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UVOD 
 
 
V Sloveniji je število neprofitnih organizacij začelo rasti v začetku 90. let, ko so bile 
odpravljene nekatere formalne ovire in spremenjena organiziranost nekaterih področij in 
zunanjih vplivov, ki so povezani predvsem z ustanavljanjem podružnic mednarodnih 
organizacij. 
 
Ne glede na to, da namen neprofitnih organizacij ni pridobivanje dobička, se sodobne 
neprofitne organizacije vedno bolj soočajo s potrebo o strateškemu razmišljanju na vseh 
ravneh organizacije. Srečujejo se tudi z vedno večjo konkurenco pri pridobivanju sredstev. 
Zaradi značilnosti financiranja in velike konkurence bodo neprofitne organizacije prisiljene 
poseči po podobnih orodjih, kot jih uporabljajo profitna podjetja. Ta pa se zaradi narave 
neprofitnih organizacij zelo razlikujejo od običajno uporabljenih.  
 
 
Namen mojega diplomskega dela je prikazati posebnosti trženja neprofitnih organizacij in 
na tej osnovi izdelati trežnjski načrt za Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo, na podlagi teorije 
in izkušenj, ki sem si jih pridobila pri delovanju v različnih neprofitnih organizacijah, pa  
tudi dokazati, da je trženjski načrt potreben, in poudariti, na katere dele se je potrebno še 
posebej koncentrirati, kako izboljšati organizacijo, izvedbo in kontrolo posameznih nalog, 
sistematizirati določene procese predvsem v komunikaciji ter si s tem olajšati delo. 
 
Naloge je razdeljena na štiri dele. V prvem sem predstavila opredelitev neprofitnih 
organizacij, njihove vrste, razlike in njihove značilnosti. Prikazala sem tudi način 
financiranja, ki se zelo razlikuje od pridobivanja sredstev v profitnih organizacijah, in 
delovanje organizacij glede na mnogoterost trgov.  
 
Drugi del diplome je namenjen pregledu neprofitnih organizacij v Sloveniji. Glede na 
nadaljevanje mojega dela in aplikacijo prvih treh delov pri praktičnem primeru fundacije je 
v drugem delu bolj podrobno predstavljena pravna ureditev ustanov oz. fundacij v 
Sloveniji.  
 
Trženje neprofitnih organizacij ima svoje zakonitosti, pa tudi podobnosti s trženjem 
profitnih organizacij. Tretji del diplome obsega predstavitev načrtovanja in realizacijo 
trženjskega načrta. Veliko neprofitnih organizacij se ne zaveda pomembnosti načrtovanja 
in izdelave trženjskega načrta za delovanje. Samo z natančnim načrtom in z možnostjo 
napovedi določenih dogodkov se organizacije lahko izognejo prevelikim nihanjem v 
pridobivanju prihodkov in s tem povezanim nihanjem ponudbe storitev. 
 
Zadnji in ključni del sestavljata predstavitev Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije in 
oblikovanje trženjskega načrta. Delovanje neprofitnih organizacij sega predvsem v 
storitvene dejavnosti. Omenjena fundacija pa se razlikuje od ostalih ustanov in organizacij. 
Ustanovljena je bila za vzdrževanje Vrta spominov in tovarištva. Poleg skrbi za vrt je njen 
namen še pospeševanje znanstveno-raziskovalnega dela in kulturne dejavnosti.  
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1 OPREDELITEV NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
 
Sodobno gospodarstvo in država sta nezmožna zadovoljevati potrebe posameznikov po 
določenih storitvah. Rezultat tega je povečanje števila ustanovljenih neprofitnih 
organizacij. V literaturi ne obstaja enotna opredelitev zanje. V angleščini so običajno 
označene kot nonprofit organizations, včasih še celo kot not-for-profit organizations. 
Prevodu v slovenščini ustrezajo različne sopomenke, ki se uporabljajo v ekonomskem 
jeziku: nedobičkonosne, neprofitne, nevladne, neodvisne, dobrodelne, volonterske, iz 
davkov izvzete in druge organizacije. Glede na pravno ureditev teh organizacij bi jih lahko 
bolj natančno imenovali organizacije, ki ne delijo dobička – not profit distributing 
organizations (Horak, 1995, str. 17). 
 
Ustanovitelji neprofitnih organizacij so posamezniki ali skupine, ki se združijo zaradi 
doseganja zaželenih koristi iz treh razlogov (Dobkin Hall, 1992, str. 28):  
 da izvršujejo javna dela, ki jim jih je dodelila država,  
 da zadovoljijo potrebo po storitvah ali drugih materialnih dobrinah, ki jih ne država 

ne druge profitne organizacije ne morejo zadovoljiti na trgu,  
 da vplivajo na politiko države, gospodarstva in drugih neprofitnih organizacij.  

Kljub vsemu pa so te koristi težko merljive.  
 
Ameriški teoretiki navajajo kot bistveno razliko od ostalih oblik organizacij prostovoljnost 
delovanja in udejstvovanja. 
 
Tako je neprofitna organizacija ciljno orientiran, socialen, odprt, dinamičen in sestavljen 
sistem. Njen cilj je zadovoljevati potrebe različnih interesnih skupin s proizvodi in 
storitvami. Ustvarjenega dobička organizacija ne sme razdeliti med člane, temveč ga 
nameni za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev in dobrin. Zgornja definicija se 
uporablja v evropskem in našem pravnem sistemu.  
 
Ameriška definicija neprofitne organizacije je še malo bolj natančna in predvsem dobro 
vodilo pri trženju neprofitnih organizacij. Neprofitnim organizacijam je dovoljeno služenje 
dobička, ki ga morajo nameniti financiranju bodočih storitev ali ga razdeliti med 
posameznike, ki nikakor niso vpleteni v delovanje organizacije. 
  
Temeljni cilj neprofitnih organizacij ni doseganje morebitnih dobičkov, ampak 
zagotavljanje čim širše ravni zadovoljenosti potreb različnih interesnih skupin z 
zagotavljanjem stvari oziroma predvsem storitev (Horak, 1995, str. 18). Prav tako večina 
opravil v njih temelji na prostovoljnem delu. Neprofitne organizacije zaradi svoje narave 
niso sposobne pridobivati lastnih sredstev, zaradi tega so v veliki meri odvisne od 
subvencij, donacij, članarin, prihodkov od prodaj storitev in proizvodov, ki niso nujno 
prodajani po tržni ceni. Trženjsko razmišljanje v neprofitnih organizacijah je postalo 
obvezen del delovanja in razmišljanja v neprofitnih organizacijah. 
 
1.1 Vrste neprofitnih organizacij 
 
Mednarodna klasifikacija (Classification of Nonprofit Organisations – ICNPO) izhaja 
predvsem iz Standardnih industrijskih klasifikacijskih razredov. V Sloveniji je to 
klasifikacijo še dopolnila dr. Zinka Kolarič, in sicer (Levičar, 1999, str. VII): 
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1. kultura in umetnost, 
2. šport in rekreacija, 
3. izobraževanje in raziskovanje, 
4. zdravje, 
5. socialne storitve, 
6. okolje, 
7. razvoj in stanovanja, 
8. zakonodaja in politika, 
9. filantropija, 
10. mednarodne aktivnosti, 
11. religija, 
12. poslovna in profesionalna združenja in sindikati, 
13. ostalo. 
 
V Sloveniji na podlagi naslednjih aktov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95), Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95), 
in še nekaterih drugih zakonov, ki urejajo različna področja gospodarske infrastrukture, 
spadajo v neprofitni sektor vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, 
socialno varstvo, otroško varstvo, varstvo invalidov, socialno zavarovanje ali druge 
dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Prav tako sodijo v ta 
sektor tudi določena področja pridobivanja javnih dobrin – energetika, promet in zveze, 
komunala, vodno gospodarstvo, gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva, 
varstvo okolja, kjer je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. 
 
Najbolj običajna in pogosta členitev nepridobitnih organizacij poteka glede na njihovo 
pravno naravo oz. njihove ustanovitelje, ki so lahko republika, občina, mesto, druge javne 
pravne osebe, pooblaščene z zakonom, domače in tuje pravne in fizične osebe. 
 
Zasebne organizacije lahko glede na davčno obravnavo njihovega financiranja delimo na 
dobrodelne, komercialne in članske (Anthony Young, 1994, str. 49). Pri prvih so donacije 
in prispevki financerjev obravnavani kot davčne olajšave, pri drugih in tretjih pa ne. 
  
Členitve neprofitnih organizacij niso enotne, ker se lahko razvrščajo po različnih kriterijih. 
Tako se v Statističnem letopisu Republike Slovenije delijo glede na pretežno dejavnost, ki 
jo opravljajo. Kljub vsemu pa so pri nekaterih oblikah organizacij te dejavnosti težko 
enolične določljive in jih lahko razvrstimo le po prevladujoči značilnosti. Pri razvrščanju 
organizacij se upošteva, komu so namenjeni učinki dejavnosti. Na podlagi tega kriterija 
razlikujemo neprofitne organizacije, katerih učinki dejavnosti so pretežno namenjeni 
strankam posameznikom (fundacije, zavodi), njihovim članom (združenja, zbornice, 
društva, verske skupnosti) ali javnosti (javna uprava) (Horak, 1995, str. 47). 
 
V tabeli je klasifikacija, uporabljena v nemški teoriji, ki je podobna naši ureditvi in 
organiziranosti neprofitnih organizacij (Schwarz, 1996, str. 18). 
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Skupina neprofitnih 
organizacij 

Smotri in naloge Vrste in tipi 

Državne neprofitne organizacije 
Izvajalci javnih služb Opravljanje po 

demokratični poti 
določene javne dejavnosti 
(na državni, občinski in 
podobni ravni). 

 javna uprava 
 javna podjetja in zavodi 
o promet, pošta, 

telekomunikacije, 
energetika* 

o bolnišnice, domovi, 
ustanove 

o muzeji, gledališča, 
knjižnice 

Napol državne organizacije 
Samoupravne institucije 
javnega prava 

Opravljajo naloge, ki so 
jim poverjene na zakonski 
osnovi, članstvo v njih je 
obvezno, deloma izvajajo 
dejavnosti. 

 zbornice 
 gospodarske 
 obrtne 
 nameščenske 
 socialni skladi 

Zasebne organizacije 
Neprofitne organizacije v 
gospodarstvu 

Pospešujejo in zastopajo 
gospodarske smotre 
članov. 

 poslovna združenja 
 organizacije odjemalcev 
 poklicna združenja 
 organizacije potrošnikov 
 zadruge 

Družbeno-kulturne 
neprofitne organizacije 

Opravljajo skupne 
dejavnosti v okviru 
kulturnih, družabnih in 
drugih potreb članov. 

 športna društva 
 društva za dejavnosti v 
prostem času 
 cerkve, sekte 
 spiritualistični krožki 
 zasebni klubi 

Politične neprofitne 
organizacije 

Opravljajo skupne 
dejavnosti za delovanje in 
uveljavljanje političnih 
(idejnih) interesov in 
vrednot. 

 politične stranke 
 organizacije za varovanje 
domovine, narave, okolja 
 politično usmerjena 
združenja in društva 
 organizirane državljanske 
pobude 

Socialne neprofitne 
organizacije 

Opravljajo dobrodelne in 
podporne dejavnosti v 
zdravstvu in sociali za 
skupine prebivalstva, 
potrebne pomoči – 
dobrodelnost, dejavnost v 
občo korist, socialno 
skrbstvo. 

 organizacije za pomoč in 
storitve bolnim, ostarelim, 
prizadetim, oškodovanim, 
zasvojenim, ubožnim in 
zapostavljenim ljudem 
 dobrodelne institucije 
 organizacije za pomoč pri 
razvoju 
 skupine za socialno 
samopomoč 

* V nekaterih primerih se te organizacije obravnavajo kot nedobičkonosne. V Sloveniji jih štejemo 
za dobičkonosne. 
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1.2 Značilnosti neprofitnih organizacij 
 
Najhitreje bi lahko skupne podobnosti med organizacijami opredelili kot neprofitno 
distributivnost (v največ primerih so to storitve, ne produkti), samostojno upravljanje; 
količina dela, uporabljenega za delovanje organizacije, je v glavnem prostovoljne narave; 
neprofitno naravnanost in delovanje v javno dobro. 
 
Temeljne ožje značilnosti nepridobitnih organizacij so: 
 mnogotera javnost organizacij (multiple public). Nepridobitne organizacije imajo na 

eni strani ustanovitelje in donatorje, ki lahko vplivajo na delovanje organizacij in 
katerim mora biti omogočen vpogled v delovanje organizacije in razpolaganje s 
sredstvi. Na drugi strani se nahajajo uporabniki storitev organizacij, ki se zanimajo za 
"programe" ki jih ponujajo posamezne organizacije;  

 multipli oz. večstranski cilji (multiple objectives). Za razliko od pridobitnih 
organizacij, kjer je glavni in osnovni cilj maksimiranje dobička oz. povečevanje 
vrednosti organizacije za njene lastnike, imajo nepridobitne organizacije več kot en cilj. 
Njihov temeljni cilj je povečevanje splošne družbene blaginje z učinkovito in uspešno 
rabo prvin organizacije. Dejavnosti so posvečene povečevanju družbene blaginje. Na 
drugi strani pa je cilj pridobivanje sredstev oz. finančnih sredstev za doseganje 
zaželenih dosežkov; 

 neprofitne organizacije praviloma ponujajo storitve. Neposredni učinki njihovega 
delovanja so praviloma realne dobrine v obliki storitev, lahko pa so tudi nominalni, 
denarni ali realni v obliki predmetov; 

 odprtost za javnost in možni netržni pritiski (public scrutiny and nonmarket pressures). 
Zaradi javnega delovanja so neprofitne organizacije pod neprestanim pritiskom 
javnosti. Glavni delež financiranja izvira iz državnega proračuna, kar je še večji razlog 
za povečane pritiske javnosti. Ravno zaradi načina financiranja in delovanja v javnem 
interesu se na tovrstne organizacije še dodatno politično pritiska. 

 
V ožjem smislu pa značilnosti neprofitnih organizacij predstavljajo različne kategorije 
(Anthony, Young, 1988, str. 54–61): 
 
1. merilo uspešnosti: 
 enotno merilo za izbiranje med alternativami. Ni enotnega smotra neprofitne 

organizacije, vodstvo težko razvršča smotre po pomembnosti, različni smotri terjajo 
različna merila; 

 temelj kvantitativnega analiziranja. Ni jasne povezave med vložki in izhodi, težko je 
ocenjevati prirastek koristi za prirastek porabe sredstev (zmožnosti) organizacije; 

 merjenje uspešnosti delovanja. Količino in kakovost storitev je težko meriti, pretirano 
poudarjanje finančne uspešnosti lahko škoduje organizaciji; 

 vpliv na decentraliziranost. Organizacija ima številne cilje, ne pa enotnega merila 
uspešnosti, vodstvo zato težko delegira odločitve, centralizirano odločanje poraja 
birokracijo; 

 primerjanje raznolikih enot. Mogoče je primerjati le različne enote v organizaciji ali 
organizacije med seboj; 

 
2. davki: 
 davek na dobiček. Za neprofitne organizacije velja le obdavčitev tistega dela dobička, 

ki je dosežen s pridobitno dejavnostjo; 
 obdavčitev plač. Obdavčijo se povračila v zvezi z delom (prehrana, prevoz ipd.); 
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 davčne olajšave. Neobdavčen je del dobička iz pridobitne dejavnosti, neobdavčene 
plače predstavljajo določene olajšave za organizacijo; 

 
3. pravne zadeve: 
 lastništvo: vložki darovalcev (donatorjev). Družba s prihodki in premoženjem ne more 

razpolagati v korist posameznikov. Ob prenehanju se premoženje in sredstva prenesejo 
na drugo neprofitno organizacijo, državo ali lokalno skupnost, kjer je delovala – nikdar 
na posameznika; 

 pridobitna dejavnost. Neprofitna organizacija lahko opravlja pridobitno dejavnost le v 
samostojni in ločeni organizaciji (podružnici), ker s tem ne ogroža statusa oprostitve 
davkov in ne ogroža premoženjske starševske organizacije, ter v posebni entiteti, ki je v 
celoti last neprofitne organizacije; 

 ustvarjanje in delitev dobička. Ustvarja lahko presežke sredstev in s tem zbira potrebna 
sredstva za delovanje, širitev, za zamenjavo nepremičninskega premoženja, za rezervni 
sklad. Ne izplačuje denarnega presežka kot denarne dividende; 

 
4. storitvena dejavnost: 
 izvajanje. Težko obvladuje izvajanje; izvajalci so v mnogih neprofitnih organizacijah 

prostovoljci, ali pa so plačani pod ceno; 
 kakovost. Mnogokrat so izvajalci manj kakovostni in spodbujeni; manj materialnih 

dokazov referenc; 
 
5. omejitve zaradi ciljev in strategij: 
 strategije in prožnost. Obvezno je izvajanje storitev, nedopustno opuščanje. Financerji 

pogosto togo omejujejo izbiranje strategij. Neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo tudi 
s pridobitno dejavnostjo, lahko nelojalno konkurirajo podjetjem zaradi davčnih olajšav, 
obstoječe infrastrukture, prostovoljnega dela ipd. Tudi dobičkonosne organizacije 
posegajo v dejavnost neprofitnih organizacij in jih lahko ogrožajo s svojo podjetnostjo; 

 
6. financiranje: 
 viri financiranja. Neprofitne organizacije, ki sprejemajo sredstva od uporabnikov, so 

odvisne od tržišča – podobno kot pridobitne organizacije – in skušajo povečevati 
število odjemalcev ter obseg izvajanja storitev. Za neprofitne organizacije, ki 
sprejemajo sredstva iz javnih virov, velja, da je pridobivanje sredstev le deloma 
povezano z obsegom in kakovostjo storitev, pomembno je zadovoljstvo virov sredstev. 
Skušajo omejevati število odjemalcev, če to ne vpliva na višino in kakovost sredstev; 

 
7. strokovnjaki kot menedžerji: 
 strokovnjaki, ki nimajo menedžerskih znanj, in strokovnjaki, ki imajo strokovne 

interese, ki niso nujno enaki smotrom organizacije. V mnogih neprofitnih 
organizacijah, tudi zaradi neodvisnosti od tržišča, imajo strokovnjaki – specialisti – 
večjo veljavo od menedžerjev – generalistov. V nekaterih strokah strokovnjaki po 
tradiciji še vedno podcenjujejo menedžerje; 

 
8. upravljanje in usmerjanje: 
 vodstvo naj skrbi predvsem za učinkovitost, upravljavci pa za usmerjanje in nadzor nad 

uspešnostjo organizacije. Lastništvo organizacije je pogosto posredno ali zamegljeno. 
Člani upravnih organov pogosto ne prejemajo plačila, zavzetost je pogosto omejena. 
Ker ni enotnih meril uspešnosti, težko učinkovito spremljajo uspešnost delovanja. V 
državnih organizacijah je upravljanje pogosto razpeto med politiko in stroko ter 
neučinkovito; 
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9. glavno vodstvo: 
 za učinkovito poslovodenje naj bo dosti pristojnosti združenih pri glavnem menedžerju. 

V neprofitnih organizacijah je pogosta dvojnost poslovodenja: 
o v državnih organizacijah: politika in aparat, 
o v profesionalnih organizacijah: stroka in poslovodenje/gospodarjenje, 
o v prostovoljnih organizacijah: prostovoljci in plačani funkcionarji; 
 

10. vplivi politike: 
 politika deluje med mnogimi spremenljivimi interesi. Politični in podobni interesi so 

raznoliki in pomembni, obnašanje voljenih menedžerjev, upravljavcev, podeljevalcev 
sredstev je kratkoročno, zahteve javnosti po transparentnosti delovanja so prisotne, 
prav tako skrivanje informacij zaradi konkurenčnih razlogov. 

 
1.3 Financiranje 
 
Ena izmed posebnosti neprofitnih organizacij je njihovo financiranje. Te ne morejo 
preživeti s prodajo storitev oz. produktov in so zaradi tega odvisne od svojih darovalcev, 
sponzorjev oz. donatorjev.  
 
Uspešno zbiranje sredstev bi moralo biti del trženjskega načrta vsake neprofitne 
organizacije in vpeto v celotno delovanje in obnašanje organizacije, ne bi smelo veljati 
samo za nekaj ljudi, ki so zadolženi za to. Po drugi strani je dober trženjski načrt pogoj za 
zbiranje sredstev.  
 
V vsaki organizaciji se določi posebna oseba ali tim ljudi, ki skrbijo za zbiranje denarja za 
fundacijo. Bistvena stvar, ki se je morajo pri nabiranju sredstev zavedati, je, da ne smejo 
svojih donatorjev oz. sponzorjev obravnavati kot ciljne tarče, ampak kot partnerje, s 
katerimi naj bi se poskušali dolgoročno povezati. 
 
 Organizacije v neprofitnem sektorju gredo v svojih načrtih za zbiranje sredstev skozi tri 
faze trženjskega razmišljanja (Kotler, Andreasen, 1991, str. 280): 
1. stopnja množičnega trženja. Organizacija je mnenja, da je sleherni posameznik tudi 

možni potrošnik produkta ali storitve. Ker v fazi množičnega marketinga potrošnik 
pravzaprav ni pomemben, ta stopnja ustreza začetnima produktno-produkcijskima 
fazama uvajanja marketinga v profitnem sektorju; 

2. obdobje diferenciranih produktov. Neprofitne organizacije že razmišljajo in tudi 
ponujajo večje število produktov ali storitev; le-ti so namenjeni nesegmentiranemu trgu 
v celoti. Trgu oz. potrošniku je prepuščeno, da izbira med ponujenimi storitvami, 
vendar pa ponudba še ni povsem prilagojena potrošniku. Fazo diferenciranih storitev bi 
zato lahko enačili s prodajno fazo marketinga profitnih dejavnosti; 

3. zrelo obdobje neprofitnega sektorja. V profitnih dejavnostih ustreza potrošniško 
orientirani fazi. V tej fazi neprofitna organizacija raziskuje in jasno zaznava 
segmentiranost svojih trgov in potrošnikov, zato se lahko osredotoči na določen tržni 
segment in temu povsem podredi oz. prilagodi svojo ponudbo. 

  
Glede na stanje v Sloveniji bi lahko darovalce oz. vire financiranja neprofitnih organizacij 
razdelili na (Kolarič, Meglič-Črnak, Svetlik, 1995, str. 85): 
 članarine, 
 donacije posameznikov in podjetij (tujih in domačih), 
 lastne ekonomske aktivnosti organizacij, 
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 državne subvencije in donacije (na državni in lokalni ravni), 
 sredstva, pridobljena od pokojninskih skladov in skladov za zdravstveno zavarovanje, 
 prihodki, pridobljeni od prodaje srečk pri nacionalni loteriji (namenjeni organizacijam 

za pomoč prizadetim). 
 
Razlike med posameznimi darovalci se predvsem v namembnosti sredstev, ki jih ti 
podarjajo, in koristih, ki jih zahtevajo v zameno za darovanje. Koristi posameznikov so 
predvsem osebne, in sicer predvsem družbene in psihološke narave. V redkih primerih so 
koristi ekonomske.  
 
Fundacije se ustanavljajo za zbiranje denarja, naprej za namene, ki so tega vredni oz. 
zaradi katerih je bila fundacija ustanovljena. Fundacije prispevke darovalcev posredujejo 
naprej neprofitnim organizacijam oz. projektom, ki so primerni in ustrezajo namenu 
fundacije. Predvsem se odločajo na podlagi podobnih interesov in regionalne oz. regijske 
usmerjenosti. 
 
Najbolj pomemben vir neprofitnih organizacij so nedvomno podjetja. Za razliko od 
fundacij (Kotler, Andreasen, 1991, str. 287): 
 je darovanje za podjetja predvsem vzporedna in ne glavna dejavnost, 
 večji poudarek je dan povračilnim učinkom delovanja, 
 na voljo imajo več oblik darovanja. 

 
Pri izbiri podjetij je zelo pomembno, da se organizacije predhodno pozanimajo za 
sponzorsko strukturo posameznih podjetij in se poskušajo orientirati na tista, ki se 
zanimajo za regijo oz. bi lahko z darovanjem zadostila nekaterim svojim ekonomskim 
ciljem. Veliko podjetij se odloči za daljše financiranje določene neprofitne organizacije in s 
tem poskuša ustvariti neko partnerstvo. Podjetja lahko poleg denarja organizaciji nudijo 
tudi druge oblike pomoči. Z dolgotrajnim sodelovanjem si zagotovijo kontrolo nad 
delovanjem organizacije, s tem pa poskrbijo za svoj ugled v javnosti.  
 
Prav tako se lahko neprofitne organizacije odločijo za državno financiranje, ki pa je najbolj 
nezanesljivo, ker se proračuni posameznih državnih institucij delijo na podlagi strokovnih 
mnenj komisij. Glavni interes države pri subvencijah in finančnih podporah je predvsem 
razširitev zasebnega neprofitnega sektorja, ki prevzema naloge državnih neprofitnih 
organizacij.  
 
Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in oblikovanjem posebnih programov za 
pomoč bodočim članicam imajo slovenske organizacije možnost prijavljanja za sredstva 
Evropske unije. Vendar se morajo organizacije celotnega zbiranja sredstev lotiti zelo 
strukturirano in s predhodnim pregledom potencialnih virov finančnih sredstev. V državah 
članicah in v okviru Evropske unije obstaja veliko število fundacij, ki namenjajo sredstva 
za različne projekte. Zaradi velikega števila fundacij in drugih ustanov in še večjega števila 
organizacij, ki za ta sredstva kandidirajo, je potrebno dobro premisliti, kam se prijaviti. 
Proces prijavljanja za sredstva Evropske unije je dolgotrajen in zahteva veliko časa za 
izpolnjevanje vseh zahtev, papirjev in drugih birokratskih obveznosti, ki jih zahtevajo 
posamezni razpisi. Zamudno je tudi čakanje na rezultate posameznih razpisov. 
  
Fundacije so še posebej zanimive zaradi različnih vlog, ki jih imajo. Na eni strani so 
kandidatke za zbiranje sredstev, ki so namenjena neprofitnih organizacijam, po drugi strani 
pa same darujejo nekaterim organizacijam.  
 



 

9 

Čeprav naj bi bila pluraliteta pridobivanja finančnih sredstev prvi pogoj za avtonomnost 
organizacij, v Sloveniji še vedno velja precej visoka stopnja državne kontrole nad 
delovanjem prostovoljnih organizacij in društev. Ob tem pa so državna sredstva za pomoč 
organizacij vedno nižja. Prav tako je na zelo nizki ravni komunikacija med neprofitnimi 
organizacijami in državo, ki na tak način kaže nezanimanje za ta sektor (Kolarič, 1995, str. 
79). 
 
1.4 Definiranje trgov  
 
Kljub neprofitnosti trgov je potrebno za vsako organizacijo določiti njene potrošnike, 
notranje in zunanje ciljne skupine, pa tudi čim bolje definirati interesne skupine. 
 
Glede na samo naravo imajo neprofitne organizacije vsaj dva trga, kjer se opravlja 
menjava. Tukaj nastopi še ena velika razlika med profitnimi in neprofitnimi 
organizacijami. Pri profitnih organizacijah je plačnik tudi uporabnik storitve oz. proizvoda, 
pri neprofitnih organizacijah se pa ti dve vlogi razlikujeta. Plačniki so namreč donatorji oz. 
sponzorji, ki pa niso neposredni uporabniki storitev oz. proizvodov organizacije. Torej 
imamo na eni strani (Lah, Sfiligoj, 1989, str. 48): 
 dva trga inputov – trg donatorjev in običajni trg, 
 trg outputov – storitev. 

 
Eni in drugi so ključnega pomena za organizacije. Neprofitne organizacije se pojavljajo na 
trgu donatorjev, kjer se srečujejo s konkurenti, ki se potegujejo za sredstva. Poleg tega se 
soočajo še z drugimi konkurenti na običajnem trgu storitev in blaga, ki je potrebno za 
delovanje organizacij. Zaradi narave organizacij so le-te zelo odvisne od svojih darovalcev, 
kar pomeni, da je njihov manevrski prostor veliko manjši. Ob tem pa si morajo zagotoviti 
dovolj veliko število odjemalcev, kajti brez njih težko dosežejo svoje cilje. Neprofitne 
organizacije so neke vrste posredniki med darovalci in uporabniki. 
 
Pri neprofitnih organizacijah poteka izmenjava med organizacijo in njenimi ciljnimi 
skupinami. Gre za zamenjavo nečesa, kar nam veliko pomeni, oz. žrtvovanje nečesa za 
obljubo določene organizacije. Ravno zaradi tega govorimo pri obeh straneh o stroških, ki 
jih morajo pokriti (Kotler, Andreasen, 1991, str. 27): 
 denarni izdatki, 
 žrtvovanje starih idej, vrednot ali pogledov na svet, 
 žrtvovanje starih vzorcev obnašanja, 
 žrtvovanje časa in energije. 

 
V zameno jim organizacije obljubljajo ekonomske, socialne in psihološke koristi.  
Potrebne so podrobna definicija posameznih trgov in dodatna segmentacija znotraj njih ter 
prilagoditev posameznih načrtov. 
 
 
2 NEPROFITNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 
 
Število neprofitnih organizacij se v Sloveniji veča iz leta v leto.  
 
V literaturi se za njihovo naštevanje uporabljajo različne klasifikacije. Zaradi teme naloge 
in problema, ki ga bom obravnavala, se bom omejila samo na nevladne organizacije in 
prikazala njihovo statistiko v Sloveniji. Organizacije, ki nas zanimajo, najdemo na štirih 
področjih – izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo, druge javne, skupne in osebne 
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storitvene dejavnosti ter eksteritorialne organizacije in združenja. Oblike organiziranosti in 
registracije nevladnih organizacij poznamo pod naslednjimi nazivi: društvo, zveza društev, 
zbornice, ustanove, zasebni zavodi, sindikat, verske skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, mednarodne organizacije in neformalne skupine (Levičar, 1999, str. VI). 
Njihovo delovanje v Sloveniji je predpisano z zakoni (Zakon o gospodarskih družbah, 
Zakon o zavodih, Zakon o ustanovah in Zakon o društvih). 
 
Število organizacij na naštetih področjih je bilo v Sloveniji v letu 2001 do novembra 
naslednje (Statistične informacije, št. 312, št. 4, str. 2 - 4): 
 izobraževanje – 1063, 
 zdravstvo in socialno varstvo – 968, 
 druge javne, skupne in osebne storitve – 19 232, 
 eksteritorialne organizacije in združenja – 5. 

 
Število organizacij je pomembno, kajti vse se potegujejo za iste finančne vire. Več jih bo 
pomenilo večjo konkurenco in s tem tudi zmanjšanje finančnih sredstev na organizacijo. 
 
V Sloveniji je neprofitni sektor zelo šibak. Večina organizacij in društev deluje na lokalni 
ravni in je zaradi tega nezmožna kakršnegakoli vplivanja na državo. Prav tako moramo 
ugotoviti, da imajo številne nevladne organizacije šibke organizacijske strukture, majhno 
število članov, zelo malo plačanih oz. zaposlenih članov in strokovnjakov. 
 
Tako neprofitne organizacije v Sloveniji zaposlujejo zelo malo (Bernik in Kolarič, 1998): 
 85 odstotkov organizacij nima nobenega polno zaposlenega, 
 5 odstotkov organizacij ima enega polno zaposlenega, 
 3 odstotki organizacij imajo dva polno zaposlena, 
 7 odstotkov organizacij ima več kot dva polno zaposlena. 

 
Skupno je v neprofitno – profesionalnem segmentu opravljenega toliko dela, da to znaša 
0,73 odstotka vseh zaposlenih (Rončević, 2002, str. 65). Če se politika zaposlovanja v 
neprofitnih organizacijah v prihodnosti ne bo spremenila, se bodo te morale zanašati na 
prostovoljno delo. Glede na nizko zaposlenost v neprofitnem sektorju bi pričakovali, da bo 
delež volonterskega dela večji. Kljub vsemu volonterji v Sloveniji opravijo približno le 260 
tisoč ur dela, kar je ekvivalent za 2742 polno zaposlenih (Bernik, Kolarič, 1998).  
 
Trenutno je v Sloveniji v evidenci ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve vpisanih 124 
ustanov. V spisku so opredeljeni področje delovanja posamezne ustanove, sedež in 
ministrstvo, pristojno za posamezno ustanovo.  
 
Zaradi nove zakonodaje, ki neprofitne organizacije oprošča davka, bo morala slovenska 
vlada biti zelo pazljiva pri njihovem ustanavljanju. Še posebej to velja za ustanove, katerih 
vlogo bi lahko opisali kot neke vrste posredništvo. Kajti dogaja se in se bo verjetno še v 
prihodnosti, da se bodo ustanavljale organizacije, ki bodo samo krinka za profitne 
dejavnosti zaradi izogibanja plačevanju davkov. 
 
2.1 Ustanova po novem zakonu o ustanovah 
 
Ustanove v Sloveniji po letu 1945 niso bile pravno na novo regulirane, niti se v praksi vse 
do leta 1992 niso pojavljale. Obstajal je sicer zakon o ustanovah Kraljevine Jugoslavije iz 
leta 1930, ki ga je bilo po mnenju pravne teorije sicer dopustno uporabljati kot t. i. pravna 
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pravila tudi po letu 1945, vendar zlasti zaradi drugačnega gospodarskega in političnega 
sistema ter omejenosti zasebne lastnine ustanov v praksi vse do leta 1992 ni bilo. 
 
Nove ustrezne pravne podlage pa ureja šele Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95), 
ki velja od 4. novembra 1995. Ustanova po tem zakonu je “na namen vezano premoženje”. 
Zanjo je torej bistveno premoženje, ki se da za določen namen, ki mora v skladu z 
zakonom biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova nima članov 
niti lastnikov, družbenikov ipd., ima pa osebe, katerim so namenjene koristi ustanove. Te 
niso namenjene le tistim, za katere je nastala in ki jim je namenjena po svoji viziji in 
poslanstvu: slepi in slabovidni, učenci, dijaki, študentje, starejše osebe, športniki, 
občinstvo, volivci, občani, državljani itd. Udeleženci in koristniki ustanove so tudi 
prostovoljni in plačani sodelavci, donatorji in sponzorji, državni organi in druge 
organizacije, politiki in veljaki; ti imajo mnogokrat na ustanovo mnogo močnejši vpliv kot 
uporabniki storitev (prirejeno po: Tavčar 1998a, str. 42). Za udeležence, zaradi katerih je 
ustanova nastala in jim je namenjena po svoji viziji in poslanstvu, pa bom v nadaljevanju 
uporabljala termin upravičenci. 
 
2.2 Uporaba besede fundacija 
 
Uporaba besede ustanova se povezuje s splošno koristnostjo in dobrodelnostjo oz. javno 
koristjo. Zakonodajalec je v Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) opredelil tudi 
posebnost v zvezi z vsemi t. i. nepridobitnimi pravnimi osebami. Rešitev v zakonu, s 
katero je zaščiten pojem “fundacija”, je bila še možno soglasje med različnimi 
predlaganimi koncepti za tip pravne osebe ustanove. Rešitev je sicer dosledno izpeljana, 
šele v praksi pa se bo pokazalo, ali ne bo prihajalo do zamenjave obeh institucij. Prav tako 
bo svoj smisel potrdila šele, ko bodo področne zakonodaje, še posebej pa davčna, na pojem 
fundacije vezale določene pravne posledice. Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) 
tako v 34. členu določa, da lahko besedo fundacija uporabljajo tiste pravne osebe, ki so 
ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno 
dejavnost. To pomeni, da po zakonu o ustanovah s fundacijami ne razumemo le ustanov, 
ampak npr. tudi društva, gospodarske družbe, zavode ipd., ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje za fundacije (splošnokoristen oz. dobrodelen namen in nepridobitna dejavnost). 
Seveda bo uporaba besede fundacija dopustna le ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Na 
to bo moral paziti pristojni, praviloma registrski organ, pristojen za statusno obliko, ki želi 
uporabiti besedo fundacija (za ustanovo pristojno ministrstvo). V interesu pravne varnosti 
je ta rešitev dobrodošla v toliko, da bo potencialnim financerjem zagotovljeno, da se 
poimenuje z besedo fundacija le tista pravna oseba, ki je dejansko nepridobitna. To je 
pomembno zlasti v primerih, ko bodo fundacije javno zbirale denar. 
 
2.3 Premoženje ustanove 
 
Poleg izjave ustanovitelja o ustanovitvi ustanove je nujni element še ustanovitveno 
premoženje. Sama izjava ustanovitelja o ustanovitvi ustanove je izražena v ustanovitvenem 
aktu. Premoženje ustanove je element, brez katerega ustanova kot tip pravne osebe, ki 
temelji na premoženju, ne more obstajati. Že po definiciji je ustanova “na namen vezano 
premoženje”. Premoženje je torej tisto, s katerim se uresničuje namen ustanove. Samo 
veliko dobre volje zato ni dovolj za ustanovitev, ampak je potrebno zagotoviti tudi 
določeno ustanovitveno premoženje. 
 
Višina ustanovitvenega premoženja z Zakonom o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) ni 
predpisana. Ustanovitveno premoženje pa mora biti primerno za namen ustanove, za 
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katerega je ustanova ustanovljena. Od določitve namena je zato odvisna tudi velikost 
potrebnega premoženja. Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) je povsem liberalen 
tudi glede vrst premoženja, tako glede ustanovitvenega premoženja kot glede naknadnega 
pridobivanja premoženja ustanove. Ustanovitveno premoženje so tako lahko denar, 
premičnine, nepremičnine, pravice (npr. intelektualne lastnine). V praksi bodo poleg 
denarja najpogosteje dane razne nepremičnine (stavbe, gozdovi, delnice, umetniške slike, 
knjige ipd). Naknadno ustvarjeno oz. pridobljeno premoženje ustanove pa se ustvarja z 
gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem (obresti, najemnine), z darili, dediščinami, 
prihodki od opravljanja dejavnosti ipd. Glede na pomen premoženja pri ustanovi so 
določene posebnosti tudi pri zmanjšanju in povečanju ustanovitvenega premoženja. Za 
ustanovo je značilno, da se ustanovitveno premoženje ustanove praviloma ne sme 
zmanjšati, ampak se namen ustanove lahko financira le iz prihodkov ustanove v najširšem 
smislu: plodov ustanovitvenega premoženja, kar bodo v praksi zlasti obresti od prihodkov 
od opravljanja dejavnosti, darila in druge poklonitve. 
 
Poleg premoženja je za ustanovo bistven tudi namen, ki ga določi ustanovitelj in na 
katerega je vezano premoženje. To pomeni, da se premoženje (pa še to ne ustanovitveno 
neposredno) sme uporabljati le za izvajanje namena. 
 
2.4 Ustanovitev ustanove: ustanovitveni akt, vloga države, sedež 
 
Ustanovo ustanovi ustanovitelj s t. i. ustanovitvenim aktom, ki je zapisan v notarski obliki 
in ga notar posreduje pristojnemu ministrstvu. To je enostranski pravni akt, s katerim 
ustanovitelj nameni premoženje za določen namen. Ustanovitveni akt mora vsebovati 
poleg podatkov o ustanovitelju še ime in sedež ustanove, ustanovitveno premoženje, 
namen ustanove in člane prve uprave. Upoštevati je treba, da je ustanovitveni akt podvržen 
strogim pogojem obličnosti (od notarskega zapisa do obveznega soglasja pristojnega 
ministrstva), zato je organizacijske določbe ustrezneje vnesti v statut oz. pravila ustanove 
ter se s tem izogniti togosti v organizaciji. 
 
Ob ustanovitvi ustanove pa ima zelo pomembno vlogo država. Za ustanovitev ustanove je 
namreč predpisan t. i. koncesijski sistem ustanovitve, kar pomeni, da mora k ustanovitvi 
fundacije dati soglasje pristojen organ. Šele z izdajo soglasja postane ustanova pravna 
oseba. Po Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) mora k ustanovitvenemu aktu dati 
soglasje ministrstvo, pristojno glede na pretežni namen. Če ni mogoče ugotoviti pristojnega 
ministrstva, v katerega delovno področje sodi področje, je pristojno ministrstvo za upravo, 
to pa je danes Ministrstvo za notranje zadeve. 
 
Glede sedeža ustanove Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) nima posebnih 
omejitev. Edina zahteva je, da je sedež v Sloveniji. 
 
2.5 Nadzor nad delovanjem ustanove 
 
Za ustanovo je kot edino pravno osebo zasebnega prava predpisan zelo strog nadzor. Poleg 
strogega sistema ustanovitve je ustanova tudi v času delovanja podvržena strogemu 
nadzoru. Ta je določen ne le zaradi varstva ustanovitelja, temveč tudi zaradi varovanja t. i. 
javnih interesov. Določitev strogega nadzora je povezana tudi z neobstojem t. i. 
avtonomnih organov pri ustanovi kot najvišjih organov, ki bi samostojno sprejemali 
najpomembnejše odločitve (sprememba namena, prenehanje ipd.), kot je npr. skupščina pri 
delniški družbi oz. občni zbor pri društvu. Za opravljanje nadzora je pristojno tisto 
ministrstvo, ki je dalo soglasje k ustanovitvi. Konkretne pristojnosti oz. naloge ministrstva 
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v zvezi z nadzorom so: soglasje k razpolaganju z nepremičninami, soglasje k odločitvi 
uprave o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja, v nekaterih primerih možnost razrešitve 
uprave in tudi imenovanja novih članov uprave, določitev zgornjih zneskov povračil 
članom uprave, soglasje k prenehanju ustanove in drugo. Z nadzorom je treba razumeti tudi 
nekatere naloge uprave, ki jih zakon kot obvezne predpisuje za upravo in ki pristojnim 
organom omogočajo izvajanje nadzora. Tako mora uprava pristojnemu ministrstvu za 
konkretno ustanovo predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem 
koledarskem letu. Pristojno ministrstvo lahko zahteva, da poročilo o finančnem poslovanju 
revidira pooblaščeni revizor. 
 
2.6 Posebnosti upravljanja premoženja 
 
Poleg že omenjenih načel, da se namen ustanove praviloma financira le iz prihodkov 
ustanove v najširšem smislu (obresti, darila, dediščine, prihodki od opravljanja dejavnosti 
ipd.), veljajo glede gospodarjenja še nekatere druge posebnosti. Že Zakon o ustanovah je 
določil splošno načelo, da mora uprava ravnati s premoženjem s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. Uprava zato ne bi smela nalagati denarja v visoko rizične, a donosne posle, kar 
pogosto omejijo ustanovitelji tudi izrecno v ustanovitvenem aktu. Posebej je treba 
poudariti, da se premoženje ustanove lahko uporablja le za izvajanje namena in poslovanje 
ustanove. Kakršnokoli razdeljevanje “dobička” zato ne pride v poštev. Ker članov niti 
lastnikov, družbenikov ustanova nima, taki primeri odpadejo. Prav tako pa nobenih 
premoženjskih koristi ne sme dobivati ustanovitelj oz. člani uprave (z izjemo povrnitve 
stroškov in “sejnin”). 
 
Gospodarnost upravljanja s premoženjem pa zakon (Zakon o ustanovah, Uradni list RS, št. 
60/95) zagotavlja tudi s posebno določbo o omejitvah nagrad za člane uprave in omejitvah 
stroškov poslovanja ustanove. Tako so člani uprave upravičeni le do povrnitve potnih 
stroškov, dnevnic in nagrad, ki jih določi uprava ob upoštevanju meril v ustanovitvenem 
aktu oz. statutu. Posebna omejitev pa je določena tudi pri stroških za poslovanje ustanove 
(plače, potni stroški in dnevnice zaposlenih, drugi stroški poslovanja), saj je pri teh treba 
upoštevati višino, določeno za državno upravo. Vendar pa ima ustanovitelj oz. statut 
možnost, da v slednjem primeru določi tudi višje zneske. 
 
Kriteriji, po katerih naj bi fundacije ocenjevale projekte, ki jih bodo izvajale oz. podpirale, 
so v večini primerov precej široko zastavljeni. Ponavadi pa se fundacije koncentrirajo na 
samo nekaj dejavnosti in na podlagi teh ocenjujejo projekte, ki se prijavijo. Namen 
fundacije se prav tako lahko spreminja s svetovnimi dogodki in spremembami.  
 
2.7 Prenehanje ustanove 
 
Glede na že omenjeno izjemnost prenehanja ustanove Zakon o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 60/95)  izrecno določa razloge, zaradi katerih ustanova preneha. Do prenehanja torej 
lahko pride le, če premoženje ne zadošča več za nadaljnje izpolnjevanje namena, če namen 
ustanove postane nemogoč, v primerih, ko pristojno ministrstvo ugotovi, da ni pogojev za 
nadaljnji obstoj ustanove, oz. če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova 
ustanovljena. Ne uprava niti ustanovitelji torej ne morejo mimo omenjenih razlogov 
odločiti o prenehanju ustanove. Zakon (Zakon o ustanovah, Uradni list RS, št. 60/95) 
izrecno določa, da se po prenehanju preostanek premoženja (po opravljenem stečajnem oz. 
likvidacijskem postopku) dodeli ustanovi, ki izvaja enak namen, če takšna ne obstaja, pa 
ustanovi, ki izvaja podoben namen. Seveda lahko ustanovitelj že v ustanovitvenem aktu 
določi, komu pripade premoženje ob prenehanju ustanove, čeprav tega ne more storiti za   
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t. i. zasebne namene (npr. sebi, članom družine, svojemu podjetju). Lahko pa določi, da 
premoženje pripade (nepridobitni) univerzi, bolnišnici ipd. 
 
2.8 Razlika v primerjavi z drugim nepridobitnim subjektom 
 
Razlika med ustanovami in drugimi nepridobitnimi organizacijami je v temeljni strukturi, 
iz tega pa izhaja različen sistem ustanovitve, upravljanja, delovanja in prenehanja. 
Ustanova temelji na premoženju in nima članov niti lastnikov, družbenikov in torej tudi ne 
t. i. avtonomnih organov odločanja. Nima organov, ki bi lahko odločali o spremembi 
namena, prenehanju ipd. Zato sta praviloma trajna (in nespremenljiva) tako namen kot 
sama ustanova. Financerji, ki darujejo takemu subjektu, vedo, da bodo sredstva porabljena 
za namen, ki ga je določil ustanovitelj. Poleg tega veljajo še omejitve pri višini nagrad za 
upravo, plače zaposlenih in izredno strog nadzor pristojnih državnih organov. Vse to pa je 
še kako pomembno tudi za financerja, ki se odloča, komu bo namenil sredstva. 
 
2.9 Ustanove kot nepridobitne organizacije v sosednjih državah 
 
Ustanove so le ena izmed oblik nepridobitnih organizacij. Število teh organizacij v tujini je 
prav tako zelo veliko. Tako jih je v Švici (imenujejo se Stiftung), kjer število je še najbolj 
realno, kar 23.000 in so v družbi zelo pomembne. Na Nizozemskem (imenujejo se 
Stichting) jih je več kot 80.000, v Liechtensteinu (imenujejo se Stiftung) čez 40.000 
(Liechtenstein ima samo 30.000 prebivalcev), vendar je v tej državi veliko ustanov le 
zaradi sedeža in s tem povezanimi davčnimi olajšavami. V Avstriji (imenujejo se Stiftung), 
ki je imela do leta 1993 zelo restriktivno zakonodajo, pa je bilo takrat  le 400. V Nemčiji 
(imenujejo se Stiftung) ne vodijo enotne evidence ustanov, teorija pa navaja, da jih je 
okrog 5.000 (Trstenjak, 1996, str. 85). 
 
 
3 TRŽENJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
 
V neprofitnih organizacijah nedvomno ne gre za trženje kot v profitnih organizacijah. 
Vendar se vedno več neprofitnih organizacij zaveda, da se kljub svoji neprofitnosti morajo 
vesti v nekaterih situacijah in pri nekaterih planih tako, kot se obnašajo profitne 
organizacije oz. podjetja.  
 
Definicija trženja v neprofitnih organizacijah je: način upravljanja organizacij, ki so nastale 
zaradi potrebe družbe po urejenem reševanju določenih družbenih problemov. Neprofitne 
organizacije imajo možnost dvojnega marketinškega delovanja. Najprej gre za marketinško 
upravljanje samih organizacij, nato pa za izvedbo posameznih programov marketinga na 
področjih, ki jih pokrivajo (Jančič, 1996, str. 69). 
 
Za vodstvo organizacije to pomeni, da se mora dobro zavedati, kakšne so potrebe 
uporabnikov in kako jih namerava zadovoljiti. Velik delež zaposlenih v neprofitnem 
sektorju nima izkušenj v trženjsko usmerjenih podjetjih oz. organizacijah, zato se mnogim 
zdi trženjsko delovanje daleč preveč manipulativno in so do njega predvsem skeptični. V 
Sloveniji, katere trg neprofitnih organizacij je relativno majhen, je to še bolj opazno, zlasti 
med starejšimi generacijami strokovnjakov, ki jih še danes vodi misel, da je za obstoj 
organizacije dovolj dobra ideja. Vendar se današnji trg hitro razvija, konkurenca je vedno 
večja in uporabniki so vedno bolj zahtevni.  
Trženje neprofitnih organizacij ima nekaj značilnosti, ki bi jih težko našli pri 
tradicionalnem trženju, in sicer (Andreasen, 1994, str. 59–63):  
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 negativno povpraševanje,  
 visoka občutljivost tem,  
 nevidne koristi,  
 koristi za tretjo stran,  
 neoprejemljivosti, ki jih je težko orisati,  
 spremembe, ki so vidne šele dolgoročno,  
 konflikti kultur,  
 javni nadzor,  
 omejena sredstva,  
 različne javnosti,  
 odsotnost trženjskega razmišljanja,  
 majhna možnost spremembe izdelka.  

 
Poleg že naštetih značilnosti je še nekaj posebnosti, zaradi katerih se trženje neprofitnih 
razlikuje od trženja profitnih organizacij. Med drugim se tržniki neprofitnih organizacij 
ukvarjajo z drugačnimi problemi kot v običajnih profitnih organizacijah. Zaradi slabih 
raziskav na tem področju, predvsem zaradi pomanjkanja sekundarnih podatkov, je 
relativno težko določiti obnašanje in navade potrošnika. Ravno zaradi narave storitev oz. 
proizvodov, ki jih nudi posamezna neprofitna organizacija, so raziskave veliko težje. 
Zaradi visoke občutljivosti tem je težko zagotoviti zanesljive rezultate. Prav tako je zelo 
težko predstaviti prednosti v javnosti, še posebej, ker so v večini primerov zelo 
neoprejemljive. 
 
Vendar bi neprofitne organizacije morale določiti svoje cilje, imeti pregled nad 
konkurenco, trgom, spremljati navade potrošnikov in trende v okolju. Prav odsotnost 
marketinga v neprofitnih organizacijah in združbah pomeni, da ne morejo izpolnjevati 
svojega poslanstva, saj to temelji na zadovoljevanju potreb ljudi. Organizacije, ki 
odklanjajo trženje, se zbirokratizirajo in odtujijo od tistih, zaradi katerih so bile 
vzpostavljene (Jančič, 1996, str. 69). 
 
Zato v tem primeru govorimo o trženju, ki temelji na odnosih s kupci, ki bi ga morali 
tržniki v neprofitnih organizacijah upoštevati, in sicer: definiranje in osredotočenje na 
potrošnike oz. stranke, pospeševanje raziskav, ki so ključnega pomena za poznavanje trga, 
segmentiranje trga (ta del postavljanja strategije je zaradi omejenih finančnih virov 
organizacij še posebej pomemben). Konkurenco je potrebno definirati veliko bolj široko 
kot organizacije, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo, predvsem pa morajo tržniki začeti 
uporabljati več kot samo dele promocijskega spleta in ne samo promocije. 
 
3.1 Strateško trženjsko načrtovanje 
 
Zaradi celotne pravne ureditve ustanov in precej mladega sektorja neprofitnih organizacij 
je velika večina neprofitnih organizacij in fundacij še v začetnih fazah oblikovanja 
strateškega trženjskega mišljenja in postavljanja tovrstnih načrtov. 
 
Ko se organizacija prepriča, da je razumela in sprejela razmišljanje o usmeritvi k 
uporabniku, je naslednji korak k uspešnemu trženju razvoj strateškega trženjskega 
načrtovanja. K trgu usmerjeno strateško načrtovanje je poslovodni postopek , ki razvije in 
vzdržuje usklajenost med cilji, sposobnostmi in viri organizacije ter njenimi 
spreminjajočimi se tržnimi priložnostmi (Kotler, 1996, str. 62). 
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Neprofitne organizacije morajo tako kot vse druge slediti vrstnemu redu nalog in se jih 
sistematično lotiti. Te so: 

1. jasno postavljeno poslanstvo in cilji organizacije, kultura organizacije, 
2. analiza moči in slabosti organizacije, analiza virov organizacije, 
3. analiza zunanjih nevarnosti in priložnosti – analiza okolja, 
4. določitev ciljnih trgov – segmentacija,  
5. konkurenčno pozicioniranje,  
6. oblikovanje trženjskega spleta, 
7. določitev proračuna za trženje, 
8. nadzor in kontrola, ocenjevanje uspešnosti. 

 
3.1.1 Definiranje poslanstva 
 
Ključna razlika med profitno in neprofitno dejavnostjo je namreč v poslanstvu, ki pri 
neprofitnih dejavnostih temelji na dolgoročnih človekoljubnih usmeritvah in na zaupanju 
(Kovač, 2002, str. 224). Vloga menedžerja oz. ustanoviteljev, odvisno od oblike 
organizacije, je nedvomno, da določi poslanstvo organizacije, v kateri deluje, in skozi 
delovanje pazljivo spremlja, ali organizacija resnično sledi svojemu poslanstvu.  
 
Poslanstvo ali namen organizacije naj bi bil rezultat petih elementov organizacije: 
zgodovine, trenutnih preferenc lastnikov, tržnega okolja, virov in značilnih znanj (Kotler, 
1996, str. 66). Poslanstvo naj ne bi bilo izpolnjevanje interesov zaposlenih, delničarjev oz. 
lastnikov, menedžerjev, njegova opredelitev naj bi bila povečevanje kakovosti družbenega 
življenja oz. življenjske ravni državljanov. Poslanstvo organizacije ne sme biti zastavljeno 
presplošno, temveč ga je potrebno ozko instrumentalno opredeliti z določitvijo konkretnih 
nalog. 
 
Zaradi pomembnosti namena organizacij si morajo upravitelji neprestano postavljati 
vprašanja in nanja tudi odgovoriti, da bi lahko ostali zvesti namenu organizacije, ali pa bi 
ga ob potrebi tudi spremenili (Kotler, Andreasen, 1991, str. 72). 
S čim se ukvarjamo? 
Kdo je naš kupec? 
Kaj je tisto, kar pomeni vrednost v očeh kupca? 
S čim se bomo ukvarjali? 
S čim naj bi se ukvarjali? 
  
3.1.2 Analiza stanja 
 
Proces strateškega planiranja trženja v ožjem smislu se začenja s celovitim ocenjevanjem 
položaja organizacije. Gre za celovito oceno prednosti in slabosti ter priložnosti in 
nevarnosti za organizacijo. Njeno bistvo sta analiza in vrednotenje preteklih, sedanjih in v 
prihodnost usmerjenih podatkov in informacij, ki dajejo temelj za sam proces strateškega 
planiranja v ožjem smislu besede. Prijemi tega ocenjevanja so seveda različni. Lahko so 
usmerjeni v organizacijo kot celoto ali pa v posamezne strateške poslovne enote v njenem 
okviru. Pri tem torej skušamo ugotoviti, kje ima organizacija določene prednosti v 
primerjavi s konkurenčnimi organizacijami in kje so njene glavne slabosti. Iščemo pa tudi 
poslovne priložnosti za organizacijo in njene glavne nevarnosti, s katerimi se bo morala 
soočiti (Možina et al., 1994, str. 306–308). 
 
Pri analizi zunanjega okolja mora organizacija nadzorovati svoje mikro okolje (porabnike, 
tekmece, prodajne poti, dobavitelje), vplive svojega makro okolja (demografsko-
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ekonomske, tehnološke, politične, pravne in družbeno-kulturne) in izdelati sistem 
trženjskega obveščanja, da bi zaznala trende in pomembnejša dogajanja (Kotler, 1996, str. 
79). 
  
Neprofitne organizacije morajo še posebej pazljivo spremljati spreminjanje zakonodaje, se 
sproti prilagajati prihodkom posameznikov in podjetij, spreminjanju odnosa do 
prostovoljnega dela ter do tem, povezanih z organizacijo in povečevanjem konkurence.  
 
3.1.3 Postavljanje ciljev 
 
Vsaka organizacija si mora za uspešno in učinkovito delovanje določiti cilje, na podlagi 
katerih bo lahko tudi merila svojo uspešnost. 
 
Temeljni cilj neprofitnih organizacij je čim širša raven zadovoljenosti potreb različnih 
interesnih skupin z zagotavljanjem stvari in predvsem storitev (Horak, 1995, str. 18). Med 
cilji neprofitnih organizacij je izpostavljen tudi cilj enakosti, še posebej v povezavi z 
delovanjem javne uprave (Berman, 1998, str. 8).  
 
Pri določitvi meril sem izhajala iz temeljnih ciljev vsake organizacije (Meffert, 1978, str. 
63): 
 zagotovitev rasti organizacije in izboljšanje konkurenčnega položaja, 
 razprševanje tveganj in povečevanje zanesljivosti delovanja organizacije, 
 zagotovitev primarne stopnje pokritja in racionaliziranje temeljnega procesa, 
 uporaba prostih zmogljivosti in 
 izboljšanje lastne podobe organizacije. 

 
Neprofitne organizacije se zelo pogosto znajdejo v dilemi, kako določiti cilje. Pri njihovem 
določanju se morajo odločati med socialnimi in finančnimi vidiki. 
 
Cilje neprofitnih organizacij bi prav tako lahko razdelili na formalne, ki so predvsem 
zadovoljstvo uporabnikov, izboljšanje kakovosti življenja, in stvarne, ki se nanašajo na 
konkretne dosežke delovanja organizacij. Določitev obsega kakovostnih formalnih in 
stvarnih ciljev je običajno povezana le z nominalno merljivostjo, kadar lahko ugotavljamo, 
ali je cilj dosežen ali ne, ali z ordinalno merljivostjo, kadar lahko ocenimo, ali je bil cilj 
bolje ali slabše dosežen (Horak, 1995, str. 23). Kakovostna narava ciljev neprofitnih 
organizacij je eden izmed največjih problemov ocenjevanja uspešnosti. 
 
3.1.4 Segmentacija 
 
Trg sestavljajo kupci, ki se razlikujejo z več vidikov, najpogosteje po svojih željah, kupni 
moči, prostorski razporeditvi, nakupnem vedenju in načinu kupovanja (Kotler, 1996, str. 
265). 
 
Za vsak segment uporabnikov je potrebno podrobno prikazati njihove tipične značilnosti. 
Moramo prav tako določiti, kakšni so njihovi interesi in pričakovane koristi od 
organizacije. Da bi bili tržni segmenti čim bolj koristni in uporabni za segmentacijo, 
morajo vsebovati naslednje značilnosti, na podlagi katerih se organizacije odločajo za izbor 
posameznih segmentov (Kotler, Andreasen, 1991, str 169–170): 
 diferenciranost. Glede na delitev trga se segmenti razlikujejo in se različno odzivajo na 

posamezne sestavine trženjskega spleta in programe trženja; 
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 merljivost. Merimo lahko velikost, kupno moč in tipične značilnosti določenega 
segmenta. Nekatere segmentacijske spremenljivke je težko meriti; 

 dostopnost. Segmenti morajo biti v celoti dosegljivi in učinkovito oskrbovani; 
 velikost. Tržni segmenti morajo biti dovolj veliki, da se je vredno ukvarjati z njimi. 

Segment naj bo največja možna homogena skupina, za katero pripravimo ustrezen 
trženjski program; 

 izčrpnost. Vsakega potencialnega ciljnega uporabnika je potrebno vključiti v ustrezen 
segment; 

 operativnost. Znati je potrebno oblikovati uspešne programe, da pritegnemo in 
oskrbimo tržne segmente. 

 
Neprofitne organizacije (ustanove prav tako, vendar bomo v nadaljevanju videli, da so za 
ustanove nekateri segmenti mogoče pomembnejši kot za ostale organizacije; to je 
predvsem rezultat njihovega delovanja) imajo na eni strani trg inputov – torej donatorjev, 
sponzorjev in ostalih, ki jim preskrbujejo sredstva, na drugi strani pa trg outputov, ki je trg 
uporabnikov njihovih storitev oz. produktov. Zaradi različnosti se mora na obeh straneh 
opraviti segmentacija, saj sta oba trga ključnega pomena za obstoj organizacij.  
 
Pri oblikovanju segmentov uporabnikov se najlaže opremo na geografske, demografske in 
vedenjske značilnosti posameznih segmentov. Pri oblikovanju vedenjskih značilnosti in 
določevanju vedenjskih spremenljivk segmentov so potrebne podrobne raziskave 
uporabnikov, za katere pa ponavadi zmanjka sredstev. 
 
V odnosih neprofitne organizacije s posamezniki veljajo v veliki meri koncepti, metode in 
modeli potrošnega trženja, v odnosih z drugimi organizacijami pa medorganizacijskega 
trženja. 
 
Osnove za segmentiranje trga organizacij in podjetij so (Kotler, Andreasen, 1991, str. 194–
195): 
 velikost organizacije. Večje organizacije si lahko privoščijo večje nakupe; 
 profil interesov; 
 značilnosti nabavnega poslovanja. Podjetja so lahko nagnjena k stroškovni 

učinkovitosti ali pridobivanju ugleda; 
 proces nakupovanja. Dolgoročni ali kratkoročni procesi pri dogovarjanju so različni od 

podjetja do podjetja; 
 stopnja lokalne avtonomije. 

 
Ko se organizacija odloči, katere segmente bo izbrala za najbolj zanimive, je potrebno 
izbrati način trženja (Kotler, Andreasen, 1991, str.197): 
 nediferencirano trženje. Organizacija se odloči, da bo pokrivala celoten trg z eno 

ponudbo in enim trženjskim spletom ter poskušala pridobiti čim več uporabnikov; 
 diferencirano trženje: osredotočenje na nekaj tržnih segmentov, oblikovanje ponudbe in 

trženjskega spleta za vsak segment posebej; 
 koncentrirano trženje: osredotočenje na en segment ter na oblikovanje idealne ponudbe 

in trženjskega spleta za ta segment. 
 
Zaradi pomanjkanja sredstev se večina neprofitnih organizacij odloči za koncentrirano 
trženje. Vsaka organizacija se mora na podlagi svojih zmožnosti in resursov, prednosti in 
slabosti opredeliti, kakšen način trženja bo izbrala. 
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3.1.5 Pozicioniranje 
 
Za neprofitno organizacijo je v procesu pritegnitve uporabnikov in sponzorjev oz. 
donatorjev ali darovalcev zelo pomembno, da poskuša diferencirati svojo ponudbo oz. 
storitev.  
 
Definicija pozicioniranja po Kotlerju je postopek oblikovanja podobe in ponudbe 
organizacije, da ta v očeh ciljnih kupcev pridobi neko vidno mesto z določeno vrednostjo. 
Poiskati mora svoje konkurenčne prednosti v primerjavi z organizacijami s podobnim 
poslanstvom. 
 
Še preden se katerakoli organizacija odloči za pozicioniranje, mora najprej oceniti, kakšen 
je njen imidž in kako jo njeni uporabniki ocenjujejo sedaj. Pozicioniranje je sestavljeno iz 
dveh faz: ustvarjanja prave razlike in sporočanja te razlike ostalim (Kotler, Andreasen, 
1991, str. 205). 
 
3.1.6 Oblikovanje učinkovitega trženjskega spleta 
 
Trženjski splet je niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim 
trženjskim ciljem na ciljnem trgu (Kotler, Andreasen, 1991, str.  98). McCarthy je 
instrumente trženjskega spleta zožal na štiri prvine in jih poimenoval 4P – izdelek 
(product), prodajna cena (price), prodajne poti (placement) in tržno komuniciranje 
(promotion) (Kotler, 1996, str. 98). Vsaka od teh prvin mora biti vključena delovanje 
organizacije. Kljub vsemu pa so 4P preozki, da bi lahko z njimi učinkovito opredelili 
trženjske instrumente neprofitnih organizacij.  
V nalogi bom uporabila 6P-model trženjskega spleta, ki ga je razvil Armand Lauffer  
(1984, str. 176). Trženjski splet po Laufferju se deli na:  
 porabnike,  
 programe,  
 prostor,  
 pogoje,  
 pospeševanje,  
 partnerje. 

 
3.1.6.1 Porabniki, javnosti – publics 
 
To so: 
 udeleženci, ki dajejo neprofitnim organizacijam legitimnost in sredstva: posamezniki, 

organizacije (prostovoljci, donatorji, sponzorji); 
 udeleženci, ki pretvarjajo sredstva v programe in storitve neprofitnih organizacij: 

plačani, delno plačani ali prostovoljni sodelavci; 
 udeleženci, ki uporabljajo izide delovanja neprofitnih organizacij: notranji člani 

neprofitnih organizacij. 
 

3.1.6.2 Programi – programs, products  
 
To so vsi nizi dejavnosti in dogodkov, ki jih ciljno izvaja neprofitna organizacija. 
 
Izidi programov so praviloma realne dobrine v obliki storitev – nominalne, to je denarne, 
ali realne v obliki stvari. Obstajajo neprofitne organizacije, ki zagotavljajo svojim 
uporabnikom le nominalne dobrine, le realne dobrine (materialne in/ali storitve), in take, ki 
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zagotavljajo obe vrsti dobrin (Horak, 1995, str. 50). V prvi skupini predvsem najdemo 
fundacije, ki zagotavljajo posameznikom štipendije in drugo denarno pomoč, v zadnji pa 
so organizacije, ki ponujajo pomoč v denarni in materialni obliki. 
 
Oblikovanje primernih programov za zadovoljevanje vseh javnosti je bistvenega pomena 
za kakršnokoli organizacijo. Samo dovolj zanimivi programi in njihova velika raznolikost 
bodo lahko zadovoljili uporabnike na eni in sponzorje oz. donatorje na drugi strani. 

 
3.1.6.3 Pogoji – price  
 
Stroški izvajanja in razporejanja programov neprofitnih organizacij so lahko finančni, 
psihološki ali družbeni, realni ali oportunitetni. Na pogoje vplivata tudi povpraševanje in 
konkurenca. Ker plačilo uporabnika ponavadi ne krije stroškov, so potrebni drugi viri 
sredstev. 
 
Izidi organizacij so v večini primerov storitve. Zaradi tega je postavljanje cene zelo 
kočljiva zadeva, kajti cilj končnega uporabnika je pridobiti storitev po čim nižji ceni.  
 
Pri fundaciji je cena prispevek, ki ga prispeva donator oz. sponzor. Ceno v neprofitnem 
sektorju določa darovalec. Torej se sam odloči, koliko bo prispeval. Na podlagi lastnih 
pričakovanj do organizacije določi znesek, ki ga bo daroval. Čeprav naj bi se darovalec 
odločal sam, bi morala vsaka organizacija imeti razdelan načrt zbiranja sredstev in s tem 
posamezne cenovne razrede. To pomeni, da se znotraj darovalcev na podlagi darovanega 
vložka določijo razredi, ki posameznim skupinam nudijo različne ugodnosti.  
 
Poleg razredov darovalcev mora vsaka neprofitna organizacija imeti razdelane cenovne 
cilje vsake akcije. Samo na tak način bo lahko ocenjevala njihovo uspešnost.  
 
3.1.6.4 Prostor – place  
 
To je razporejanje (razdeljevanje, razširjanje) mesta programov neprofitne organizacije v 
prostoru in času. Neprofitna organizacija lahko izvaja storitve na enem mestu, jih 
posreduje prek drugih ali prek svojih enot, ki so krajevno razporejene. 
 
3.1.6.5 Pospeševanje – promotions  
 
Obsega vse dejavnosti za povečevanje obveščenosti in podpore posameznemu programu, 
organizaciji, publiki ali zadevi. 
 
Cilj vsakega komuniciranja je pravi ciljni skupini na pravi način posredovati pravo 
sporočilo. Skozi celotno komunikacijo s ciljnimi skupinami mora biti sporočilo jasno in 
razumljivo.  
  
Razlika med tržnim komuniciranjem v profitnem in neprofitnem podjetju je predvsem, da 
pri neprofitnih organizacijah komuniciranje ni omejeno samo na ciljno skupino oz. 
potrošnika produkta ali storitve organizacije. Glavni cilji so predvsem (Kotler, Andreasen, 
1991, str. 511): 
 zavedanje o produktu, storitvi ali socialnem obnašanju pri ciljni skupini, 
 izobraževanje ciljne skupine, 
 spreminjanje prepričanj, 
 spreminjanje mnenja o pomembnosti določenih problemov in  
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 rekrutiranje in motiviranje prostovoljcev ali zaposlenih, 
 spreminjanje mnenja o sponzoriranju ali podpori organizaciji, 
 vplivanje na vlado, 
 preprečevanje prenehanja zanimanja za določen problem, 
 preprečevanje govoric in nepravih informacij, 
 vpliv na sponzorje, nabiranje novih sponzorjev. 

 
Težava, na katero zelo pogosto naletijo trženjski delavci, je nezanimanje ciljnih skupin za 
neki problem oz. njegovo slabo poznavanje. Prav tako se ljudje problemu raje izognejo, kot 
da bi se z njim ukvarjali. Problemi in zadeve, na katere poskušajo organizacije opozarjati, 
so zelo pogosto povezani s preteklimi izkušnjami ljudi in so zaradi tega še bolj občutljivi.  
 
Za uspešno komuniciranje je potrebno opraviti naslednje korake: 
 določiti ciljno skupino,  
 določiti cilje komuniciranja, 
 oblikovati primerna sporočila, 
 izbrati komunikacijske kanale, 
 določiti sredstva za izvedbo komunikacijskega programa, 
 izbrati instrumente komunikacijskega spleta: oglaševanje, neposredno trženje, 

pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi in publiciteto, osebno prodajo, 
 meriti rezultate komuniciranja, 
 upravljati in usklajevati celoten proces komuniciranja za zbiranje sredstev. 

 
Instrumenti komunikacijskega spleta 
 
a) Odnosi z javnostmi in publiciteta 
 
Po definiciji Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi so odnosi z javnostmi veščina 
in družbena veda o analiziranju trendov, o napovedovanju njihovih posledic, o svetovanju 
organizacijskim voditeljem in o izvajanju načrtovanih programov dejanj v interesu 
organizacij in javnosti. Pod javnostjo, na katero se nanaša delo v odnosih z javnostmi, si 
moramo predstavljati naslednje skupine ljudi (Verčič, 2002, str. 202): 
 tiste, od katerih smo mi odvisni, 
 tiste, ki so odvisni od nas, 
 tiste, ki na nas vplivajo, 
 tiste, na katere vplivamo mi. 

 
Zaradi velikega števila interesov je okoli neprofitnih organizacij veliko več deležnikov oz. 
zainteresiranih javnosti kot pri profitnih organizacijah. Te je potrebno razdeliti v skupine 
glede na pomembnost. Šele, ko se dobro razdelijo deležniki v različne skupine, od katerih 
je organizacija odvisna, in skupine, ki so odvisne od organizacije, se lahko oceni, kakšni so 
odnosi med njimi, kakšne odnose bi si želeli imeti v prihodnosti in kakšen bi bil namen 
postavljanja takih odnosov. Šele na koncu se razdelijo naloge med sodelujoče.  
 
Odnosi z javnostmi so najpomembnejše orodje neprofitnih organizacij. So relativno 
poceni, če bi jih skušali oceniti z denarjem. Ne glede ne to pa zahtevajo veliko časa in 
energije.  
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Naloge odgovorne osebe za stike z javnostmi v organizaciji bi lahko razdelili na (Gruban, 
Verčič, Zavrl, 1997, str. 26): 
 stiki z mediji. V tem primeru gre za stike z novinarji, ki jim je potrebno pravočasno 

pošiljati sporočila za javnosti. Vendar je za neprofitne organizacije vedno teže dobiti 
prostor med novicami. Zaradi nasičenosti z novicami je potrebno z novinarji zgraditi 
trdne odnose in jih neprestano obveščati o dogajanju v organizaciji. Treba se je 
podrobno pozanimati, kateri novinarji pokrivajo tematiko, ki zadeva organizacijo, jih 
spoznati po imenu in biti z njimi v neprestanem kontaktu. Sem sodi tudi organiziranje 
novinarskih konferenc; publiciteto izdelka: zagotavljanje prostora v medijskem 
prostoru; 

 komunikacija z notranjimi javnostmi. O dogajanju v organizaciji je potrebno obveščati 
vse zainteresirane zunanje, pa tudi notranje deležnike. Informiranje o delovanju 
organizacije samo vzbuja zaupanje; svetovanje: predvsem notranje, o javnih vprašanjih, 
položaju organizacije, njeni podobi. 

 vodenje vladnih in javnih odnosov oziroma lobiranje. To je neformalna institucionalna 
mreža, s pomočjo katere vplivamo na odločitev subjektov v politično-ekonomskih 
procesih. Temeljni cilj lobiranja je vpliv na proces odločanja v imenu posebnih 
splošnih koristi ali koristi posameznih skupin. To je še posebej pomembno za 
neprofitni sektor, ki je razpet med ekonomskimi in neekonomskimi kriteriji poslovanja, 
med javnimi in zasebnimi interesi ter formalnimi in neformalnimi zastopniki njegovih 
interesov. Prav zaradi tega je lobiranje izjemno pomemben mehanizem izražanja in 
uveljavljanja interesov civilne družbe in njenih organizacij v slovenskih političnih 
institucijah; 

 vodenje mednarodnih odnosov, 
 odnose z lokalno skupnostjo, 
 vodenje odnosov z vlagatelji in drugimi finančnimi javnostmi. Ti odnosi so zaradi 

načina financiranja organizacij še posebej pomembni in si zaslužijo še posebno 
pozornost; 

 vodenje odnosov s potrošniki. 
 
Lokalni časopisi so pogosto najbolj primeren medij za komunikacijo z javnostmi. Redno 
objavljajo informacije o delovanju neprofitnih organizacij, tako da informirajo lokalno 
javnost in gradijo javno mnenje. Vključevanje v koledarje prireditev in posebnih dogodkov 
je zelo prefinjen način obveščanja javnosti o dogajanju v organizaciji in predvsem o 
njenem delovanju. Za razliko od časopisov je radio medij, ki omogoča neposreden stik z 
uporabniki in ostalimi. Z intervjuji pa celo postane neposreden vir informacij.  
 
Na podlagi določitev pomembnih javnosti je potrebno v skladu z značilnostmi in navadami 
posameznih deležnikov izbrati orodja za posredovanje sporočil (Gruban, Verčič, Zavrl, 
1997, str. 137): 
 pisni materiali: letna poročila, katalogi, novice za zaposlene, letaki, posterji, bilteni, 

brošure, časopisi, knjige, 
 elektronska pošta, 
 osebna izkaznica - avdiovizualno gradivo za predstavitev organizacije, 
 celostna podoba organizacije: logotip, papirji, brošure, znaki, vizitke, hiše, uniforme. 

Celostna podoba mora biti razpoznavna in mora vizualizirati bistvo organizacije; 
 novice, 
 seminarji in simpoziji nam dajejo izvedenske poglede na delovanje organizacije; 
 intervjuji, 
 najave, sporočila za medije, sporočila za objave, novinarske konference, 
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 dogodki. Še posebej so pomembni za nabiranje sredstev in predstavljanje organizacij; 
 dan odprtih vrat, 
 telefonski informacijski centri, 
 osebna srečanja – srečanja z enim ali več sogovorniki, za običajno neformalno 

izmenjavo mnenj, lahko pa tudi v spletu dejanj formalnih pogajanj. 
 
Uspeh odnosov z javnostmi se na koncu izkazuje v spremenjenem vedenju ljudi, nas in 
drugih. Predvsem je to dolgotrajen proces, ki ne more sloneti le na občasnih medijskih 
objavah ali oglaševanju. Organizacije so ponavadi omejene v količinah ljudi, sredstev in 
časa. Zaradi tega je potrebno zelo natančno opredeliti, kdo bo skrbel za posamezne naloge 
in katere so bolj pomembne. 
 
b) Pospeševanje prodaje 
 
Pospeševanje prodaje se sestoji iz zbirke orodij, ki jih potrebujemo za spodbujanje, zlasti 
kratkoročno, da izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe določenega izdelka/storitve pri 
porabnikih (Kotler, 1996, str. 664). 
 
Pospeševanje prodaje obsega tekmovanja, nagrade, kupone, darila, brezplačne vzorce, 
promocijska darila, demonstracije, razstave, posebne predstave itd. Vsa ta orodja se lahko 
uporabljajo v neprofitnih organizacijah za povečanje zanimanja za njihovo delovanje, v 
nekaterih primerih pa tudi za povečanje uporabe storitve. Lastnosti pospeševanja prodaje 
so: sporočilo, spodbuda in vabilo. 
 
Bistveni za fundacijo sta nabiranje sredstev in posredovanje le-teh uporabnikom ali pa 
njihova uporaba za delovanje same fundacije. Bistvi pospeševanja prodaje pri fundacijah 
sta pospeševanje nabiranja sredstev in kratkoročno spodbujanje darovalcev k darovanju.  
Primerne oblike za pospeševanje zbiranja sredstev so dobrodelne prireditve, okrogle mize, 
javno predstavljanje dejavnosti organizacije, dnevi odprtih vrat, predstavitev rezultatov 
projektov, programov in drugo.  
 
c) Oglaševanje 
 
Sem spadajo vse neplačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali 
storitev znanega plačnika (Kotler, 1996, str. 596). Oglaševanje je komuniciranje, ki je 
najbolj vidno in ima najvišjo stopnjo kontrole. Glavne kategorije oglaševanja neprofitnih 
organizacij bi lahko razdelili na (Kotler, Andreasen, 1991, str. 547–548): 
 politično oglaševanje, 
 socialno oglaševanje, 
 dobrodelno oglaševanje, 
 vladno oglaševanje, 
 oglaševanje zasebnih neprofitnih organizacij, 
 oglaševanje združenj. 

 
Cilje oglaševanja bi lahko razdelili v tri skupine, glede na to, ali je njihov namen obvestiti, 
prepričati ali opomniti. Pomembna je izbira medija, v katerem bo organizacija oglaševala. 
Mediji se izbirajo na podlagi njihovih lastnosti oz. prednosti in slabosti. Naprej se razdelijo 
glede na ciljno skupino, potem glede na njihov doseg, frekvenco ter glede na cilje 
oglaševanja organizacije. Poznavanje ciljne skupine organizacije je ključnega pomena za 
pravilno izbiro medija.  
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Oglaševanje ni najbolj pogosto orodje komuniciranja neprofitnih organizacij. To bi lahko 
pripisali odnosu porabnikov do klasičnega oglaševanja, pa tudi cenam oglaševalskega 
prostora v slovenskih medijih, ki so previsoke in nedvomno nedostopne za večino 
neprofitnih organizacij. 
 
Narejena je bila raziskava, kakšen je odnos slovenskih podjetij do darovanja neprofitnim 
organizacijam. V njenem sklopu so tudi rezultati, ki kažejo odnos slovenskih podjetij do 
oglaševanja neprofitnih oz. dobrodelnih ustanov. V glavnem se strinjajo z brezplačnim oz. 
sponzoriranim oglaševanjem (Muhič, 1996, priloga, str. 6). 
 
Trditve v zvezi z oglaševanjem LJUBLJANA OSTALO SLOVENIJA
Mediji bi morali omogočiti brezplačno 
oglaševanje dobrodelnim ustanovam. 

3,91 4,30 4,11 

Oglaševanje je upravičeno. 3,90 3,76 3,83 

V tujini je več oglaševanja dobrodelnih 
ustanov. 

3,67 3,71 3,69 

Slovenske dobrodelne ustanove naj posvetijo 
več pozornosti oglaševanju. 

3,47 3,83 3,66 

Dobrodelne ustanove naj pridobljenega 
denarja ne porabijo za oglaševanje. 

3,43 3,24 3,33 

TV je najboljši medij. 3,07 3,41 3,25 
 
Rezultati raziskave potrjujejo dejstvo, da se podjetja strinjajo s podporo neprofitnim 
organizacijam z brezplačnim oglaševanjem. Malo manj pa v oglaševanju vidijo primeren 
način komunikacije. Kljub vsemu je delež brezplačnega oglaševanja v celotnem 
oglaševalskem kolaču zelo majhen, omejen je na nekatere teme (kajenje, rak, razne 
bolezni) in organizacije (vladne neprofitne organizacije).  
 
d) Neposredno trženje 
 
Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 
medijev, zato da na katerikoli lokaciji pripelje do merljivega odziva in/ali transakcije 
(Kotler, 1996, str. 655). Z drugimi besedami: to je komuniciranje z določenimi obstoječimi 
ali možnimi odjemalci ter ugotavljanje njihovega odziva.  
 
Orodja, ki se uporabljajo pri tej obliki komuniciranja, so: 
 prodaja po katalogu, 
 direktna pošta, 
 oglaševanje po telefonu, 
 neposredno odzivno trženje po televiziji, 
 neposredno odzivno trženje po radiu, v revijah in časopisih, 
 elektronsko nakupovanje. 

 
Direktna pošta postaja vedno bolj popularno orodje med neprofitnimi organizacijami. Pri 
tem so še posebej pomembni seznami naslovov in njeno oblikovanje. Direktna pošta mora 
zadostiti kratkoročnim, pa tudi dolgoročnim ciljem, pridobiti mora bralčevo pozornost, 
dvigniti njegov interes, spodbuditi njegov interes in željo, ga motivirati. 
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e) Osebna prodaja  
 
Osebna prodaja je stroškovno najučinkovitejše orodje komunikacijskega spleta. To je 
uporabljanje osebnega vpliva na spreminjaje obnašanje ciljne skupine. V primerjavi z 
oglaševanjem ima tri bistvene dobre lastnosti: 
 osebni stik. Pride do neposrednega, takojšnjega in vzajemnega donosa med dvema ali 

več osebnostmi; 
 poglabljanje razmerja. Osebna prodaja omogoča več vrst odnosov, od površinskega do 

prijateljskega; 
 odziv. Pri osebni prodaji čuti kupec obvezo, ker je poslušal prodajalca, ki mu mora 

posvetiti pozornost in mu odgovoriti, četudi le z vljudno zahvalo. 
 
Dolgoročno je osebna prodaja dražji način komuniciranja kot na primer oglaševanje. Izbira 
primernih zastopnikov (prepričanja posameznika in organizacije se morajo skladati), 
njihovo poučevanje, nadzor in ocenjevanje njihov dosežkov so časovno in stroškovno zelo 
zahtevni procesi.  
 
3.1.6.6 Partnerji – partners  
 
To vsi udeleženci, s katerimi vežejo neprofitno organizacijo ciljni menjalni procesi. 

 
3.1.7 Določitev proračuna 
 
Neprofitne organizacije imajo zelo omejene proračune za svoje delovanje. Večina se zaradi 
tega in zaradi nepredvidljivosti svojih prihodkov odpove stroškom za trženje. Kljub vsemu 
pa so to stroški, ki se jim ne moremo izogniti in bi morali na njih še posebej paziti. 
 
Pri oblikovanju proračunov za trženje se tržniki v neprofitnih organizacijah odločajo za pet 
glavnih pristopov (Kotler, Andreasen, 1991, str. 366): 
 metoda »affordable«. Temelji na določanju proračuna, glede na to, koliko si lahko 

organizacija privošči, da zapravi za trženje. Izhaja iz domneve, da je težko predvideti 
povezanost med trženjskimi stroški in prodajo. Pomanjkljivosti metode sta variiranje 
proračuna iz leta v leto in nezmožnost dolgoročnega ali vsaj srednjeročnega planiranja 
proračuna; 

 metoda odstotkov od prodaje. Proračun se obračuna kot odstotki od prodaje. V tem 
primeru je proračun za trženje odvisen od prodaje organizacije in se tako tudi obnaša;  

 konkurenčna metoda. Po pregledu konkurence in stroškov, ki jih ta porabi za trženje, se 
določi proračun organizacije, ki je lahko večji, manjši ali enak konkurenci. Poznavanje 
tekmecev je vedno dobro. Ponavadi pa se pri tem ne upoštevajo cilji organizacije, 
sredstva in plani, ki jih ima konkurenca; 

  metoda ciljev in nalog. V organizaciji se definirajo cilji čim bolj natančno, na tej 
podlagi se določijo naloge, ki so potrebne za njihovo doseganje. Po nalogah se 
izračunajo stroški za izvedbo; 

 metoda optimizacije odziva. Tržnik v organizaciji mora preračunati odziv uporabnikov 
glede na različne trženjske proračune. 

 
3.1.8 Ocenjevanje uspešnosti trženja 
 
V neprofitnih organizacijah prevladujejo kakovostni cilji, naj so formalni ali stvarni. 
Določitev njihovega obsega je običajno povezana z nominalno merljivostjo, ko lahko zgolj 
ugotavljamo, ali je cilj dosežen ali ne, ali z ordinalno merljivostjo, kadar lahko ocenimo, 
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ali je bil cilj bolje ali slabše dosežen (Horak, 1995, str. 23). Kakovost ciljev v neprofitnih 
organizacij je eden glavnih razlogov, ki otežuje presojo ugodnosti njihovega delovanja. 
 
Osnovna vprašanja Podvprašanja 
Kaj je naše poslanstvo? Kaj skušamo doseči? 

Katere konkretne rezultate hočemo? 
Kaj so naše največje prednosti? 
Kaj so naše slabosti? 
Bi morali preveriti svoje poslanstvo? 

Kdo so naši odjemalci? Kdo so naši ciljni odjemalci? 
Kdo so naši drugi odjemalci – udeleženci? 
So se naši odjemalci kaj spremenili? 
Ali naj dodamo ali opustimo nekatere 
odjemalce? 

Kaj je vrednost po mnenju naših 
odjemalcev? 

Kaj je vrednost – korist – za naše ciljne 
odjemalce? 
Kaj je korist za naše druge odjemalce – 
udeležence? 
Kako smo uspešni pri oskrbovanju odjemalcev s 
tistim, kar je zanje vrednost? 
Kako bi lahko pojmovanje naših odjemalcev o 
vrednosti uporabili, da bi postali bolj uspešni? 
Katere dodatne informacije potrebujemo? 

Kakšni so bili dosedanji rezultati 
našega delovanja? 

Kako opredeljujemo rezultate – uspešnost 
organizacije?  
V kolikšni meri smo jih dosegli? 
Kako dobro uporabljamo sredstva, ki jih imamo?

Kaj je naš načrt? Kaj smo spoznali in kaj priporočamo? 
Na kaj naj osredotočimo svoja prizadevanja? 
Kaj naj počnemo drugače, če sploh kaj? 
Kakšen je načrt za doseganje izidov – za mojo 
skupino, področje odgovornosti? 
Kakšen je načrt za doseganje izidov naše 
organizacije? 

Vir: Rossum, 1993, str. 24 – 25. 
 
Pri ocenjevanju dosežkov neprofitne organizacije moramo ocenjevati notranjo in zunanjo 
učinkovitost delovanja organizacije. V praksi je pogosto največ pozornosti posvečene 
spremljanju in presojanju meril vloženih sredstev, procesov in izidov ter manj spremljanju 
in presojanju dosežkov.  
 
Ocenjevanje kazalnikov in odgovorov na vprašanja o učinkovitosti vložkov ter 
zadovoljevanja potreb interesnih skupin zahteva dobro razvit sistem spremljanja, 
presojanja, predvsem pa nagrajevanja dobrega delovanja in dosežkov. Zaradi slabe 
razvitosti teh sistemov se organizacije ne ukvarjajo s kazalniki, ki povezujejo vložke in 
procese (kazalniki, ki kažejo na razpoložljivost, izkoriščenost ali/in gospodarnost trošenja 
prvin v procesih), ter s kazalniki, ki povezujejo izide in vložke. (To so predvsem različna 
merila učinkovitosti. Ob njih pa ne upoštevajo neposrednih povezav z uresničevanjem 
ciljev.) Bolj se ukvarjajo z ocenjevanjem kazalnikov, ki povezujejo dosežke z izidi. To so 
različna merila uspešnosti, ki ponazarjajo raven doseganja ciljev in omogočajo sodbo o 
tem, ali neprofitne organizacije delajo prave stvari. Ukvarjajo se tudi s kazalniki, ki 
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povezujejo dosežke z vložki ali/in procesi, ki še bolj široko zaobjamejo značilnosti 
delovanja in dosežkov kazalnikov ostalih treh skupin (Korošec, 2002, str. 77). 
 
Zaradi velikega števila interesnih skupin, ki lahko vplivajo na delovanje organizacij, bo 
ocenjevanje uspešnosti vedno večjega pomena. Na eni strani je zadovoljevanje 
uporabnikov, na drugi pa donatorji in sponzorji, ki ravnajo vedno bolj previdno s svojimi 
sredstvi in zahtevajo vedno bolj natančna poročila o njihovi uporabi. 
. 
 
4 USTANOVA DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA 
 
Na podlagi dolgoletnega delovanja v akademskih krogih, sodelovanja na različnih 
področjih je bila leta 1996 ustanovljena Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (v nadaljevanju 
fundacija). Nadaljevala naj bi znanstveno-raziskovalno delo dr. Vaneka Šiftarja in ga 
razširila tudi na druga področja. Predvsem pa naj bi prevzela skrb za Vrt spominov in 
tovarištva 
 
4.1 Organizacija fundacije 
 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je bila ustanovljena leta 1996 in ima sedež v Petanjcih v 
Prekmurju. V registru ustanov na Ministrstvu za notranje zadeve je registrirana kot 
splošnokoristna in spada pod pristojnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Na 
podlagi statuta, ki je bil sprejet ob ustanovitvi, so organi fundacije zbor ustanoviteljev, 
uprava, nadzorni svet, programski svet in gospodar Vrta spominov in tovarištva. 
 

Zbor ustanoviteljev

Uprava

Programski svet

Nadzorni svet

Gospodar Vrta
spominov in
tovarištva

Oseba odgovorna za
zbiranje sredstev

Oseba odgovorna za
odnose z javnostmi

 
 
 
 
Zbor ustanoviteljev sestavljajo pooblaščeni predstavniki vseh ustanoviteljev ustanove in 
donatorjev ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki izrazijo interes za sodelovanje v ustanovi, 
v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom ustanove. 
 
Ustanovitelji so dr. Vanek Šiftar, ZRC SAZU, Univerza v Mariboru, Zveza združenj 
borcev in udeležencev NOB Slovenije, Občina Cankova - Tišina, Občina Gornja Radgona, 
Mura, Pomurska banka, Radenska, Mestna občina Murska Sobota. 
 
Tako število ustanoviteljev in njihovo povečanje za fundacijo pomenita sodelovanje z 
uspešnimi slovenskimi podjetji v samem začetku delovanja, sodelovanje z znanstveniki in 
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akademiki ter zagotavljanje strokovno-znanstvene podpore, boljšo začetno prepoznavnost, 
večji ustanovitveni kapital, lažje pridobivanje novih financerjev, pospeševanje razvoja 
regije.  
 
Enkrat letno predsednik zbora ustanoviteljev skliče zbor ustanoviteljev in vodi sejo zbora. 
Zbor ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti: sprejema spremembe akta o ustanovitvi, 
imenuje člane uprave, nadzornega in programskega sveta, sprejema načrt za razvoj in 
vzdrževanje Vrta spominov in tovarištva, sprejema programski načrt za znanstveno-
raziskovalno, kulturno-umetniško in publicistično dejavnost, določa višino letnih finančnih 
prispevkov ustanoviteljev, merila za določanje in izplačevanja potnih stroškov, dnevnic in 
nagrad za člane organov, daje soglasje k spremembi imena in namena ustanove.  
 
Upravo sestavlja pet članov (član uprave je vedno iz družine Šiftar), njene naloge in 
pristojnosti pa so skrb za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom 
ustanovitelja, sprejemanje letnega programa dela in finančnega načrta, poročila o delu in 
finančnem poslovanju za preteklo leto. Uprava imenuje gospodarja Vrta spominov in 
tovarištva, ki je strokovni koordinator načrtovanja in izvajanja vseh dejavnosti za 
ohranjanje, razvoj in vzdrževanje vrta. 
 
Kratek opis organov je bil potreben zaradi nadaljnjega deljenja funkcij in nadzora. Niti 
eden med njimi ni posebej zadolžen za pridobivanje sredstev za delovanje fundacije in 
nadzor nad pojavljanjem v javnosti. Ravno zaradi tega se bosta morala določiti oseba, ki bo 
odgovorna za komunikacijo z udeleženci oz. s ciljnimi javnostmi, in organ, ki bo 
nadzoroval njeno delovanje in ob koncu leta tudi lahko poročal o delovanju in morebitnih 
spremembah. Glede na organizacijo bi bilo najbolje, da bi za nadzor nad izvedbo 
posameznih komunikacijskih programov skrbela uprava. Za izvedbo pa naj se določi oseba 
v občini Tišina. Prav tako je potrebno določiti osebo, ki bo odgovorna za nabiranje 
sredstev. 
 
4.2 Predstavitev vrta spominov in tovarištva 
 
Pred drugo svetovno vojno sta bili na Šiftarjevi domačiji zbirališče napredne mladine in 
uredništvo Mladega Prekmurca. Na žalost se je odporniška dejavnost končala s krvavim 
pobojem mladih borcev. Tisti, ki so preživeli, so bili prisiljeni zbežati v inozemstvo, od 
koder so se nekateri vrnili, drugi pa ne. 
 
Med njimi sta bila tudi dva sinova matere Apolonije, ki je v njun spomin ob vratih na vrt 
zasadila dve vrbi žalujki. Čeprav sta vrbi že odmrli, ju še danes štejemo za temeljna kamna 
Vrta spominov in tovarištva. Kasneje je skrb za rast in razvoj vrta je prevzel dr. Vanek 
Šiftar, edini preživeli od treh bratov. 
 
Glavno geslo vrta je bilo postavljeno že v začetkih njegovega delovanja: «Vsem mrtvim 
borcem proti fašizmu in nasilju v večen spomin, živim v stalen opomin«. Vrt je s svojo 
vsebino, podprt s širokim opusom raziskovalnega dela dr. Šiftarja, kmalu vzbudil 
zanimanje v domovini in v tujini. Drevnine in muzejske eksponate so poklanjali številni 
obiskovalci iz domovine in tujine (med njimi U Tant, Tito), ki jih je družila in jih še vedno 
druži ena misel: »Nikdar več vojne!« 
 
Vrt v Petanjcih se je skozi leta razvil v enega izmed najbogatejših rastlinskih nasadov, 
glede na število in kvaliteto drevnin pa presega marsikateri vrt ali park v Sloveniji, pa tudi 
v sosednjih državah.  
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Trenutno je tam 547 drevnin. Vrt se vzdržuje po načelu sonaravnega vzdrževanja, kar 
pomeni, da je negovana samo trava v okolici hiše, vse druge travne površine se ne gnojijo 
in se kosijo po zorenju semen cvetlic. 
 
Leta 1968 je bil vrt zaščiten po Zakonu o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti.  
 
 
5 RAZVOJ TRŽENJSKEGA NAČRTA FUNDACIJE  
 
Zaradi funkcije in vrednosti vrta ter ogromne povezanosti z delovanjem fundacije se bo v 
veliko primerih trženje fundacije in vrta prepletalo. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je 
mlada organizacija, ki pa se je že na začetku znašla na zelo konkurenčnem trgu, še posebej 
pri nabiranju sredstev. Trženjsko usmerjeno delovanje bo v prihodnosti ključnega pomena 
za njen obstoj in delovanje.  
 
5.1 Poslanstvo in cilji fundacije 
 
Slovenski znanstveno-raziskovalni krog je relativno majhen. Ravno to je eden od razlogov 
za šibko gonilno konkurenco, ki bi pospeševala razvoj in reševanje nekaterih znanstvenih 
problemov. Prav zaradi tega je pomen manjših raziskovalnih centrov vedno večji. Ti niso 
pomembni samo z vidika konkurence in večje razpršitve znanja, ampak tudi zaradi večjega 
poznavanja lokalnih značilnosti in posebnosti, ki lahko pripomorejo h hitrejšemu 
lokalnemu razvoju. 
 
Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo se ne bo odrazilo samo na nacionalni ravni, 
ampak bodo posledice in tudi rezultati še kako razvidni na lokalni ravni. Prav zaradi tega je 
zelo pomembno, da se lokalne skupnosti posebej pripravijo na vstop tujega kapitala in 
znanja. Šolske in znanstvene ustanove ne bodo izjema.  
 
Eden od procesov, ki je tesno povezan s približevanjem Evropski uniji, je pobeg slovenskih 
znanstvenikov v tujino. Ta je v večji meri, če izključimo osebne ambicije, rezultat slabih 
možnosti za raziskovanje, pa tudi primanjkljaja finančnih sredstev, ki so ponavadi 
namenjena peščici raziskovalcev z dobrimi zvezami.  
 
Poslanstvo fundacije je določeno v statutu fundacije in bi ga najlaže strnili v naslednje 
točke: 
 ohranitev in razvoj Vrta spominov in tovarištva v vsej njegovi neokrnjeni substanci in 

simboliki, 
 varstvo kulturne in naravne dediščine,  
 utrjevanje in razvijanje sodelovanja med narodi, še posebej s sosednjih regionalnih 

območij, po temeljnih dejavnostih ustanove, 
 podpiranje in izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela, 
 spodbujanje aktivnosti pri varstvu okolja in sodelovanje pri prizadevanjih drugih 

organizacij. 
 
Poleg skrbi za Vrt spominov in tovarištva fundacija svoje poslanstvo opravlja tako, da:  
 podpira, spodbuja in organizira znanstveno-raziskovalno dejavnost, še posebej 

raziskovalne naloge in projekte iz zgodovine, narodopisja, biologije, geografije, 
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arheologije, ekologije in drugega, ob upoštevanju multikulturne vloge, obmejne lege in 
razvoja regije na obeh straneh Mure, 

 spodbuja in izvaja publicistično dejavnost, 
 spodbuja in organizira kulturno-umetniško dejavnost, ki je povezana in združljiva z 

zgoraj opredeljenima temeljnima dejavnostma. 
 
Vsako leto se na seji uprave določijo letni finančni in programski cilji, po katerih se na 
koncu letu ocenjuje uspešnost fundacije. Trženjski cilji fundacije niso nič bolj merljivi kot 
cilji katerekoli druge organizacije. Vendar si mora fundacija poleg finančnih in 
programskih načrtov zadati dolgoročnejše cilje: 
 strokovna in vsestranska revitalizacija Vrta spominov in tovarištva, 
 prepoznavnost vrta kot kulturnega spomenika in učnega objekta, 
 prepoznavnost vrta kot znanstvenega in kulturnega središča v Prekmurju, 
 povečanje obiska v Vrtu spominov in tovarištva, 
 prepoznavnost fundacije, 
 zaupanje sponzorjev oz. donatorjev, 
 povečanje števila sponzorjev oz. donatorjev. 

 
Poleg težke merljivosti ciljev je prav tako težko ločiti cilje fundacije kot organizacije in 
cilje, ki so povezani z Vrtom spominov in tovarištva. 
 
5.2 Analiza notranjega in zunanjega okolja 
 
Pri ocenjevanju fundacije se bom ponovno dotaknila povezanosti med vrtom in fundacijo. 
Analizi delovanja projektov pod okriljem fundacije – organizaciji seminarjev, kongresov in 
podobnih dogodkov – se bom izognila. 
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NOTRANJI DEJAVNIKI – konkurenčnost programa 
Prednosti  geografska lokacija – bližina Radencev in zdravilišč, bližina 

glavne ceste do Murske Sobote 
 naravne znamenitosti  
 povezanost z znanstvenimi krogi (Zaradi dolgoletnega 

sodelovanja dr. Vaneka Šiftarja s strokovnjaki z različnih 
področij sta njegovo delo in vrt zelo cenjena in poznana. To 
omogoča dostop do že določenega kroga ljudi, ki bi lahko 
sodelovali v razvoju fundacije in vrta.) 

 skrb za Vrt spominov in tovarištva (To je edini tako urejen vrt, 
ki na simboličen način nudi vpogled v zgodovino in na strahote 
preteklih vojn.) 

Slabosti  slaba označitev v vrtu in do njega 
 potrebna velika sredstva za obnovo vrta  
 visoki tekoči stroški za vzdrževanje vrta 
 slabo poznavanje delovanja fundacije 
 ozek krog poznavalcev (Vrt spominov in tovarištva je znan 

predvsem v lokalni skupnosti, med prijatelji in sodelavci dr. 
Vaneka Šiftarja.)  

 slaba organizacija delovanja (Trenutno fundacija nima še 
nobenega redno zaposlenega.)  

 decentralizirana organizacija 
 majhna odprtost širši javnosti 

ZUNANJI DEJAVNIKI – privlačnost tržišča 
Priložnosti  idealen prostor za izmenjavo idej (Mnogi menedžerji iščejo 

prostor, kjer bi se lahko sestali izven mestnega vrveža in 
vsakodnevnega hitenja.) 

 pridobivanje stalnih financerjev poleg zbora ustanoviteljev 
 vzpostavitev znanstveno–raziskovalne enote v Prekmurju v 

sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti 
 možnost povezave s kulturnimi ustanovami in organiziranje 

kulturnih dogodkov na vrtu in v okviru fundacije  
 predstavitev Vrta v promocijskih materialih Turistične zveze 

Prekmurja 
 aktivno sodelovanje z regionalno agencijo za Pomurje pri 

pripravi regionalnega programa za pomursko regijo (Vlada 
Republike Slovenije bo do leta 2006 z regionalno politiko 
usmerjala razvojne spodbude regionalnih razvojnih programov 
oz. t. i. malih razvojnih projektov v obmejnih območjih). 

Nevarnosti  izgradnja avtoceste 
 strah pred znanostjo in zgodovino 
 nezadostno financiranje 
 povečevanje konkurence (Vedno večje je število neprofitnih 

organizacij in ustanov, sponzorski oz. donatorski bazeni pa ob 
porastu organizacij ostajajo enaki, ali pa se bodo z leti začeli 
zmanjševati.) 

 slabo sodelovanje z ostalimi organizacijami 
 slabo poznavanje Prekmurja kot kongresne destinacije 

 
 
 



 

32 

5.3 Določitev interesnih skupin  
 
Dejavnost fundacije bo usmerjena v zadovoljevanje potreb glavnih udeležencev. Ti 
sodelujejo v fundaciji oz. z njo, da zadovoljujejo lastne osebne cilje ali cilje fundacije. 
Udeleženci niso samo tisti, zaradi katerih je fundacija nastala, ampak tudi vsi drugi, ki 
lahko na njeno delovanje vplivajo. Zelo pogosto se dogaja, da imajo ti veliko večji vpliv na 
njeno delovanje kot uporabniki storitev. 
 
Segmentacija udeležencev se ne bo opravljala glede na geografske, demografske, 
vedenjske ali psihografske značilnosti, ampak predvsem glede na njihove interese. 
Značilnosti posameznih skupin udeležencev pa so nedvomno povezane z zgoraj naštetimi 
značilnostmi, ki bi jih lahko določili pri vsaki skupini. 
 
Ciljne skupine se med sabo razlikujejo, si pa ne nasprotujejo in se v določenih segmentih 
celo pokrivajo. Zaradi razlik je k posamezni skupini potreben specifičen pristop. 
 
Interesna skupina Interesi 
Ustanovitelji  uresničevanje vizije 

 dolgoročno delovanje 
 povezovanje z ostalimi ustanovitelji 
 razvoj regije 

Država  razvoj regije na več ravneh – akademski, turistični, 
gospodarski 

 ohranjanje kulturne in spominske dediščine – 
vključevanje in povezovanje celotne Slovenije  

Občina Tišina  pridobivanje finančnih sredstev na račun fundacije 
 razvoj občine – revitalizacija sorodnih parkov v 

občini 
 povečevanje turistične ponudbe občine 

Občina Murska Sobota  povezovanje občin in regij Prekmurja 
 povečevanje razpoznavnosti Prekmurja v Sloveniji 

in tujini 
 povečevanje turistične dejavnosti in ponudbe v regiji 

Vaščani  sodelovanju pri organizaciji akcij 
 v večini primerov je delo prostovoljno 

Druga raziskovalna središča in 
organizacije, ki se ukvarjajo s 
podobnimi dejavnostmi 

 povezovanje na akademski ravni 
 pomoč pri organizaciji seminarjev in kongresov 
 povezovanje  
 sodelovanje pri organizaciji kongresov 
 sofinanciranje programov fundacije 
 pridobivanje sredstev od fundacije 

Študenti  uporaba sredstev fundacije za štipendije, 
raziskovalne naloge 

 pomoč domačih in tujih strokovnjakov 
 možnost sodelovanja pri posameznih projektih  

Srednješolci, osnovnošolci  obiskovanje vrta 
 strokovne ekskurzije – še posebej pri biologiji, 

botaniki in zgodovini  
 strokovna pomoč pri seminarskih nalogah 

Obiskovalci vrta 
 naključni 
 organizirane skupine 
 upokojenci 
 udeleženci kongresov  

 spoznavanje kulturne in naravne dediščine 
 spominjanje na grozote vojn in njihovo spoznavanje  
 uživanje v neokrnjeni naravi 
 spoznavanje botanike 
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Interesna skupina Interesi 
Donatorji 
 
 

 darovanje zaradi poznavanja vrta in tematike 
 davčne olajšave 
 možnost odločanja o vodenju 

Sponzorji  ustrezna protivrednost 
 povečevanje ugleda v javnosti 
 davčne olajšave 
 možnost odločanja o vodenju fundacije 

Prostovoljci  pomoč zaradi prijateljstva, zanimanja za vrt, 
delovanja fundacije 

Uprava  dolgoročno uspešno delovanje 
 zadovoljevanje potreb udeležencev 
 vodenje ustanove 

Strokovno osebje  kakovostno delo kot možnost za nadaljnji zaslužek 
 doseganje lastnih izzivov – dokazovanje 
 uveljavitev v družbi – strokovna rast 
 spoznavanje in povezovanje z drugimi strokovnjaki, 

strokovna pomoč 
 strokovno delovanje v sodelovanju s fundacijo ali 

vrtom 
 možnost pridobivanja finančnih in drugih sredstev 

za raziskovalno delo 
Pomembne osebnosti  povezovanje z vrtom, sodelujočimi, namenom vrta 

 osebne materialne in nematerialne koristi – 
povečevanje popularnosti, možnost vplivanja na 
javno mnenje, poudarjanje nekaterih problemov 

Konkurenca – druge fundacije 
in neprofitne organizacije, 
vrtovi, parki 

 tekmice (Izgubijo del sredstev, obiskovalcev, 
uporabnikov.) 

 zaveznice (Interesi so sodelovalni, obstajajo 
možnosti za povezovanje in povečevanje moči, 
zmanjševanje stroškov, možnosti skupnega nastopa 
in skupne ponudbe.) 

 nasprotnice (oviranje dejavnost zaradi načelnih ali 
ožjih interesov; teh je najmanj) 

Druga profitna podjetja  povečevanje ugleda v javnosti zaradi sodelovanja s 
fundacijo 

 povečevanje dobička na račun projektov v okviru 
fundacije 

Nosilci ponudbe in razvoja 
turizma v regiji 

 povečevanje turistične ponudbe 

Kulturne ustanove  finančna podpora fundacije 
 sodelovanje pri projektih 
 uporaba vrta za organiziranje kulturnih dogodkov 
 povezovanje pri promociji 

 
Med najbolj primarne ciljne skupine bomo uvrstili tiste skupine udeležencev, ki so za 
fundacijo najbolj pomembne in imajo nanjo tudi največji vpliv. To so: 
 obiskovalci vrta, 
 ustanovitelji, 
 sponzorji, 
 donatorji, 
 uprava,  
 Občina Tišina, 
 strokovno osebje, 
 druga raziskovalna središča in organizacije, 
 kulturne ustanove. 
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Vrt spominov in tovarištva si bo svojo razpoznavnost in uveljavitev zgradil predvsem s 
povečanjem števila obiskovalcev. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da se s to skupino 
še posebej komunicira in se jo prepriča v obisk vrta. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti razvoju dodatnega programa in vsebin, ki bi bile zanimive za mlajše obiskovalce. 
Večji obisk vrta bo tudi olajšal iskanje novih donatorjev oz. sponzorjev. Ustanovitelji so 
poleg konstantnega finančnega prihodka, ki ga zagotavljajo s svojimi letnimi prispevki, 
določenimi v statutu, še posebej pomembni zaradi možnosti povezovanja, poznanstev in 
nabiranja potencialnih sponzorjev. Njihovi glavni koristi od sodelovanja sta uporaba 
rezultatov delovanja fundacije pri poslanstvu in gradnja dobrega imena v javnosti. 
 
Sponzorji in donatorji so ključnega pomena za delovanje fundacije. V zameno za darovanje 
sredstev si lahko v javnosti izboljšujejo javno podobo, povečujejo prepoznavnost, 
zadovoljujejo svoje dobrodelne namene (donatorji) in sredstva, ki so jih namenili fundaciji, 
obravnavajo kot davčno olajšavo. 
 
Občina Tišina je s svojo podporo fundaciji zelo pomembna interesna skupina, ne samo 
zaradi geografske lokacije vrta, ampak tudi zaradi finančne in nefinančne pomoči, ki jo 
nudi. V njenem interesu je pomagati fundaciji in vrtu ter si s tem omogočiti večje število 
obiskovalcev, morebitni dodatni turistični program, povečevanje proračunskih sredstev in 
navsezadnje povečanje razpoznavnosti občine tudi na drugi strani Mure. 
  
Vrt je s svojo geografsko lokacijo in ureditvijo idealen prostor za organiziranje kulturnih 
dogodkov. 
 
5.4 Pozicioniranje fundacije in vrta 
 
V Sloveniji je ustanovljenih že nekaj ustanov, ki si delijo področja delovanja in si 
neposredno konkurirajo na trgih pridobivanja sredstev in ostalih resursov – Ustanova 
Slovenska znanstvena fundacija, Ustanova fundacija Jožefa Klekla st., Fundacija znanje za 
razvoj v Murski Soboti.   
 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija se od ostalih fundacij v regiji in v Sloveniji loči predvsem 
zaradi  
 svoje akademske podpore  - Znanstveno-raziskovalni center SAZU že sodeluje s 

fundacijo na različnih področjih 
 Vrta spominov in tovarištva 
 dobrih možnosti za povezovanje kulturnih, umetniških in znanstveno-raziskovalnih 

aktivnosti v Prekmurju prek svojih ustanoviteljev in donatorjev. 
 
V Prekmurju trenutno že obstaja nekaj turističnih gozdnih učnih poti. Te se naslanjajo na 
lokalne naravne znamenitosti, ki so povezane s Prekmurjem in reko Muro. Glede na 
materiale, ki se jih trenutno dobi v turističnih agencijah in informacijskih centrih, so to 
predvsem učne gozdne poti (Fuks graba–Korovci, Tromejnik–Trdkova, Veržej), ki se 
povezujejo tudi z značilnostmi te okolice. Materiali posameznih učnih poti se med seboj ne 
razlikujejo toliko, da bi se samo na podlagi le-teh odločili za katero izmed njih. Prav tako 
bi težko katero od gozdnih poti samo brez okolice imenovali spomenik. 
Obiskovalci se za obisk teh poti odločijo samo, če se slučajno znajdejo v tem kraju. 
Problem vrtov, ne samo prekmurskih, je, da so zanimivi za majhne skupine osnovnošolcev 
in srednješolcev, za katere so obiski obvezen del strokovnih ekskurzij, ter za ekološke 
navdušence. 
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Gozdne učne poti so skrbno urejene poti skozi gozd z urejenimi stezami in morebitnimi 
označbami naravnih lokalnih  posebnosti. Težko bi lahko trdili, da so te poti urejene kot 
naravni, kaj šele zgodovinski parki. 
 
Vrt spominov in tovarištva ima za razliko od drugih spominskih in naravnih parkov v 
regiji: 
 natančno popisane drevnine, ki kljub vsemu rastejo brez večjih posegov v njihovo rast, 
 raznolikost. V vrtu se nahajajo drevnine, ki ne rastejo v regiji nekatere, celo ne v 

Sloveniji – irski bršljan, sladkorni javor, trilistni citronovec; 
 način pridobivanja dreves. Večina drevnin je bila v vrt prinesena z različnih koncev 

sveta (smreka – taborišče Dachau, omorike – darilo Josipa Broza Tita, irski bršljan – 
Združeni narodi, New York in ostali); 

 namembnost drevnin. Vsaka od teh drevnin je bila prinesena v vrt, da ohrani spomin na 
kraje in čase, kjer je toliko ljudi izgubilo življenje. 

 
 
6 TRŽENJSKI SPLET FUNDACIJE 
 
Pri trženjskem spletu fundacije se bom še osredotočila na programe in prostor, v katerem 
se nahaja in deluje. Posebno pozornost pa bom posvetila komunikacijskemu spletu in s tem 
razvoju komunikacijskih orodij in nadaljnjemu financiranju fundacije oziroma potrebnim 
korakom za oblikovanje učinkovitih akcij za nabiranje sredstev. Vse javnosti in partnerji 
ter njihovi interesi so bili podrobno predstavljeni v prejšnjem poglavju. 
 
6.1 Programi v okviru fundacije in vrta 
 
Glavni program Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je skrb za Vrt spominov in tovarištva, ki 
je bil leta 1968 zaščiten kot spominski park. Vrt se vzdržuje po načelu sonaravnega 
vzdrževanja zelenih površin. To pomeni, da se vzdržuje samo zelenica okoli hiše, vse 
ostalo se obnavlja samo in posegi v drevnine so zelo redki. Vzdrževanje in skrb za vrt sta 
najlaže merljiva elementa delovanja fundacije, ker sta tudi najbolj vidna. V skladu z 
razvojem fundacije oz. vrta so bili že določeni naslednji programi pod okriljem fundacije, 
ki se tičejo vrta: 
 
1. Prenova in skrb drevnin.  
Izhodišče je usmeritev, da je vrt specifična spominska krajina in bogata zbirka drevnin. Vrt 
že vstopa v zrelejša leta. Vse odločitve morajo biti v skladu s pričakovano funkcijo vrta, 
prav tako je v primeru sajenja novih dreves potrebno upoštevati že rastoče drevnine, 
lastnosti rastišča in novih drevnin.   
• Strokovna je potrebno oceniti, ali obstaja možnost povečanja sedanjega fonda drevnin. 
• Selektivno povečevanje drevnin po načelu reprezentativnosti in izjemnosti. 
• Ohranjati je potrebno spominske drevnine ali jih nadomestit s primernejšimi. Darovane 

drevnine, ki so jih prinesli obiskovalci niso bile rezultat strokovnih odločitev, ampak 
osebnih nagnjenj. Ravno zaradi tega je prišlo do samodejnega oblikovanja vrta po 
okusu najmočnejših in domačih drevnin  

 
2. Prenova krajine in arhitekturnega načrta  
Vrt je začel nastajati in se kasneje razvijal brez posebnega ureditvenega načrta in mora biti 
dostopen širši javnosti, da bi lahko služil svoji namembnosti.  
Zaradi tega je potrebno urediti: 
• celotno vizualno podobo vrta, 
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• prostore za prireditve, 
• poti po vrtu. Vrt mora biti prehoden tudi ob slabem vremenu, 
• obnovitev ograje, 
• ureditev parkirišč in sanitarij za obiskovalce, 
• obnovitev označevalnih tabel – na cesti, ob vhodu, pred drevesi, 
• vinske brajde. Preveriti je potrebno trdnosti in se odločiti o njihovi namembnosti. 

 
3. Namembnost in obnova objektov  
Glavna objekta na vrtu sta gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša. Program obsega: 
• adaptacijo objektov.  Oba objekta sta potrebna investicijsko vzdrževalnih del; 
• odločitev fundacije o namembnosti obeh objektov in povezava z delovanjem fundacije, 

vrta, ustanoviteljev in drugih zainteresiranih ustanov s podobnimi interesi. 
 
Za določanje programov, ki se bodo izvajali v okviru fundacije in niso povezani 
neposredno z vrtom, je zadolžen programski svet. Sestavljen je iz najmanj 11 članov, 
strokovnjakov na različnih področjih, ki na koncu vsakega leta upravi predložijo načrt dela. 
Prav tako pripravljajo strokovna izhodišča načrtov dela ustanove in njenih posameznih 
projektov, pripravljajo in organizirajo strokovne razprave, posvete in seminarje o 
vprašanjih, ki zadevajo dejavnosti fundacije (to vključuje tudi imenovanje koordinatorjev 
posameznih projektov, ki se izvajajo v okviru fundacije). 
 
Programi, ki že tečejo v okviru fundacije ali bi se še morali pripraviti: 
 vzpostavljanje akademskega in znanstvenega središča v Prekmurju, 
 oblikovanje štipendijskega fonda za nadarjene študente oz. dijake, 
 oblikovanje denarnega fonda za sofinanciranje raziskovalnih nalog, 
 oblikovanje denarnega fonda za sofinanciranje seminarjev, kongresov oz. dogodkov. 

 
Programski svet je v tem delu tudi vključen v pripravljanje strokovnih izhodišč za 
posamezne javne razpise. 
 
6.2 Prostor – Pomurje 
 
Večina dejavnosti, ki se bodo opravljale v okviru fundacije, se bo odvijala v okolju, v 
katerem se nahaja Vrt spominov in tovarištva, to je v Petanjcih in okolici oz. v Pomurju. 
Fundacija in vrt imata v tem prostoru posebno vlogo in lahko vplivata na razvoj regije. 
 
Velik problem, s katerim se ubada Prekmurje, je nepoznavanje regije kot znanstveno-
raziskovalnega dela Slovenije. Prav tako se ljudje pri organiziranju seminarjev še vedno 
raje odločajo za Ljubljano in obalo. Fundacija bi lahko s svojim delovanjem pripomogla k 
novemu repozicioniranju Prekmurja in k povezavi z ostalimi regijami v Sloveniji, tudi čez 
meje. 
 
6.3 Komunikacijski splet 
 
Skozi vsa orodja in načine komuniciranja je potrebno razvijati podobo fundacije, kot je 
zamišljena. Podobo, ki jo imajo ljudje o fundaciji (če jo imajo), je težko spremeniti. 
Dolgoročen je vsekakor cilj pri vseh ciljnih javnostih ustvariti zaupanje v delovanje 
fundacije, še posebej pri že obstoječih donatorjih in sponzorjih, na podlagi zaupanja pa tudi 
pridobiti nove. Pri komuniciranju s ciljnimi skupinami je potrebno spodbuditi zavedanje, 
da je fundacija aktivna in se ukvarja s tekočimi družbenimi problemi. 
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Cilj celotne komunikacije vrta je spodbuditi ponovno zanimanje zanj in s tem povečati 
obisk.  
 
Glede na delovanje fundacije se bodo pri posredovanju sporočil v večini uporabili osebni 
komunikacijski kanali, še posebej pri zbiranju sredstev. Pri vabilih za obisk vrta in drugih 
aktivnosti v sklopu fundacije (seminarji, kongresi, kulturni in umetniški dogodki) bodo 
uporabljeni neosebni komunikacijski kanali, kot so televizija, radio, časopisi in revije. 
Čeprav bi si želeli enotno javno podobo, bi morala biti orodja za komuniciranje z 
različnimi ciljnimi skupinami drugačna.  
 
Materiali, ki jih bo potrebno razviti oz. oblikovati, bi morali služiti za komunikacijo s 
ciljnimi skupinami. Zaradi tega se funkcije in namembnost posameznih orodij razlikujejo. 
Vsa orodja oz. materiali morajo biti oblikovani v skladu s celostno podobo fundacije, ki bi 
jo bilo potrebno predhodno pripraviti. Samo doslednost v oblikovanju materialov bo 
omogočila prepoznavnost fundacije. 
 
Komunikacijski splet fundacije in vrta je sestavljen iz odnosov z javnostmi in pospeševanja 
prodaje. 
 
6.3.1  Odnosi z javnostmi 
 
Oblikovana je bila celostna podoba fundacije, na podlagi katere se bodo morali v 
prihodnosti oblikovati še materiali, ki bodo omogočili razpoznavnost fundacije. Celostna 
grafična podoba fundacije se mora odražati na vseh pisnih materialih, ki se bodo 
uporabljali za komunikacijo s katerokoli javnostjo. Poleg dopisnega papirja bi bilo 
potrebno oblikovati še drug pisarniški material: ovojnice, vizitke. Prav tako je pomembno, 
da se vsem notranjim sodelavcem jasno razloži, da mora vsa komunikacija potekati v 
skladu z načeli fundacije in da morajo biti materiali že na prvi pogled razpoznavni. To 
velja tudi za vse materiale, brošure in publikacije, ki bi izšli pod okriljem fundacije.  
 
6.3.2 Notranja komunikacija  
 
Bistvo notranje komunikacije je predvsem obveščanje o dogajanje med notranjimi 
javnostmi: ustanovitelji, upravo, Občino Tišina, sponzorji, donatorji, programskim svetom, 
nadzornim svetom in upraviteljem vrta. 
 
Glede na informacije, njihov namen in pomembnost je potrebno vse naštete skupine 
obveščati o dogodkih, povezanih z vrtom, spremembami na vrtu in s fundacijo. Pri 
obveščanju moramo še posebej pazljivo seznanjati sponzorje in donatorje o akcijah, delnih 
rezultatih in dogodkih.  
 
Obveščanje uprave in ustanoviteljev lahko samo poveča njihovo motivacijo in možnost 
aktivnega sodelovanja v fundaciji. Člani uprave in ustanovitelji bi morali biti redno 
seznanjeni s potekom akcij za zbiranje sredstev. 
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Z rednim obveščanjem se lahko izognemo nesporazumom. 
  
Poleg sestankov uprave in ustanoviteljev bi se moralo določiti redno obveščanje – 
obvestila o delovanju in napredku vsak tretji mesec. Potrebno bi bilo razviti standardne 
oblike obveščanja: časovne intervale obvestil, vsebino sporočila glede na ciljno javnost, in 
oblike odziva na sporočilo: odgovor, komentar, akcijo. Prav tako se morajo proslaviti delni 
rezultati, zaradi njihovega pregleda in povečevanja motivacije. 
 
6.3.3 Sodelovanje z mediji 
 
V fundaciji se trenutno odnosi z javnostmi obravnavajo ad hoc oz. po potrebi in 
nesistematično. Še posebej slabi so stiki z novinarji, ki so ključnega pomena. Potrebno bi 
bilo sestaviti seznam novinarjev, ki pokrivajo določena področja, in jih o delovanju 
fundacije ter o dogodkih sproti in sistematično obveščati. Zaradi narave delovanja 
fundacije in namena vrta bi morale biti informacije za novinarje oblikovane še bolj 
razumljivo in predvsem tako, da se lahko po njih napiše članek brez večjih problemov. 
 
Pri obveščanju javnosti imajo veliko moč lokalni mediji. Ti niso samo pomembni za 
obveščanje lokalnih javnost, ampak so lahko zelo dobro orodje za gradnjo javnega mnenja. 
Pri katerikoli izbiri medijev pa je potrebno upoštevati, kaj bi hoteli doseči in katere medije 
uporabljajo ciljne javnosti. 
 
Mediji, ki so še posebej zanimivi za potrebe fundacije, so: 
 Večer in Vestnik, za večje dogodke še Delo, 
 strokovne publikacije, 
 Pomurski val,  
 lokalna televizija. 

  
Ravno zaradi tega bi bil potreben okviren terminski plan projektov oz. dogodkov, ki se 
bodo zgodili v tekočem letu v okviru vrta oz. fundacije. 
 
Dobro sodelovanje z mediji daje organizaciji možnost intervjujev v zvezi z delovanjem 
fundacije in vrta. 
 
Vrt je še posebej primeren prostor za organiziranje novinarskih konferenc. Naslednji večji 
dogodek, ki bi ga morali še posebej izkoristiti, je ponovno odprtje prenovljenega in 
posodobljenega vrta.  
 
6.3.4 Promocijski materiali 
 
Za komunikacijo z različnimi javnostmi se morajo razviti različna komunikacijska orodja. 
Razdelila jih bom v tista, ki že obstajajo in se uporabljajo za komunikacijo za določenimi 
javnostmi, in taka, ki se bodo morala še razviti in oblikovati. 
 
Pod okriljem fundacije so izšle naslednje publikacije: 
 zbornik prispevkov na znanstvenem srečanju o protestantizmu v Prekmurju, 
 Šiftarjev zbornik „Pravo, narod, kultura“, 
 kratka oblika zbornika – popis drevnin, 
 predstavitveni letak o Vrtu spominov in tovarištva. 
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Potrebno bo razviti še: 
 predstavitev fundacije na internetu s podatki o poslanstvu in ciljih fundacije, o vrtu, 

tekočih dogodkih, kongresih oz. seminarjih, z obveščanjem o sodelovanju, 
štipendiranju. Internet postaja vedno bolj uporaben medij za podajanje bolj 
kompleksnih informacij, prav tako pa omogoča neprestano ažuriranje podatkov pri zelo 
nizkih stroških. Vedno več ljudi išče informacije po njem – o izobraževanju, konjičkih, 
razpisih, štipendijah, seminarjih. Ravno zaradi tega bi bilo potrebno urediti oz. izdelati 
domačo stran; 

 orodja za obiskovalce vrta: 
o  predstavitveni letak o vrtu, ki bo dosegljiv vsem obiskovalcem, z distribucijo 

po turističnih agencijah in drugih turistično zanimivih točkah,  
o v prihodnosti bo potrebno izdelati še obeležja v okolici vrta, da bo ta 

prepoznaven že s ceste: pano pred vrtom, ki mora vsebovati uradni naslov vrta, 
številko kontaktne osebe, kdaj je vrt odprt, podatke o donatorjih oz. sponzorjih, 

o velika tabla na začetku vrta, ki bo morala na kratko povzeti namen vrta, njegovo 
zgodovino, jasno označiti vrt, njegove poti in drevnine, 

o označbe posameznih drevnin, ki so bile že izdelane, 
o izdelava oz. oblikovanje spominkov, 
o razglednice z motivi iz vrta, 

 krajše promocijske publikacije, 
 aktivnosti, ki bi lahko pripomogle k večji zanimivosti vrta in fundacije – sajenje dreves 

in podobno. 
 
Pri oblikovanju promocijskih materialov moramo biti še posebej pozorni na to, komu so 
namenjeni, in jih temu primerno tudi prilagajati.  
 
6.3.5 Pospeševanje prodaje 
 
Vrt spominov in tovarištva je idealna lokacija za organiziranje raznih dogodkov, ki bi 
pripomogli k večji razpoznavnosti vrta in fundacije. Vključiti bi se moral v predstavitve 
projektov na seminarjih in kongresih, ki se bodo organizirali pod okriljem fundacije.  
Ta vsako letu 9. maja, ob dnevu zmage, organizira prireditev. Vrt je idealen prostor za 
promocijske akcije, na katerih se lahko donatorji direktno seznanijo z rezultati delovanja.  
 
6.4 Financiranje 
 
Ustanova glede na statut pridobiva premoženje: 
 z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem, 
 s prispevki ustanoviteljev, katerih višina in način plačevanja bosta določena s statutom 

ustanove, 
 z darili in drugimi naklonitvami fizičnih ali pravnih oseb, 
 s prihodki od opravljanja dejavnosti, 
 na druge načine. 

 
Eden od glavnih namenov trženja fundacije je zbiranje sredstev za njeno delovanje. Za 
nabiranje sredstev se uporabljajo predvsem poznanstva in osebni kontakt, ki mu sledi 
uvodno pismo o delovanju fundacije in namembnosti darovanih sredstev. 
 
Do sedaj so sredstva fundacije obsegala ustanovitveni kapital in letne prispevke 
ustanoviteljev. Zaradi slabega nadzora nad plačevanjem obveznosti ustanoviteljev prihodki 
od plačil ustanoviteljev niso dovolj redni, da bi lahko zagotavljali nemoteno delovanje 
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fundacije. Obisk Vrta spominov in tovarištva je brezplačen kar pomeni, da od obiska 
fundacija nima neposrednih prihodkov. 
 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je tako kot vse druge v veliki meri odvisna od sredstev, ki 
jih namenjajo sponzorji oz. donatorji. Ti za delovanje fundacije prispevajo:  
 enkratna namenska sredstva. Za vsak projekt pod okriljem fundacije se poiščejo 

sponzorji oz. donatorji;  
 enkratna nenamenska sredstva za potrebe delovanja fundacije, ki se uporabljajo v 

skladu s programskim in razvojnim načrtom fundacije. 
 
Višino donacije določi sponzor oz. donator sam, razen vložka ustanoviteljev, ki ga določi 
uprava. Fundacija zaenkrat še ni prejela sredstev iz državnega proračuna. Posamezni 
projekti, ki se organizirajo pod okriljem fundacije, kandidirajo za sredstva iz državnega 
proračuna in sredstva, ki jih namenja Evropska unija.  
 
Prav tako bo bistvenega pomena v prihodnosti kandidiranje za sredstva Evropske unije iz 
programov Phare in sredstev drugih fundacij, ki skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine. 
 
Fundacija ima zaenkrat razdelana samo dva kriterija, po katerih se razdelijo donatorji: 
 status donatorja. Lahko ga pridobi vsaka fizična ali pravna oseba, ki ustanovi nameni 

darilo ali drugo naklonitev; 
 častni donator – naziv, ki ga lahko pridobi vsaka fizična ali pravna oseba, ki ustanovi 

podari darilo ali drugo naklonitev v vrednosti nad 500 evrov.  
 

Poseben razred so ustanovitelji. Vsi častni donatorji imajo možnost postati člani zbora 
ustanoviteljev, če sprejmejo vse pravice in obveznosti ustanoviteljev. 
 
V lanskem letu so fundacija in njeni člani izvedli obširno akcijo za zbiranje sredstev za 
delovanje. Večina se jih bo porabila za obnovitev Vrta spominov in tovarištva. Ostalo bo 
namenjeno delovanju fundacije in izvajanju njenega namena.  
 
Uprava in njeni člani bodo morali čimprej opraviti še naslednje finančne naloge: 
 izdelati natančen finančni načrt za razdelitev sredstev, pridobljenih v letu 2002, 
 natančno razdelati razrede donatorjev, še posebej za tiste donatorje, ki bodo darovali 

fundaciji v obliki materialnih sredstev ali storitev, 
 natančneje razdelati sponzorsko strukturo,  
 urediti bazo donatorjev in drugih naslovov. Ta bo omogočila spremljanje komunikacij s 

posameznim donatorjem oz. drugim naslovnikom in ugotavljanje stanja. Vsebovati bo 
morala podatke o imenu in naslovu podjetja, direktorju ali predsedniku uprave, 
kontaktni osebi v podjetju, odnosu s fundacijo, darovanem znesku, storitvi ali 
kateremkoli drugem darilu. 

 
Glavni kriteriji pri odločanju za darovanje sredstev fundaciji so bili: 
 osebno poznanstvo prosilca in zaupanje tej osebi, 
 zaupanje v namembnost vrta, 
 zaupanje v delovanje fundacije, 
 efektivnost uporabe sredstev, 
 drugi interesi. 
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Pri nabiranju sredstev bo potrebno v prihodnosti še bolj angažirati ustanovitelje. Najbolj 
primerna metoda določanja ciljev za bodoče nabiranje sredstev sta temeljita analiza 
dosedanjih donatorjev in njihovih zmožnosti ter analiza potencialnih donatorjev. Na 
podlagi sedanjih in bodočih sponzorjev ter na podlagi načrtovanih nalog bo potrebno 
določiti okvirne cilje za nabiranje sredstev. 
 
Pri komunikaciji z donatorji ne smemo pozabiti na zahvalo za sodelovanje, vabilo k 
bodočemu sodelovanju, vabila na dogodke v okviru fundacije in na vrtu, obveščanje o 
delnih in letnih rezultatih. Prav tako je obvezno organizirati dogodke posebej za sedanje in 
potencialne donatorje. 
 
Veliki nalogi fundacije sta pridobiti glavnega sponzorja fundacije, ki bi vsako leto 
zagotovil določeno količino sredstev, ter določiti osebo, ki bo skrbela realizacijo in 
kontrolo akcije za nabiranje sredstev.  
 
Edini prihodki od delovanja fundacije so zaračunavanje kotizacij na kongresih oz. 
seminarjih, ki se organizirajo pod okriljem fundacije. Ogled vrta s strokovnim vodstvom je 
brezplačen.  
 
 
6.5 Določitev proračuna za trženje 
 
Letošnja akcija zbiranja sredstev je bila prva organizirana akcija v okviru fundacije. Njihov 
največji delež se bo porabil za revitalizacijo vrta in gospodarskih objektov na njem. Prav 
tako je že bil predlagan programski načrt za naslednje leto. Proračun za trženje se določa 
sproti, glede na porabo sredstev za vrt in programski načrt. 
  
Tako je celotni proračun fundacije razdeljen v naslednjih razmerjih:  
 75 odstotkov bo fundacije namenila za obnovo vrta in gospodarskih objektov, s tem pa 

omogočila ponovno odprtje in uporabo vrta v druge namene.  
 15 odstotkov proračuna bo namenjenih za stroške programskega sveta, povrnitev 

potnih stroškov, stroške administracije in stroške za sodelovanje z drugimi 
organizacijami. Projekti, ki se organizirajo v okviru fundacije, se tržijo posebej.  

 5 odstotkov proračuna fundacije naj bi se namenilo za stroške promocije, izdelavo 
promocijskih materialov in drugih komunikacijskih orodij. V promociji so všteti tudi 
stroški, ki bi nastali pri morebitnem povezovanju z drugimi kulturnimi organizacijami 
in združenji.  

 Preostanek pridobljenih sredstev bo namenjen za nenačrtovane projekte in stroške in se 
bo prenašal v naslednje leto.  

 
Proračun fundacije se bo sproti prilagajal glede na stroške projektov. 
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6.6 Ocenjevanje rezultatov 

 
Glavni cilj trženja fundacije je nedvomno nabrati dovolj sredstev za delovanje in 
uresničevanje drugih ciljev.  
 
Uspešnost glavnega cilja trženja fundacije se bo merila z doseženimi rezultati pri nabiranju 
sredstev. Glede na to, da je bila letos izvedena prva zbiralna akcija (potekala je brez načrta 
in kakršnihkoli ciljev), bi lahko rekli, da je uspela. Uspešnost zbiranja sredstev se bo v 
prihodnosti ocenjevala glede na zadane cilje. Poraba pa se bo ocenjevala na podlagi 
učinkovitosti in ekonomičnosti uporabe sredstev. Poleg nabiranja sredstev ima fundacije še 
nekaj ciljev, ki jim sledi. 
 
Cilji Merilo uspešnosti 
Revitalizacija vrta spominov in tovarištva  hitrost urejanja vrta 

 hitrost urejanja in obnove gospodarskih 
objektov 

Povečanje obiska na vrtu  število organiziranih in naključnih 
obiskovalcev 

Zaupanje sponzorjev/donatorjev  ohranitev sedanjih donatorjev 
 povečanje donatorskih zneskov 
 povečanje števila donatorjev 

Prepoznavnost vrta kot znanstvenega in 
kulturnega središča v Prekmurju 

 število kulturnih in znanstvenih dogodkov 
na vrtu 

 
Povečanje prepoznavnosti in ugleda 
fundacije 
 

 število povezav z drugimi organizacijami 
 število skupnih projektov 
 število prošenj za sofinanciranje 

projektov 
 pridobivanje projektov doma in predvsem 

v tujini 
 sodelovanje z uglednimi osebami 

 

Razdelitev proračuna fundacije

75%

15%
5% 5% proračun za obnovo vrta

proračun programskega
sveta in ostalo
trženjski proračun

proračun za nenačrtovane
projekte in stroške
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SKLEP 
 
Zaradi neučinkovitosti držav pri preskrbovanju z določenimi storitvami prek državnih 
aparatov postaja neprofitni sektor vedno bolj pomemben. Vključevanje Slovenije v 
Evropsko unijo to dejstvo samo še potrjuje. Marsikatere nepravilnosti delovanja se 
odpravljajo skozi neprofitne organizacije, naj so vladne ali zasebne.  
 
Ena izmed značilnosti in tudi slabosti slovenskih neprofitnih organizacij je predvsem 
veliko število takih, ki delujejo na lokalni ravni. Manj kot en odstotek vseh registriranih 
organizacij v Sloveniji deluje na nacionalni ravni. Zaradi take organiziranosti imajo 
organizacije zelo majhen vpliv na državne institucije, slabo zaposlujejo v neprofitnem 
sektorju in teže nabirajo sredstva za delovanje. Pri nabiranju sredstev so predvsem omejene 
na lokalna podjetja in proračune občin. Kljub temu pa so lokalne neprofitne organizacije 
potrebne za pospeševanje lokalnega gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega razvoja. 
 
Začetek Vrta spominov in tovarištva je bila preprosta gesta matere, ki je zaradi vojne 
izgubila dva sinova. Skozi leta je ideja o vrtu, ki naj bi spominjal na vojne grozote, 
dobivala nove razsežnosti. Tako je bila ustanovljena Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ki 
prevzela skrb za vrt in nadaljevanje raziskovalnega in akademskega dela dr. Vaneka 
Šiftarja. 
 
Fundacija je bila ustanovljena kot skrbnica, ki bi laže nabirala sredstva za vzdrževanje vrta 
in omogočala njegov nadaljnji razvoj. Po štirih letih se je znašla v situaciji, ko je presegla 
meje prostovoljnega oz. ljubiteljskega dela in potrebuje spremembe v organizaciji. 
Ustanova dr. Šiftarjeva je kljub razlikam v primerjavi z drugimi ustanovami in 
organizacijami tipičen primer neprofitne organizacije, ki je izpostavljena mnogoterim 
javnostim. Ravno ta mnogoterost pa otežuje njeno delo. 
 
Trženja bi se morali lotiti sistematično in spremeniti nekatere organizacijske odnose 
znotraj fundacije. Posebno poudarjen bi moral biti razvoj informacijskega sistema, ki bi 
služil kot dobra opora pri delovanju fundacije ter obveščanju zunanjih in notranjih javnosti. 
Potrebno bo določiti osebi odgovorni za odnose z javnostmi in za zbiranje sredstev. 
Delovni področji teh dveh oseb se sicer na nekaterih področjih pokrivata predvsem pri 
obveščanju znotraj fundacije ter pri odnosih z donatorji ter sponzorji. Drugače pa bosta 
morali tesno sodelavati. 
 
Poleg trženja vrta je ena glavnih nalog trženja fundacije zbiranje sredstev. Zaradi tega se 
bodo morale akcije zbiranja denarja opravljati bolj organizirano, s točno določenim planom 
in cilji. Na podlagi teh ciljev in ocenjevanja rezultatov se bodo lahko izdelali tudi bolj 
natančni programski in terminski načrti fundacije. 
 
Prav tako se je marsikdo začel zavedati dejstva, da dober glas ne zadostuje več in da se 
zaradi njega ne bo povečalo število obiskovalcev na vrtu. To bo poraslo samo z 
intenzivnimi predstavitvami in s promocijo vrta s posebej izdelanimi materiali. Glede na 
lokacijo in vsebinsko vrednost lahko vrt služi kot idealen prostor za organiziranje srečanj 
in kulturnih prireditev, ki bi samo pripomogli k njegovi razpoznavnosti. 
 
Nezanemarljiv pa je vpliv fundacije na povezovanje podobnih parkov oz. vrtov v 
Prekmurju in Pomurju, na sodelovanje z drugimi kulturnimi organizacijami in 
akademskimi ustanovami ter na turistično ponudbo in obisk v regiji. 



 

44 

 
Temeljna naloga fundacije je v prihodnosti, da mora načrtovanje, izvajanje, nadzor in 
ocenjevanje trženjskih aktivnosti postati ključni del delovanja fundacije.  
 
Glede na vedno večjo konkurenco med neprofitnimi organizacijami, manjšimi 
razpoložljivimi donatorskimi sredstvi podjetij ter dodatnimi finančnimi viri iz Evropske 
unije, do katerih imajo neprofitne organizacije že sedaj dostop, pa bodo nedvomno bolj 
uspešne tiste organizacije, ki bodo imeli razdelane trženjske strategije nastopa na trgu in 
bodo zmožne slediti spremembam v okolju.  
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