zavračanjem gensko spremenjenih organizmov,
varstvom biotske raznovrstnosti in spodbujanjem družbeno odgovornega kmetijstva.

Z namenom ohranitve popolne neodvisnosti NVO Greenpeace ne sprejema finančnih
sredstev s strani podjetij, vlad, mednarodnih vladnih organov, korporacij ali političnih
strank. Finančno so odvisni od prostovoljnih dotacij s strani fundacij ter donacij
podpornikov, ki aktivno podpirajo delovanje svetovne okoljevarstvene organizacije.
Metode zbiranja finančnih sredstev ustrezajo pravnim pravilom oz. ravnanjem, ki jih
zahtevajo posamezne institucije v državah, kjer poslujejo enote Greenpeace. Pri zbiranju
finančnih sredstev omenjena NVO natančno opisuje aktivnosti ter potrebe, za katere se
bodo zbrana sredstva namenila. Omenjena sredstva vsako leto prikaže v finančnih
poročilih, pri čemer si prizadeva ohraniti ravnovesje med stroški, prihodki in kakovostjo
izvedbe storitev (Greenpeace, 2016).

6.2 ANALIZA REZULTATOV ŠTUDIJE PRIMERA
V poglavju so analizirani statistični podatki, ki prikazujejo vrste prihodkov, odhodkov ter
razliko med prihodki in odhodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015.
Podatki so povzeti iz narejenega izkaza poslovnega izida. V nadaljevanju je analizirana
bilanca stanja NVO, prav tako za desetletno obdobje, ki prikazuje višino in strukturo
sredstev ter obveznosti do virov sredstev NVO v določenem letu. Študija primera je
razdeljena na tri proučevana obdobja, in sicer obdobje pred nastankom svetovne finančne
in gospodarske krize (od leta 2005 do leta 2007), obdobje svetovne finančne in
gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009) ter obdobje po svetovni finančni in
gospodarski krizi (od leta 2010 do leta 2015). Analizirani podatki so prikazani v tabelah, za
boljšo ponazoritev pa tudi grafično.
6.2.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Zaradi boljše ponazoritve je narejen zbir podatkov iz izkaza poslovnega izida za celotno
obdobje od leta 2005 do leta 2015. Izkaz poslovnega izida je v Priloga 1 magistrskega
dela. Predstavljeni podatki so prihodki, odhodki ter razlika med prihodki in odhodki NVO
Greenpeace.
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6.2.1.1 Prihodki
V Tabeli 1 so prikazani podatki o registriranih prihodkih NVO Greenpeace v obdobju od
leta 2005 do leta 2015. Analizirani so podatki za obdobje pred nastankom svetovne
finančne in gospodarske krize (od leta 2005 do leta 2007), obdobje svetovne finančne in
gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009) ter obdobje po svetovni finančni in
gospodarski krizi (od leta 2010 do leta 2015).
Tabela 1: Registrirani prihodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015
(v tisoč €)
2005

2006

2007

2008

2009

Subvencije,
dotacije, regresi,
kompenzacije in
drugi prihodki, ki
so povezani s
poslovnimi učinki

169.555

171.367

204.982

196.620

195.876

Drugi poslovni
prihodki od obresti,
trgovanja,
licenciranja in
menjave valut

3.943

3.943

7.334

6.417

5.585

10.250

Skupaj prihodki

173.498

177.021

212.316

203.037

201.461

236.527

Prihodki v €/leto

2010

226.277

2011

2012

2013

2014

2015

264.940

282.455

292.319

341.508

4.811

4.363

5.905

10.878

5.732

241.673

269.303

288.360

303.197

347.240

236.862

Vir: Greenpeace (2016)

Skupni prihodki so razdeljeni kot prispevek nacionalnih oz. regijskih pisarn NVO
Greenpeace širom po svetu – t. i. subvencije, različne dotacije, regresi, kompenzacije,
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, ter drugi poslovni prihodki od obresti,
trgovanja, licenciranja in menjave valut. V Tabeli 1 so analizirani podatki, ki prikazujejo
prihodke NVO pred, med in po svetovni finančni in gospodarski krizi.
Tabela 1 tako prikazuje, da je NVO Greenpeace pred svetovno finančno in gospodarsko
krizo, se pravi v letih od 2005 do 2007, beležila porast prihodkov. V letu 2005 je imela
tako skupno 173,4 mio € prihodkov, v naslednjem letu, v letu 2006, pa so prihodki narasli
že na skupno vrednost 177 mio €. Od tega je bilo večina prihodkov iz subvencij, dotacij,
regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki v vrednosti
171, mio €, kar predstavlja 1 % več glede na prejšnje leto. Do vključno leta 2007 je NVO
Greenpeace prihodek postopoma iz leta v leto naraščal. Tako je NVO leta 2007 beležila
212,3 mio € prihodkov. Subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij ter drugih prihodkov, ki
so povezani s poslovnimi učinki, je bilo skoraj 205 mio €, od tega približno 20 mio € od
nacionalne pisarne Greenpeace ZDA (Greenpeace, 2007). Drugih poslovnih prihodkov od
obresti, trgovanja, licenciranja in menjave valut je bilo 7,3 mio €, največ od obresti v
znesku 4,6 mio €.
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Med svetovno finančno in gospodarsko krizo (med letoma 2008 in 2009) je NVO
Greenpeace občutila rahel upad prihodkov že v letu 2008, ki se je nadaljeval tudi v
naslednjem letu. Njeni prihodki so tako v letu 2008 znašali 203 mio €, od tega 196,6
mio € subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s
poslovnimi učinki, kar predstavlja približno 8,4 mio € oziroma 4 % manj glede na leto
2007. V letu 2009 so prihodki upadli glede na prejšnje leto, saj so znašali približno 201,5
mio €, pri čemer je znesek subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov,
ki so povezani s poslovnimi učinki, znašal približno 196 mio €. Omenjeni znesek se je
zmanjšal za približno 0,8 mio € oziroma 0,4 % glede na leto 2008. Kot je razvidno iz
tabele, upad prihodkov v letu 2009 glede na leto 2008 ni bil tako pretresljiv, ker je NVO v
letu 2009 prejela določeno vrsto drugih poslovnih prihodkov, ki jih v letu 2008 ni. Gre za
druge poslovne prihodke od trgovanja in licenciranja v vrednosti približno 0,2 mio € ter
druge poslovne prihodke od menjave valut v znesku 1,6 mio €. Glede na končni znesek
skupnih prihodkov vendarle lahko trdim, da je svetovna finančna in gospodarska kriza
imela manjši vpliv na upad prihodkov NVO.
V letu 2010 je NVO beležila povečanje prihodka, in sicer je skupni prihodek znašal 236,5
mio €. Od tega je bilo za skoraj 226,3 mio € subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in
drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki. Nekaj več kot 10,2 mio € je bilo
drugih poslovnih prihodkov od obresti (1,5 mio €), trgovanja in licenciranja (skoraj 0,1
mio €), od menjave valut (skoraj 6 mio €) ter ostalih prihodkov (2,7 mio €). Z letom 2011
se je prihodek povečal na 241,7 mio €, pri čemer so subvencije, dotacije, regresi,
kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, znašali približno 237
mio €. Slednji znesek se je povečal za približno 11 mio € oz. 5 % glede na leto 2010. V
letu 2012 je znašal prihodek od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih
prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki, približno 265 mio €, kar predstavlja za 28
mio € oz. 12 % več kot leto prej. Omenjen prihodek se je povečal predvsem zaradi
povečanja deleža prihodkov iz zapuščin in dotacij. Tako je skupni prihodek v letu 2012
znašal 269,3 mio €. Omenjeni prihodek se je stopnjeval tudi v letu 2013, ko je znašal
približno 288,4 mio €. V primerjavi z letom 2012 se je le ta povečal za približno 20 mio €
oz. 7 %. Prihodek iz subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so
povezani s poslovnimi učinki, se je v letu 2013 povečal na 282,5 mio €. Razlog za
povečanje je subvencija nacionalne pisarne Greenpeace Nizozemska v vrednosti 7,6 mio €
(Greenpeace, 2013). V letu 2014 je NVO beležila 292,3 mio € vreden prihodek iz
subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi
učinki, kar predstavlja 10 mio € oz. 3,5 % več kot v letu 2013 (Greenpeace, 2014). V
istem letu je beležila druge poslovne prihodke od menjave valut v vrednosti približno 6,4
mio €, kar predstavlja največji znesek glede na obravnavano obdobje. Prihodki so se po
uradno končani krizi iz leta v leto občutno povečevali, posledično je NVO Greenpeace v
letu 2015 zabeležila kar 347,2 mio € prihodkov, kar predstavlja približno 44 mio € več kot
leto prej. Največje število prihodkov so sestavljale subvencije, dotacije, regresi,
kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, kot v prejšnjih letih, in
sicer v znesku 341,5 mio €.
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Podatke o prihodkih NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015 prikazuje
Grafikon 1.
Grafikon 1: Registrirani prihodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015
(v tisoč €)
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Vir: lasten, tabela 1

6.2.1.2 Odhodki
Tabela 2 prikazuje podatke o registriranih odhodkih NVO Greenpeace v obdobju od leta
2005 do leta 2015. Analizirani so podatki za obdobje pred nastankom svetovne finančne
in gospodarske krize (od leta 2005 do leta 2007), obdobje svetovne finančne in
gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009) ter obdobje po svetovni finančni in
gospodarski krizi (od leta 2010 do leta 2015).
Tabela 2: Registrirani odhodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015
(v tisoč €)
Odhodki v
€/leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stroški
blaga,
materiala in
storitev

137.872

146.507

154.648

162.483

172.142

182.417

200.267

228.455

238.217

252.724

270.979

Stroški dela

25.849

24.097

27.997

30.455

31.067

31.883

37.257

45.253

45.603

46.392

51.293

Drugi
poslovni
odhodki

34

0

4.034

9.365

0

0

167

1.621

8.912

0

0

Skupaj
odhodki

163.755

170.604

186.697

202.303

203.209

214.300

237.691

273.708

283.820

299.116

322.272

Vir: Greenpeace (2016)
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Skupni odhodki so razdeljeni na stroške blaga, materiala in storitev, stroške dela ter druge
poslovne odhodke. Med prvo vrsto odhodkov sodijo stroški storitev, ki se nadalje delijo na
izdatke za zbiranje sredstev, kampanje, medije in komuniciranje, operacije, javne
informacije in ozaveščanje idr. Med drugo vrsto odhodkov sodijo drugi stroški dela idr.
Med zadnjo vrsto odhodkov pa se beležijo drugi poslovni odhodki od menjave valut,
izgube iz naložb ter trgovanja in licenciranja. V Tabeli 2 so analizirani podatki, ki
prikazujejo odhodke NVO pred, med in po svetovni finančni in gospodarski krizi.
Tabela 2 tako prikazuje, da je NVO Greenpeace pred svetovno finančno in gospodarsko
krizo, v obdobju od leta 2005 do leta 2007, beležila povišanje odhodkov. V letu 2005 je
imela tako skupno približno 163,8 mio € odhodkov, v naslednjem letu pa so odhodki
narasli že na skupno vrednost 170,6 mio €. Od tega je bilo 49,2 mio € izdatkov za zbiranje
sredstev, kar predstavlja 12 % povišanje glede na leto 2005. Pomembno je tudi dejstvo,
da se odhodki za kampanje, medije in komuniciranje, operacije, javne informacije in
ozaveščanje idr. iz leta v leto spreminjajo glede na prioritete in časovni razpored dela NVO
Greenpeace.
Med svetovno finančno in gospodarsko krizo (med letoma 2008 in 2009) je NVO
Greenpeace beležila znatno manjše povečanje odhodkov v proučevanem obdobju glede
na ostala leta. Njeni odhodki so tako v letu 2008 znašali 202,3 mio €, leto kasneje pa so
se povečali za približno 1 mio €. Stroški dela NVO so v letu 2008 znašali približno 30,5
mio €. To je deloma posledica spremembe metodologije razdeljevanja stroškov dela
nacionalne pisarne Greenpeace Anglija, ki je povzročila povečanje stroškov dela omenjene
organizacije v višini 1,5 mio € (Greenpeace, 2008). Stroški blaga, materiala in storitev so v
letu 2009 znašali 172,1 mio €, od tega približno 109 mio € za kampanje, medije in
komuniciranje, operacije, javne informacije in ozaveščanje idr. V primerjavi z letom 2008,
ko so stroški za kampanje, medije in komuniciranje, operacije, javne informacije in
ozaveščanje idr. znašali približno 102,2 mio €, so se omenjeni stroški v letu 2009 povečali
za 6,8 mio € oz. 7 %. Med drugim so se glede na predhodno leto povečali tudi drugi
stroški dela, in sicer za 0,6 mio € oz. 1,8 %. Kot je razvidno iz tabele, NVO v analiziranem
obdobju ni imela pretresljivega povečanja odhodkov v primerjavi s preostalimi leti, zaradi
česar lahko trdim, da je svetovna finančna in gospodarska kriza imela manjši vpliv na
odhodke NVO.
V letu 2010 je NVO beležila povečanje odhodka, in sicer je skupni odhodek znašal 214,3
mio €. Od tega je bilo za skoraj 182,4 mio € stroškov blaga, materiala in storitev
namenjenih izdatkom za zbiranje sredstev, kampanje, medije in komuniciranje, operacije,
javne informacije in ozaveščanje idr., ki so vse do leta 2015 naraščali. Nekaj več kot 31,8
mio € v letu 2010 je bilo drugih stroškov dela, ki so prav tako naraščali vse do leta 2015.
Skupni odhodki so v letu 2011 narasli za 29 mio € oz. 14 % glede na leto 2010. Skupni
znesek odhodkov v letu 2011 je tako znašal 237,7 mio €, pri čemer so se povišali izdatki
za zbiranje sredstev, ki so znašali približno 77,3 mio €. Glede na leto 2010 so se slednji
povišali za približno 8 mio € z razlogom razširitve baze podpornikov na svetovni ravni
(Greenpeace, 2010). Do povečanja je prišlo tudi pri stroških za kampanje, medije in
komuniciranje, operacije, javne informacije in ozaveščanje idr., ki so v letu 2011 znašali
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približno 123 mio €, kar je 9 mio € oz. 8 % več glede na leto 2010. Največ finančnih
sredstev je bilo namenjenih za prioritetno kampanjo »Podnebje in energija« v znesku 28,7
mio €. V letu 2011 so se povečali tudi stroški dela, in sicer za približno 5 mio € oz. 16 % v
primerjavi z letom 2010. Razlog povečanja drugih stroškov dela je bil v iniciativi za
organizacijsko prestrukturiranje zaposlenih ter investiranju v projekte informacijskih
tehnologij (Greenpeace, 2011). V letu 2012 so se skupni odhodki NVO povečali za
približno 37 mio € oz. 16 % glede na prejšnje leto. Razlog povečanja so bili izdatki za
zbiranje sredstev, ki so bili namensko enaki kot v letu 2011. Paralelno z letom 2011 je bilo
tudi pri stroških dela, ki so se povečali za približno 8 mio € oz. 12 % v letu 2012. V letih
2013 in 2014 so se skupni odhodki še kar povečevali z enakim razlogom kot v predhodnih
letih. Skupni odhodki so se po uradno končani svetovni finančni in gospodarski krizi iz leta
v leto občutno povečevali. Posledično je NVO Greenpeace v letu 2015 zabeležila kar 322,3
mio € odhodkov, pri čemer jih je največ namenila za izdatke za zbiranje sredstev v
vrednosti 116,6 mio €, za kampanje, medije in komuniciranje, operacije, javne informacije
in ozaveščanje idr. v vrednosti približno 155 mio € ter stroške dela v vrednosti 51 mio €.
Podatke o odhodkih NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015 prikazuje
Grafikon 2.
Grafikon 2: Registrirani odhodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015
(v tisoč €)
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Vir: lasten, tabela 2

6.2.1.3 Razlika med prihodki in odhodki
V Tabeli 3 so prikazani podatki o razliki med prihodki in odhodki NVO Greenpeace v
obdobju od leta 2005 do leta 2015. Analizirani so statistični podatki za obdobje pred
svetovno finančno in gospodarsko krizo od leta 2005 do 2007, obdobje nastanka svetovne
finančne in gospodarske krize od leta 2008 do leta 2009 ter obdobje po svetovni finančni
in gospodarski krizi od leta 2010 do leta 2015.
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Tabela 3: Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja NVO Greenpeace v obdobju od
leta 2005 do leta 2015 (v tisoč €)
Prihodki in odhodki
v €/leto

2005

2006

Skupaj prihodki

173.498

177.021

Skupaj odhodki

163.755

Razlika med prihodki in
odhodki iz poslovanja

9.743

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

212.316

203.037

201.461

236.527

241.673

269.303

288.360

303.197

347.240

170.604

186.697

202.303

203.209

214.300

237.691

273.708

283.820

299.116

322.272

6.417

25.619

734

-1.748

22.227

3.982

-4.405

-4.540

4.081

24.968

Vir: Greenpeace (2016)

Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja NVO Greenpeace je sestavljena iz skupnih
prihodkov in skupnih odhodkov.
NVO Greenpeace je imela v obdobju pred svetovno finančno in gospodarsko krizo (od leta
2005 do 2007) največji presežkov prihodkov nad odhodki v letu 2007, in sicer 25,6 mio €.
Razlog za takšen presežek je prejem večje dotacije v višini približno 20 mio €, ki ga je
nacionalna pisarna Greenpeace ZDA vključila v skupne prihodke iz subvencij, dotacij,
regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki NVO
Greenpeace (Greenpeace, 2007).
V času svetovne finančne in gospodarske krize je NVO beležila upad presežka prihodkov
nad odhodki, in sicer za kar 24,9 mii €. V letu 2008 je tako imela presežke prihodkov nad
odhodki v vrednosti 0,7 mio €. V letu 2009 je beležila presežek odhodkov nad prihodki v
vrednosti –1,7 mio €. Razlog za to je bil vpliv svetovne finančne in gospodarske krize, saj
je NVO beležila upad prihodkov glede na leto 2008. Prihodki NVO so v letu 2009 znašali
201,5 mio €, pri čemer je znesek subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih
prihodkov znašal približno 196 mio €. Omenjeni znesek se je zmanjšal za približno 0,8
mio € oz. 0,4 % glede na leto 2008.
Po končani svetovni finančni in gospodarski krizi je NVO že z letom 2010 pričela beležiti
večji presežek prihodkov nad odhodki, v vrednosti 22,2 mio €. Leto 2012 pa je bilo v
znamenju presežka odhodkov nad prihodki v znesku –4,4 mio €, ki je nastal kot posledica
načrtovanega izpusta rezerv za nadaljnje naložbe za razvoj dejavnosti nacionalne pisarne
Greenpeace ZDA (Greenpeace, 2012). Naslednje leto je bilo spet v znamenju presežka
odhodkov nad prihodki v višini –4,5 mio €. Razlogi so bili Greenpeacova naložba v
globalne aktivnosti in izgube iz menjave valut (Greenpeace, 2013). Z leti je presežek
prihodkov nad odhodki NVO konstantno nihal, v letu 2015 pa zopet narasel na 24,9 mio €.
V proučevanjem desetletnem obdobju je bil leta 2015 največji prihodek v znesku 347,2
mio €, kar dokazuje znatno večji presežek prihodkov nad odhodki v omenjenem letu.
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Podatke o razliki med prihodki in odhodki NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta
2015 prikazuje Grafikon 3.
Grafikon 3: Razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja NVO Greenpeace v obdobju
od leta 2005 do leta 2015 (v tisoč €)
30.000 €
25.000 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
5.000 €
0€
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-5.000 €
-10.000 €

Vir: lasten, tabela 3

6.2.2 BILANCA STANJA
Tabela 4 prikazuje bilanco stanja NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015.
Gre za računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev ter obveznosti do virov
sredstev NVO v določenem letu. Podrobna bilanca stanja je v Prilogi 2 magistrskega dela.
Analizirani so podatki za obdobje pred nastankom svetovne finančne in gospodarske krize
(od leta 2005 do leta 2007), obdobje svetovne finančne in gospodarske krize (od leta
2008 do leta 2009) ter obdobje po svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do
leta 2015).
Tabela 4: Bilanca stanja NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015
(v tisoč €)
Postavka v
€/leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sredstva

154.300

159.600

187.078

188.219

187.762

210.451

222.334

218.131

218.031

225.723

250.393

Dolgoročna
sredstva

23.130

24.070

25.180

30.907

37.761

44.347

58.659

57.926

58.791

65.633

68.606

Kratkoročna
sredstva

131.170

135.530

161.898

157.312

150.001

166.104

163.675

160.205

159.240

160.090

181.787

Obveznosti
do virov
sredstev

154.300

159.600

187.078

188.219

187.762

210.451

222.334

218.131

218.031

225.723

250.393

Kapital

120.588

125.556

151.193

152.882

151.934

174.161

178.143

172.753

168.154

172.030

Kratkoročne
obveznosti

33.712

34.044

35.885

35.337

35.828

36.290

44.191

45.378

49.877

53.693

198.341

Vir: Greenpeace (2016)
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52.052

Bilanca stanja ali statični računovodski izkaz prikazuje sredstva in obveznosti do virov
sredstev NVO Greenpeace za določeno leto. Sredstva tvorijo dolgoročna sredstva ter
kratkoročna sredstva, medtem ko obveznosti do virov sredstev tvorijo kapital ter
kratkoročne obveznosti. Sredstva NVO predstavljajo aktivo bilance stanja, obveznosti do
virov sredstev pa pasivo bilance stanja, pri čemer je bistveno, da sta aktiva in pasiva v
vsakem analiziranem letu enaki.
V Tabeli 4 so analizirani podatki, ki prikazujejo aktivo in pasivo NVO od leta 2005 do leta
2015, torej za obdobje pred, med in po svetovni finančni in gospodarski krizi. Omenjena
tabela prikazuje, da je NVO Greenpeace pred svetovno finančno in gospodarsko krizo, se
pravi v obdobju od leta 2005 do leta 2007, beležila porast sredstev in obveznosti do virov
sredstev.
V obdobju nastanka svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009)
so v letu 2008 dolgoročna opredmetena sredstva znašala 30,9 mio €. Natančneje je prišlo
do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev zaradi zakupa večinskega deleža zgradbe,
v kateri ima Greenpeace svoje pisarne (Greenpeace, 2008). V naslednjem letu so se
dolgoročna sredstva povečala za približno 6,9 mio € v vrednosti 37,7 mio €.
V obdobju po nastanku svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2010 do leta
2015) so dolgoročna sredstva v letu 2011 znašala 58,7 mio €, kar predstavlja 14,3 mio €
več glede na leto 2010, ko so znašala 44,3 mio €. Razlog za povečanje omenjenih
sredstev je bil v investiciji za izgradnjo nove ladje, imenovane »Rainbow Warrior«, ki je
bila dokončana do konca leta 2011 (Greenpeace, 2011). Leta 2012 se je kapital, ki je bil v
višini 172,7 mio €, zmanjšal za približno 5,4 mio € glede na predhodno leto, ko je znašal
178,1 mio €. Razlog zmanjšanja kapitala v letu 2012 je bila izguba iz poslovanja v znesku
6 mio €, ki je nastala kot posledica načrtovanega izpusta rezerv za nadaljnje naložbe v
razvoj dejavnosti nacionalne pisarne Greenpeace ZDA (Greenpeace, 2012). Omenjena
izguba se je nato zmanjšala zaradi poravnave čistega dobička v letu 2012 v znesku 0,6
mio €, skupen rezultat česar je bil upad kapitala v vrednosti 5,4 mio € v letu 2012 glede
na predhodno leto. V letu 2013 je kapital znašal približno 168,2 mio €, kar pomeni
zmanjšanje glede na leto 2012, ko je znašal 172,5 mio €. Razloga za zmanjšanje sta
Greenpeacova naložba v globalne aktivnosti in izguba iz menjave valut (Greenpeace,
2013). Omenjene rezerve so se v letu 2014 povečale na 172 mio €, med drugim zaradi
skupnega globalnega presežka prihodkov nad odhodki. Enako se je zgodilo tudi v letu
2015, ko je skupni kapital znašal 198,3 mio €.

57

7

PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI

7.1

PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodnem delu magistrskega dela so bile zastavljene štiri hipoteze. Slednje so v
nadaljevanju potrjene, delno potrjene ali zavrnjene s pomočjo uporabljenih raziskovalnih
metod ter doseženih rezultatov raziskovanja.

Hipoteza 1: Sredstva NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015 letno
naraščajo.
Prvo hipotezo, da sredstva NVO Greenpeace v obdobju od leta 2005 do leta 2015 letno
naraščajo, delno potrjujem. V obdobju od leta 2005 do leta 2015 so sredstva konstantno
nihala. Kot že omenjeno, predhodno sredstva tvorijo dolgoročna sredstva ter kratkoročna
sredstva. Čeprav dolgoročna sredstva vidno naraščajo iz leta v leto, pa kratkoročna
sredstva po drugi strani v omenjenem obdobju nihajo.
NVO Greenpeace je pred svetovno finančno in gospodarsko krizo, se pravi v obdobju od
leta 2005 do leta 2007, beležila porast sredstev. Tako je imela v letu 2005 23,1 mio €
dolgoročnih sredstev, ki so se eskalirala na približno 25,2 mio € v letu 2007. V
proučevanem obdobju so se letno povečevala za približno 1 mio €. Enako kot dolgoročna
so se povečevala tudi kratkoročna sredstva. V letu 2005 so znašala 131,2 mio €, naslednje
leto so se povečala za 4,3 mio €, v letu 2007 pa so znašala že 161,9 mio €.
V obdobju nastanka svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009)
so v letu 2008 dolgoročna sredstva znašala 30,9 mio €. Natančneje je prišlo do povečanja
opredmetenih osnovnih sredstev zaradi zakupa večinskega deleža zgradbe, v kateri ima
Greenpeace svoje pisarne (Greenpeace, 2008). V naslednjem letu so se dolgoročna
sredstva povečala za približno 6,9 mio € na vrednost 37,7 mio €. Z razliko od dolgoročnih
sredstev so kratkoročna sredstva v proučevanem obdobju upadla. V letu 2008 so znašala
157,3 mio €, leto kasneje pa so upadla za 7,3 mio € na 150 mio €. Upadla so predvsem
denarna sredstva, v primerjavi z letom 2007 za nekaj več kot 10,3 mio €.
V obdobju po nastanku svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2010 do leta
2015) so dolgoročna sredstva v letu 2011 znašala 58,7 mio €, kar predstavlja 14,3 mio €
več glede na leto 2010, ko so znašala 44,3 mio €. Razlog za povečanje omenjenih
sredstev je bil v investiciji za izgradnjo nove ladje, imenovane »Rainbow Warrior«, ki je
bila dokončana do konca leta 2011 (Greenpeace, 2011). V letu 2012 so upadla za
približno 1 mio € glede na predhodno leto, v nadaljnjih letih pa konstantno naraščala vse
do leta 2015, ko so znašala 68,6 mio €. Kratkoročna sredstva so od leta 2010, ko so
znašala 166,1 mio €, pričela stagnirati vse do leta 2014, ko so pričela zopet naraščati vse
do leta 2015, ko so znašala 181,8 mio €. V omenjenem obdobju kratkoročna sredstva
ponovno znižuje upad denarnih sredstev, saj so se od leta 2010 do leta 2014 zmanjšala
kar za 11,3 mio €.
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Prvo hipotezo sem po analizi delno potrdila predvsem zaradi nihanja kratkoročnih sredstev
in pomanjkanja pritoka denarnih sredstev v času pred, med in po svetovni finančni in
gospodarski krizi, pri čemer je razviden predvsem upad pritoka denarnih sredstev v letu
2009, torej v obdobju nastanka omenjene krize. Dolgoročna sredstva so se iz leta v leto
povečevala, predvsem po svetovni finančni in gospodarski krizi je opazen večji vložek v
nakupe dolgoročnih sredstev.

Hipoteza 2: V obdobju svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009)
se je prihodek NVO Greenpeace znižal.
Drugo hipotezo, da se je v obdobju svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008
do leta 2009) prihodek NVO Greenpeace znižal, potrjujem. Med svetovno finančno in
gospodarsko krizo (med letoma 2008 in 2009) je NVO Greenpeace občutila rahel upad
prihodkov že v letu 2008, ki se je nadaljeval tudi v naslednjem letu. Njeni prihodki so tako
v letu 2008 znašali 203 mio €, od tega 196,6 mio € subvencij, dotacij, regresov,
kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki, kar predstavlja
približno 8,4 mio € oz. 4 % manj glede na leto 2007. V letu 2009 so prihodki upadli glede
na prejšnje leto, saj so znašali približno 201,5 mio €, pri čemer je znesek subvencij,
dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki,
znašal približno 196 mio €. Omenjeni znesek se je zmanjšal za približno 0,8 mio € oz.
0,4 % glede na leto 2008. Upad prihodkov v letu 2009 glede na leto 2008 ni bil tako
pretresljiv, ker je NVO v letu 2009 prejela določeno vrsto drugih poslovnih prihodkov, ki
jih v letu 2008 ni. Gre za druge poslovne prihodke od trgovanja in licenciranja v vrednosti
približno 0,2 mio € ter druge poslovne prihodke od menjave valut v znesku 1,6 mio €.
Glede na končni znesek skupnih prihodkov vendarle lahko potrdim, da je svetovna
finančna in gospodarska kriza imela manjši vpliv na upad prihodkov NVO.

Hipoteza 3: V obdobju po svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do leta
2015) je NVO Greenpeace beležila presežek prihodkov nad odhodki.
Tretjo hipotezo, da je v obdobju po svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do
leta 2015) NVO Greenpeace beležila presežek prihodkov nad odhodki, zavračam. Po
končani svetovni finančni in gospodarski krizi je že z letom 2010 pričela beležiti večji
presežek prihodkov nad odhodki v višini 22,2 mio €, ki je z letom 2011 pričel upadati.
Tako je leto 2012 bilo v znamenju večjega presežka odhodkov nad prihodki v znesku –4,4
mio €, ki je nastal kot posledica načrtovanega izpusta rezerv za nadaljnje naložbe za
razvoj dejavnosti nacionalnih pisarn Greenpeace, ki delujejo v Južni in Centralni Ameriki,
Aziji in Afriki (Greenpeace, 2012). Leto 2013 je bilo spet v znamenju presežka odhodkov
nad prihodki, ki je znašal –4,5 mio €. Razlogi so bili Greenpeacova naložba v globalne
aktivnosti ter izgube iz menjave valut (Greenpeace, 2013). V nadaljnjih letih je presežek
prihodkov nad odhodki NVO konstantno nihal, v letu 2015 pa zopet narastel na 24,9
mio €. V proučevanem obdobju je bil največji prihodek leta 2015 v znesku 347,2 mio €,
kar dokazuje znatno največji presežek prihodkov nad odhodki v znesku 24,9 mio €.
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Hipoteza 4: Svetovna finančna in gospodarska kriza vpliva na delovanje NVO Greenpeace.
Četrto hipotezo, da je svetovna finančna in gospodarska kriza vplivala na delovanje NVO
Greenpeace, lahko delno potrdim. V 6. poglavju magistrskega dela je prikazana analiza
financiranja NVO Greenpeace. Ugotovitve kažejo, da se je omenjena NVO v času svetovne
finančne in gospodarske krize, to je v obdobju od leta 2008 do leta 2009, soočala z
upadom prihodkov, manjšim povečanjem odhodkov, upadom presežka prihodkov nad
odhodki ter zmanjšanjem sredstev ter obveznosti do virov sredstev.
Med svetovno finančno in gospodarsko krizo (med letoma 2008 in 2009) je NVO
Greenpeace občutila rahel upad prihodkov že v letu 2008, ki se je nadaljeval tudi v
naslednjem letu. Njeni prihodki so tako v letu 2008 znašali 203 mio €, od tega 196,6
mio € subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s
poslovnimi učinki, kar predstavlja približno 8,4 mio € oz. 4 % manj glede na leto 2007. V
letu 2009 so prihodki upadli glede na prejšnje leto, saj so znašali približno 201,5 mio €,
pri čemer je znesek subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so
povezani s poslovnimi učinki, znašal približno 196 mio €. Omenjeni znesek se je zmanjšal
za približno 0,8 mio € oz. 0,4 % glede na leto 2008. Kot je razvidno iz tabele 1, upad
prihodkov v letu 2009 glede na leto 2008 ni bil tako pretresljiv, ker je NVO v letu 2009
prejela določeno vrsto drugih poslovnih prihodkov, ki jih v letu 2008 ni. Gre za druge
poslovne prihodke od trgovanja in licenciranja v vrednosti približno 0,2 mio € ter druge
poslovne prihodke od menjave valut v znesku 1,6 mio €. Glede na končni znesek skupnih
prihodkov vendarle lahko trdim, da je svetovna finančna in gospodarska kriza imela
manjši vpliv na upad prihodkov NVO.
Med svetovno finančno in gospodarsko krizo (med letoma 2008 in 2009) je NVO
Greenpeace beležila znatno manjše povečanje odhodkov v proučevanem obdobju glede
na ostala leta. Njeni odhodki so tako v letu 2008 znašali 202,3 mio €, leto kasneje pa so
se povečali za približno 1 mio €. Stroški dela NVO so v letu 2008 znašali približno 30,5
mio €. To je deloma posledica spremembe metodologije razdeljevanja stroškov dela
nacionalne pisarne Greenpeace Anglija, ki je povzročila povečanje stroškov dela omenjene
organizacije v višini 1,5 mio € (Greenpeace, 2008). Stroški blaga, materiala in storitev so v
letu 2009 znašali 172,1 mio €, od tega približno 109 mio € za kampanje, medije in
komuniciranje, operacije, javne informacije in ozaveščanje idr. Razlog povečanja
omenjenih stroškov glede na leto 2008 v znesku 8 mio € oz. 7 %, ko so znašali približno
102,2 mio €, je bila nadaljnja investicija za pridobitev novih podpornikov NVO.
Med drugim so se glede na predhodno leto povečali tudi drugi stroški dela, in sicer za 0,6
mio € oz. 1,8 %. Kot je razvidno iz tabele 2, NVO v analiziranem obdobju ni imela
pretresljivega povečanja odhodkov v primerjavi s preostalimi leti, zaradi česar lahko trdim,
da je svetovna finančna in gospodarska kriza imela manjši vpliv na odhodke NVO.
V času svetovne finančne in gospodarske krize je NVO beležila upad presežka prihodkov
nad odhodki, in sicer za kar 24,9 mio €. V letu 2008 je tako imela presežek prihodkov nad
odhodki v vrednosti 0,7 mio €. V letu 2009 je beležila presežek odhodkov nad prihodki v
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vrednosti –1,7 mio €. Razlog za to je bil vpliv svetovne finančne in gospodarske krize, saj
je NVO beležila upad prihodkov glede na leto 2008. Prihodki NVO so v letu 2009 znašali
201,5 mio €, pri čemer je znesek subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih
prihodkov znašal približno 196 mio €. Omenjeni znesek se je zmanjšal za približno 0,8
mio € oz. 0,4 % glede na leto 2008.
V obdobju nastanka svetovne finančne in gospodarske krize (od leta 2008 do leta 2009)
so v letu 2008 dolgoročna opredmetena sredstva znašala 30,9 mio €. Natančneje je prišlo
do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev zaradi zakupa večinskega deleža zgradbe,
v kateri ima Greenpeace svoje pisarne (Greenpeace, 2008). V naslednjem letu so se
dolgoročna sredstva povečala za približno 6,9 mio € na vrednost 37,7 mio €.

7.2

PRISPEVEK K STROKI

Prispevek magistrskega dela k stroki je predstavitev študije primera o vplivu svetovne
finančne in gospodarske krize na financiranje in delovanje NVO Greenpeace. Glavni cilj
analize je bil predstavitev izsledkov raziskave, kako je svetovna finančna in gospodarska
kriza vplivala na financiranje ter posledično delovanje okoljevarstvene NVO Greenpeace.
Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, ali je svetovna finančna in gospodarska kriza v
obdobju od leta 2008 do leta 2009 vplivala na financiranje ter delovanje NVO ter kakšni
so bili vplivi na financiranje NVO pred (med letoma 2005 in 2007) in po (med letoma 2010
in 2015) omenjeni krizi.
Magistrsko delo se uvršča na področje ekonomike javnih podjetij in nepridobitnih
organizacij ter na področje kriznega menedžmenta. Raziskava magistrskega dela bo
koristila stroki ter širši javnosti za nadaljnja raziskovanja obravnavanega področja.
Predvsem NVO si bodo lahko iz teoretičnega dela pridobile informacije o virih in sredstvih
financiranja, lobiranju, mreženju ter pravnih okvirih tako v Sloveniji kot tudi v
mednarodnem okolju. Navedeno jim bo koristilo za lažje razumevanje zakonodaje s
področja NVO, pridobivanja finančnih sredstev, vplivanja na javno ali politično mnenje ter
skupnega združevanja za dosego svojih ciljev. Širši javnosti pa magistrsko delo predstavlja
pojem nevladnih organizacij ter ji daje vpogled v njihovo delovanje in predstavlja aktualne
problematike, s katerimi se v današnjem času NVO srečujejo pri svojem delovanju – od
lobiranja in finančnih problemov do problemov nerazumevanja pojma NVO ter do njene
umestitve v zakonodajo. Menim, da magistrsko delo predstavlja spodbudo, da se tematika
nadalje proučuje.
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8

ZAKLJUČEK

Namen magistrskega dela je bil predstaviti pojem NVO ter njihovo delovanje približati širši
javnosti. Med drugim je bil namen predstaviti problematiko, s katero se NVO v današnjem
času srečujejo pri svojem delovanju – od lobiranja in finančnih problemov do problemov
nerazumevanja pojma NVO ter njene umestitve v zakonodajo. Namen raziskovalnega dela
je bil predstaviti izsledke raziskave, ali je svetovna finančna in gospodarska kriza v
obdobju od leta 2008 do leta 2009 vplivala na financiranje ter delovanje NVO ter kakšni
so bili vplivi na financiranje NVO pred (med letoma 2005 in 2007) in po (med letoma 2010
in 2015) omenjeni krizi.
Ugotovila sem, da je NVO Greenpeace imela pred svetovno finančno in gospodarsko krizo,
se pravi v obdobju od leta 2005 do leta 2007, konstanten porast sredstev. Analiza je
pokazala, da je NVO v obdobju nastanka svetovne finančne in gospodarske krize (med
letoma 2008 in 2009) beležila upad prihodkov, kot so subvencije, dotacije, regresi,
kompenzacije in drugi prihodki, zaradi česar je v obravnavanem obdobju namenila manj
finančnih sredstev za globalne okoljevarstvene aktivnosti. Večji del teh sredstev pa je
namenila za kampanje, medije in komuniciranje, operacije, javne informacije in
ozaveščanje idr. za pridobitev novih podpornikov. V obravnavanem obdobju se je tako
soočala z manjšim povečanjem odhodkov, upadom presežka prihodkov nad odhodki ter
zmanjšanjem sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Nadalje je analiza pokazala, da je
NVO Greenpeace v obdobju po svetovni finančni in gospodarski krizi (od leta 2010 do leta
2015) beležila konstanten porast prihodkov ter odhodkov, pri čemer je kapital konstantno
nihal. Razlog za nihanje so bile večkratne naložbe v globalne aktivnosti ter izgube iz
menjave valut. Ugotovila sem tudi, da so v vseh analiziranih obdobjih, od leta 2005 do
leta 2015, sredstva konstantno nihala predvsem zaradi nihanja kratkoročnih sredstev ter
pomanjkanja pritoka denarnih sredstev. Dolgoročna sredstva so se sicer iz leta v leto
povečevala, pri čemer je zanimivo dejstvo, da je bil po svetovni finančni in gospodarski
krizi opazen večji vložek v nakupe dolgoročnih sredstev.
Nadalje sem ugotovila, da so se posledice svetovne finančne in gospodarske krize v svetu
dokončno implementirale leta 2009, njen delni vpliv je bil opazen tudi pri analizirani NVO
Greenpeace. Kot sem že navedla, se je NVO v času svetovne finančne in gospodarske
krize, to je v obdobju od leta 2008 do leta 2009, soočala z upadom prihodkov, manjšim
povečanjem odhodkov, upadom presežka prihodkov nad odhodki ter zmanjšanjem
sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Čeprav je omenjena kriza delno vplivala na
njeno financiranje, pa NVO zato ni prenehala s svojim delovanjem.
Pri prebiranju tuje in slovenske literature sem zasledila, da večina avtorjev uporablja
različna poimenovanja NVO. Na mednarodni ravni jih urejajo mednarodno pravo,
Ustanovna listina OZN, pravni akti EU ter SE. V Sloveniji je termin NVO razmeroma slabo
raziskan in do danes še vedno ni določene uradne definicije NVO v slovenski zakonodaji.
Pravne statuse NVO v Sloveniji tako ureja več pravnih aktov, ki definirajo njihovo
organizacijsko obliko.
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Nadaljnje ugotovitve kažejo, da NVO tako kot preostale organizacijske oblike težje
opravljajo svojo funkcijo brez dovoljšnih finančnih resursov, ki morajo za vsako dejavnost
NVO preseči spodnji prag učinkovitosti, ne smejo pa preseči praga gospodarnosti. Pri NVO
so lahko sredstva v različnih oblikah, na primer materialnih (denar, stvari) ali
nematerialnih (pravice), pri čemer so pomembni predvsem veščine, znanja ter zavzetost
prostovoljcev NVO.
Ugotovila sem tudi, da pomeni lobiranje predpostavko za formalne ter neformalne
možnosti izražanja interesov različnih interesnih skupin (v tem primeru NVO), uporabljajo
ga predvsem kot obliko preseganja nepredvidljivosti in nepopolnosti informacij ter kot
obliko pomanjkanja neposredne demokracije. Pri drugem načinu delovanja NVO, t. i.
mreženju, sem ugotovila, da pomeni kreiranje, ohranjanje ter uporabljanje stikov, ki imajo
skupni interes. NVO se mrežijo med drugim zavoljo doseganja vpliva v zvezi s politično
oblastjo ter ostalimi organi, sodelovanja pri projektih, zagotavljanja informacij in drugih
storitev.
Ob izdelavi magistrskega dela so se pojavile manjše težave pri pridobivanju literature in
podatkov na temo lobiranja in mreženja NVO, ker v domači in tuji literaturi še nista
podrobneje raziskana. Razlog je tudi v tem, da ima lobiranje NVO v širši javnosti
negativen prizvok.
Prvi predlog za nadaljnje proučevanje je, da se opravi raziskava na temo vpliva svetovne
finančne in gospodarske krize na delovanje drugih NVO z namenom ugotovitve
dejanskega stanja finančnih sredstev ter delovanja teh NVO v času svetovne finančne in
gospodarske krize. Drugi predlog za nadaljnje proučevanje je, da se zastavi raziskovalno
vprašanje, kaj je vplivalo na rast ali upad prihodkov, odhodkov, sredstev idr. od leta 2016
dalje. Naslednji predlog za nadaljnje proučevanje je, da se analizira, v kolikšni meri bo EU
v prihodnosti lahko nudila finančna sredstva NVO. V današnjem času se proračun EU
namreč konfrontira z enim izmed večjih izzivov, in sicer na kakšen način nuditi večjo
finančno podporo z manj sredstvi. Ustvarila so se nova področja politike, kot so migracije,
varnost, obramba in druga, ki zahtevajo večjo vlogo oz. aktivnost EU pri njihovem
nadaljnjem razvoju. Čeprav se bo proračun EU dodatno zmanjšal po odstopu Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, bo EU še vedno morala ohraniti suvereno
vlogo pri izvajanju finančne pomoči NVO. Zadnji predlog za nadaljnje proučevanje je
raziskava na temo lobiranja in mreženja NVO v Sloveniji. V Sloveniji je lobiranje legitimna,
legalna in deficitarna dejavnost, ki je še v formalnem ter moralnem razvoju. V prihodnosti
bi se lahko sodelovanje in partnerstvo oz. mreženje med slovenskimi NVO še izboljšala.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Izkaz poslovnega izida
POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
POVEČANJE VREDNOSTI
ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI
ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI
PROIZVODI IN LASTNE
STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN
DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI
UČINKI
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

341.508.000 292.319.000 282.455.000 264.940.000 236.862.000 226.277.000 195.876.000 196.620.000 204.982.000 171.367.000 169.555.000

5.732.000

10.878.000

5.905.000

Drugi poslovni prihodki od obresti

4.363.000

4.811.000

10.250.000

5.585.000

6.417.000

7.334.000

5.654.000

3.943.000

2.113.000

1.999.000

1.472.000

1.744.000

4.583.000

4.641.000

4.863.000

3.943.000

97.000

150.000

194.000

768.000

391.000

5.970.000

1.604.000

2.421.000

2.711.000

2.087.000

2.499.000

23.000

Drugi poslovni prihodki od
trgovanja in licenciranja
Drugi poslovni prihodki od
menjave valut (na strani
odhodkov)

1.092.000

6.571.000

Ostali prihodki

4.640.000

4.307.000

5.905.000

2.250.000
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1.834.000

POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

347.240.000 303.197.000 288.360.000 269.303.000 241.673.000 236.527.000 201.461.000 203.037.000 212.316.000 177.021.000 173.498.000

POSLOVNI ODHODKI

322.272.000 299.116.000 283.820.000 273.708.000 237.691.000 214.300.000 203.209.000 202.303.000 186.679.000 170.604.000 163.755.000

Stroški blaga, materiala in
storitev

270.979.000 252.724.000 238.217.000 228.455.000 200.267.000 182.417.000 172.142.000 162.483.000 154.648.000 146.507.000 137.872.000

Nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala
Stroški storitev
Izdatki za zbiranje sredstev

270.979.000 252.724.000 238.217.000 228.455.000 200.267.000 182.417.000 172.142.000 162.483.000 154.648.000 146.507.000 137.872.000
116.599.000 107.033.000

98.800.000

90.874.000

77.267.000

68.837.000

63.149.000

60.332.000

55.648.000

49.205.000

44.054.000

Kampanja Oceani

11.082.000

9.848.000

9.598.000

11.743.000

9.567.000

7.277.000

7.365.000

9.479.000

9.819.000

9.694.000

7.915.000

Kampanja Gozdovi

10.895.000

12.832.000

12.001.000

13.394.000

12.293.000

9.798.000

9.340.000

9.024.000

9.709.000

10.327.000

9.050.000

4.457.000

5.260.000

6.145.000

7.521.000

Kampanja Genetski inženiring
Kampanja Toksini / detoksini

5.055.000

3.245.000

3.230.000

4.272.000

3.458.000

3.781.000

3.237.000

2.855.000

2.794.000

4.697.000

4.989.000

Kampanja Podnebje in energija

25.343.000

28.059.000

35.731.000

31.040.000

28.747.000

25.027.000

27.506.000

22.962.000

19.364.000

15.865.000

15.363.000

2.390.000

178.000

1.507.000

2.638.000

2.815.000

3.168.000

Kampanja Mir in razorožitev
Ostale kampanje

5.189.000

2.632.000

5.334.000

3.464.000

2.587.000

1.461.000

2.234.000

1.225.000

929.000

528.000

0

Mediji in komuniciranje

31.246.000

28.631.000

24.542.000

24.784.000

22.400.000

11.893.000

18.870.000

17.829.000

17.469.000

16.135.000

14.197.000

Pomorske operacije in akcijska
podpora

29.309.000

31.450.000

30.385.000

29.821.000

26.116.000

23.880.000

22.046.000

21.603.000

20.429.000

20.386.000

19.885.000

Javne informacije in ozaveščanje

14.058.000

9.107.000

9.903.000

10.295.000

11.338.000

21.183.000

11.434.000

9.474.000

9.035.000

9.263.000

10.224.000

Politična, znanstvena in poslovna

5.518.000

5.005.000

4.049.000

3.733.000

2.089.000

1.946.000

2.046.000

1.736.000

1.554.000

1.447.000

1.506.000

7.946.000

6.665.000

4.644.000

5.035.000

4.405.000

4.944.000

4.737.000

0

Kampanja Trajnostno kmetijstvo /
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2015

2014

Kampanja Polarnost / reševanje
Arktike

8.739.000

8.217.000

Stroški dela

51.293.000

POSTAVKA V €/LETO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

46.392.000

45.603.000

45.253.000

37.257.000

31.883.000

31.067.000

30.455.000

27.997.000

24.097.000

25.849.000

51.293.000

46.392.000

45.603.000

45.253.000

37.257.000

31.883.000

31.067.000

30.455.000

27.997.000

24.097.000

25.849.000

0

0

8.912.000

1.621.000

167.000

0

0

9.365.000

4.034.000

0

34.000

8.912.000

643.000

3.355.000

4.034.000

hrana za življenje

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih
zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
Drugi poslovni odhodki –
menjave valut
Drugi poslovni odhodki – izguba
iz naložb
Drugi poslovni odhodki od
trgovanja in licenciranja (na strani

5.536.000
978.000

167.000

74

474.000

34.000

POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

24.969.000

4.079.000

2013

2012

2011

2010

3.981.000

22.227.000

2009

2008

2007

2006

2005

734.000

25.637.000

6.417.000

9.743.000

prihodkov)
DOBIČEK IZ POSLOVANJA
IZGUBA IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI

4.372.000

6.026.000

1.748.000

198.341.000 172.030.000 168.154.000 172.753.000 178.143.000 174.161.000 151.934.000 152.882.000 151.193.000 125.556.000 120.588.000

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih
posojil
Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev
FINANČNI ODHODKI

172.030.000 168.154.000 172.753.000 178.143.000 174.161.000 151.934.000 152.882.000 151.193.000 125.556.000 120.588.000 109.384.000

Finančni odhodki iz oslabitve
in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
CELOTNI DOBIČEK
CELOTNA IZGUBA

670.000

469.000

636.000

0

227.000

0

800.000

955.000

0

1.461.000
–1.449.000

DAVEK IZ DOBIČKA
ODLOŽENI DAVKI
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POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

ČISTI DOBIČEK
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

670.000

469.000

ČISTA IZGUBA
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

636.000

0

0

800.000

955.000

0

0

1.461.000

227.000

–1.449.000
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PRILOGA 2: Bilanca stanja
POSTAVKA V €/LETO
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

250.393.000 225.723.000 218.031.000 218.131.000 222.334.000 210.451.000 187.762.000 188.219.000 187.078.000 159.600.000 154.300.000
68.606.000

65.633.000

58.791.000

57.926.000

58.659.000

44.347.000

37.761.000

30.907.000

25.180.000

24.070.000

23.130.000

68.606.000

65.633.000

58.791.000

57.926.000

58.659.000

44.347.000

37.761.000

30.907.000

25.180.000

24.070.000

23.130.000

68.606.000

65.633.000

58.791.000

57.926.000

58.659.000

44.347.000

37.761.000

30.907.000

25.180.000

24.070.000

23.130.000

Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Opredmetena osnovna
sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema, drobni
inventar in druga opredmetena
osnovna sredstva
Biološka sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
v gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev
opredmetenih osnovnih sredstev

77

POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva (skupine za odtujitev)
za prodajo

181.787.000 160.090.000 159.240.000 160.205.000 163.675.000 166.104.000 150.001.000 157.312.000 161.898.000 135.530.000 131.170.000
20.438.000

22.439.000

20.450.000

16.970.000

19.130.000

17.123.000

14.173.000

15.085.000

15.707.000

15.856.000

14.408.000

Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

161.349.000 137.651.000 138.790.000 143.235.000 144.545.000 148.981.000 135.828.000 142.227.000 146.191.000 119.674.000 116.762.000

KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

250.393.000 225.723.000 218.031.000 218.131.000 222.334.000 210.451.000 187.762.000 188.219.000 187.078.000 159.600.000 154.300.000

KAPITAL

198.341.000 172.030.000 168.154.000 172.753.000 178.143.000 174.161.000 151.934.000 152.882.000 151.193.000 125.556.000 120.588.000

Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
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POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezerve iz dobička
Revalorizacijske rezerve

198.341.000 172.030.000 168.154.000 172.753.000 178.143.000 174.161.000 151.934.000 152.882.000 151.193.000 125.556.000 120.588.000

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti
Preneseni čisti dobiček
Prenesena čista izguba
Čisti dobiček poslovnega leta
Čista izguba poslovnega leta
REZERVACIJE IN
DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne
obveznosti
Dolgoročne poslovne
obveznosti
Odložene obveznosti za davek
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

52.052.000

53.693.000

49.877.000

45.378.000

44.191.000

Obveznosti, vključene v
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36.290.000

35.828.000

35.337.000

35.885.000

34.044.000

33.712.000

POSTAVKA V €/LETO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

52.052.000

53.693.000

49.877.000

45.378.000

44.191.000

36.290.000

35.828.000

35.337.000

35.885.000

34.044.000

34.044.000

skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti
KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne obveznosti
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