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Nevladne organizacije postajajo vse pomembnejši partner tako
pri vladah kot pri mednarodnih organizacijah in njihov vpliv je
vse večji. Evropska unija in Komisija Evropske unije želita ohra-
njati partnerstvo z nevladnimi organizacijami oziroma tretjim
sektorjem in in ga krepiti, zato mu posvečata posebno pozornost,
in to ne le na deklarativni ravni. Upoštevati vse spremembe, ki so
se v zadnjem desetletju zgodile v Evropi, pomeni, da se morajo
nevladne organizacije spremembam ustrezno prilagoditi, torej se
morajo ustrezno organizirati, prilagoditi morajo svoje programe
in si pridobiti ustrezna sredstva – svoje strategije morajo prila-
goditi novo nastalim razmeram. To še posebno velja za slovenske
nevladne organizacije, ki se vse pogosteje vključujejo v programe
Evropske unije in se vse tesneje povezujejo s sorodnimi organiza-
cijami tako v Evropi kot tudi v svetu.



Dandanes postajajo nepridobitne oziroma nevladne organizacije (v raz-
ličnih državah uporabljajo zanje različne izraze, in sicer ne samo ta,
ki smo ju navedli) vse pomembnejše v sodobnem svetu. Prav posebno
mesto pa imajo v Evropski skupnosti, saj evropske institucije želijo od
njih pridobiti mnenja vseh državljanov članic in držav kandidatk, še
posebno mnenja specifičnih skupin državljanov (invalidov, nacionalnih
manjšin . . . ) ali mnenja v zvezi s specifičnimi problemi (z varovanjem
okolja, s svetovno trgovino, socialno politiko . . . ). Zato tudi evropske
institucije poizkušajo razvijati najrazličnejše oblike sodelovanja z nevla-
dnimi organizacijami, kajti prav nevladne organizacije lahko bistveno
prispevajo h krepitvi demokracije v Evropski uniji. To je pomembno
tudi za širitev Evropske unije, kajti skladno s kobenhavenskimi merili,
članstvo v Evropski skupnosti predvideva, da ima država kandidatka sta-
bilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, spoštovanje pravne države
in človekovih pravic ter spoštovanje in zaščito manjšin. Evropska unija v
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tem pogledu pripisuje velik pomen partnerstvu z lokalnimi nevladnimi
organizacijami, še zlasti v državah kandidatkah. Povezovanje vlade z ne-
vladnimi organizacijami je v vse močnejše tudi v Sloveniji.

Spremembe okolja, v katerem nevladne organizacije delujejo, vpli-
vajo na te organizacije in se odražajo tako v njihovem delu kot v nji-
hovi organiziranosti in ne nazadnje tudi pri njihovem managementu.
Nevladne organizacije se vse pogosteje povezujejo med seboj – ne le v eni
državi, temveč oblikujejo mreže sorodnih organizacij povsod v članicah
Evropske unije in partnerskih državah ter tudi v svetu. Zaradi odpiranja v
svet in povezovanja s sorodnimi organizacijami se morajo nevladne or-
ganizacije ustrezno organizirati, prilagoditi morajo programe in si pri-
skrbeti ustrezna sredstva, kar pomeni, da morajo prilagoditi strategije.
To še posebno velja za slovenske nevladne organizacije, ki se vse pogo-
steje vključujejo v Evropsko unijo in vse tesneje sodelujejo s sorodnimi
organizacijami v Evropi in svetu.

Zaradi boljšega enotnejšega razumevanja tega sestavka, bom upora-
bljal zgolj izraz nevladne organizacije, čeprav v različnih koncih sveta za-
nje poznajo zelo različne izraze, ki so po vsebini povezani z zgodovino in
vlogo teh organizacij v skupnostih, kjer delujejo. Tako se v  najpogo-
steje uporablja izraz nepridobitne organizacije, v Veliki Britaniji pogosto
govorijo o dobrodelnih organizacijah, drugod pa jih imenujejo še: pro-
stovoljne organizacije, neodvisne organizacije, socialne organizacije in
podobno. V Evropski uniji so se odločili za izraz nevladne organizacije.
Ta se je v zadnjem času uveljavil tudi v Sloveniji. Vedno pogosteje se upo-
rablja in je nadomestil izraz društvo, ki je prostovoljna, interesna oblika
organiziranosti oziroma združevanja fizičnih oseb.

  ()   

  

Evropska unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja člo-
vekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. Vsi državljani
imajo pravico do svobodnega združevanja zaradi uresničevanja skupnih
ciljev, ki je ena od temeljnih svoboščin v demokraciji. Državljani lahko
z vključevanjem v različna združenja dejavno sodelujejo pri oblikova-
nju različnih politik v Evropski uniji. To sodelovanje je seveda drugačno
od tistega v političnih strankah. Nevladne organizacije postajajo vse po-
membnejši del civilne družbe in močna podpora demokraciji. Pomen
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nevladnih organizacij se ne kaže zgolj v deklarativni obliki, ampak so vi-
dni tudi konkretni premiki za izboljšanje njihovega položaja.

Tako je Evropska komisija v začetku letošnjega leta (. . ) iz-
dala dokument Komisije za razpravo pod naslovom: »Komisija in ne-
vladne organizacije: oblikovanje tesnejšega partnerstva«. Dokument, ki
je rezultat večletnega dela Komisije, sta predstavila predsednik Prodi in
podpredsednik Kinnock. Dokument opredeljuje: skupne značilnosti ne-
vladnih organizacij, načela sodelovanja med Komisijo in nevladnimi or-
ganizacijami, dialog in posvetovanje med nevladnimi organizacijami in
Komisijo, proračunska in kadrovska vprašanja ter pretok informacij. Do-
kument je odraz resnosti odnosa Komisije do nevladnih organizacij. Z
njim poizkuša rešiti obstoječe težave v dosedanjem sodelovanju z ne-
vladnimi organizacijami. Resnost odnosa komisije pa se ne kaže zgolj
v predstavljenem dokumentu. Nevladne organizacije so namreč deležne
kar precejšnje finančne podpore Komisije. Po ocenah Komisije se za de-
lovanje nevladnih organizacij v Evropski uniji in izven nje na leto nepo-
sredno nameni več kot  milijardo . Dokument je bil v državah člani-
cah Evropske unije deležen precejšnje pozornosti, posebno še nevladnih
organizacijah, v Sloveniji pa se o njem ni veliko govorilo.

Dokument tako opredeljuje lastnosti nevladnih organizacij:

. Nevladne organizacije niso ustanovljene zaradi osebnih koristi.

. Nevladne organizacije so prostovoljne.

. Nevladne organizacije so vsaj delno formalizirane oziroma insti-
tucionalizirane.

. Nevladne organizacije so neodvisne (zlasti od vlade in drugih or-
ganov oblasti in od političnih strank ali poslovnih organizacij).

. Cilji in z njimi povezane vrednote nevladnih organizacij niso v
službi njihovih lastnih koristi. Ne ukvarjajo se z uresničevanjem
poslovnih ali stanovskih interesov svojih članov.

Težav pri oblikovanju opredelitve, kaj oziroma katere lastnosti mora
imeti organizacija, da jo lahko štejemo za nevladno organizacijo, so se
zavedali tudi oblikovalci dokumenta, saj so v dodatnih obrazložitvah po-
udarili, da se dokument ukvarja z organizacijami, ki so dejavne na nevla-
dnem in negospodarskem področju.

Vsekakor je odnos Komisije Evropske unije odločilno vplival na de-
lovanje Vlade Republike Slovenije v predpristopnem obdobju, kajti leta
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 je Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve () ne-
vladnim organizacijam dala pobudo za ustanovitev centra nevladnih or-
ganizacij, ki naj bi v prihodnje slovenskim nevladnim organizacijam po-
magal v procesih vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in podpiral nji-
hovo delovanje. Pomagal naj bi jim pri pridobivanju finančnih sredstev
iz različnih evropskih virov. Proces ustanavljanja tega centra teče in ini-
ciativna skupina, sestavljena iz predstavnikov posameznih slovenskih ne-
vladnih organizacij, intenzivno pripravlja potrebne dokumente za usta-
novitev. Da Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve resno
podpira ustanovitev in delovanje takega centra, dokazuje dokument »Iz-
java o nameri«, ki sta ga podpisali Služba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve in iniciativna skupina nevladnih organizacij, ustanovi-
teljic centra in sicer dne . . . S tem dokumentom je Služba Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve izjavila namero o sodelovanju
in sofinanciranju centra. Tudi Sklep Vlade Republike Slovenije, sprejet
na . seji, dne . . , o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade repu-
blike Slovenije za nevladne organizacije kaže na premike pri upoštevanju
mnenja nevladnih organizacij in njihovega zagotavljanja podpore demo-
kratičnemu sistemu vladanja. To pa je že občutna sprememba za sloven-
ski prostor in upamo lahko, da se bo Vlada Republike Slovenije tesneje
povezovala z nevladnimi organizacijami tudi v naslednjem mandatnem
obdobju in da ne gre le za prazne obljube.

Do večjega upoštevanja nevladnih organizacij ni prišlo zgolj v Evrop-
ski uniji in v partnerskih državah, ampak se prebuja tudi ostali svet. Na
mednarodni konferenci nevladnih organizacij iz celega sveta, ki so jo
soorganizirali Združeni narodi, je bila . .  v New Yorku sprejeta
deklaracija »Millenium Forum Declaration«, ki spodbuja tako civilno
družbo kot tudi vlade in Združene narode k posameznim akcijam, ki
naj bi pripomogle k tesnejšemu sodelovanju med vladami in javnostjo.

Pozitivni premiki v svetu, Evropi in posledično tudi na Slovenskem,
seveda pomenijo za naše nevladne organizacije popolnoma nov položaj.
Navedeni dokumenti in akcije, ki so jih sprožile vlade, na novo oprede-
ljujejo okolje, kjer te organizacije delujejo ali pa bodo delovale v bližnji
prihodnosti.

Kaj to pomeni za slovenske nevladne organizacije?

Da bi v celoti razumeli nastali položaj in nujne prilagoditve, ki jih zah-
teva, moramo na kratko pogledati v zgodovino. Ljudje so že davno v
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preteklosti oblikovali formalne in neformalne oblike druženja, odvisno
od potreb, ki so jih imeli. Na Slovenskem lahko prve zasnove posameznih
zvrsti neformalnih organizacij najdemo že v . in . stoletju našega štetja
(združb, bratovščin, zvez . . . ), vendar lahko o organizacijah, podobnim
današnjim nevladnim združenjih, govorimo šele v času vzpona meščan-
stva. Za Slovenijo ima izreden pomen buržoazna revolucija leta , ki
je Slovencem prinesla svobodo združevanja najprej v obliki cesarskega
patenta – imenovanega tudi društveni patent – iz leta  (pred tem je
vsako združevanje potrebovalo posebno dovoljenje cesarja) in nato še v
obliki zakona o pravici do združevanja v društva in politična društva iz
leta . Vse do konca druge svetovne vojne se je število združevanj –
nevladnih organizacij – povečevalo, seveda najprej še v Avstroogrski mo-
narhiji, nato pa v Kraljevini . Po drugi svetovni vojni je javni sektor,
organiziran v okviru države, prevzel vse funkcije nevladnih organizacij
in njihovo število se je občutno zmanjšalo. Po podatkih Registra dru-
štev  je leta  delovalo . društev in leta  .. Po podat-
kih, zbranih v Vodniku po nevladnih organizacijah v Sloveniji, pa je leta
 pri nas delovalo že okoli . društev – nevladnih organizacij. Po
podatkih Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Lju-
bljana, je bilo konec leta  v Sloveniji registriranih . društev pri
čemer gre za društva z računi pri Agenciji in društva z računi pri bankah.
Od tega je . društev predložilo računovodske izkaze, . društev,
ki so imela promet, ni predložilo računovodskih izkazov, . društev pa
v letu  ni imelo prometa preko svojih računov.

Število nevladnih organizacij se je občutno povečalo po letu , to-
rej po osamosvojitvi Slovenije. To pomeni, da so se ljudje dokaj mno-
žično vključili v najrazličnejše vrste prostovoljskega delovanja, s čimer
sta se seveda s tem povečali pestrost in ponudba. Povečala se je tudi kon-
kurenca znotraj nevladnega in negospodarskega sektorja.

Po osamosvojitvi Slovenije so se razmahnile zelo različne oblike
združevanja, ki jih v obdobju od konca druge svetovne vojne do osa-
mosvojitve nismo poznali, razen društva: družbe civilnega prava (brez
formalnopravne oblike), društvo, zavod zasebnega prava, ustanova itd.
Taka širina organiziranosti seveda zahteva ustrezna materialna in nema-
terialna sredstva, oblikovanje programov in ustrezno organiziranost. Ob
upoštevanju dejstev in rezultatov, ki so bili širši javnosti predstavljeni na
zaključku študije o funkcionalni pismenosti v Sloveniji (bili smo na dnu
lestvice držav, kjer je potekala ta študija), in ob podatkih o izobraženosti
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Slovencev glede formalne šolske izobrazbe se lahko upravičeno vpra-
šamo, ali smo Slovenija in njeni državljani sposobni ohranjati tolikšno
število najrazličnejših nevladnih organizacij oziroma kako kakovostno te
organizacije potem sploh delujejo. Vprašanje je povsem umestno, kajti
sposobnih kadrov za management nam primanjkuje celo v vladnih služ-
bah. Ustrezno usposobljenih državljanov Slovenije je očitno premalo,
kar bi bilo smiselno preveriti z ustrezno resno študijo. Zaradi številč-
nosti nevladnih organizacij prihaja tudi tu do globalizacije in njihovega
povezovanje v mednarodne mreže. Ta proces, za zdaj ga seveda poznamo
samo le pri nekaterih nevladnih organizacijah, že zahteva angažiranje
mnogo sposobnih in izobraženih sodelavcev, ki s profesionalnim delom
konkretni nevladni organizaciji zagotavljajo ustrezno mesto v ožjem in
širšem okolju delovanja in povezovanja z enakimi ali podobnimi nevla-
dnimi organizacijami v globaliziranem svetu. Samo te, največje in naj-
bolje organizirane organizacije lahko za sedaj sodelujejo tako z vladami
kot tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in slišijo se predvsem
njihova mnjenja.

Vse te značilnosti, tako v Sloveniji kot širše (v Evropski uniji, Zdru-
ženih narodih, svetu kot celoti) od nevladnih organizacij zahtevajo da se
morajo nenehno prilagajati, če želijo kot nevladna organizacija postati
ali ostati uspešni, v tem trenutku pa resno razmisliti o svojem mana-
gementu. Da trditev drži, potrjuje nekaj uspešnih slovenskih nevladnih
organizacij. Ena od njih je gotovo Slovenski odbor za , ki je eden
najuspešnejših na svetu.

    

Pomen nevladnih organizacij bo v prihodnje še naraščal, hkrati s kreplje-
njem civilne družbe in demokratičnih odnosov v družbi. Tega se vedno
bolj zavedata tako Evropska unija kot tudi Komisija. Tretjemu sektorju
priznavata vedno večji pomen in to ne le na deklarativni ravni, ampak s
konkretnimi akcijami in finančnimi vzpodbudami. Tudi Komisija se za-
veda, da premalo usposobljene nevladne organizacije ne bodo sposobne
odigrati vloge, ki jo od njih pričakuje. Zato sistematično vzpodbuja iz-
obraževanje tako na formalni kot neformalni ravni in temu namenja
veliko sredstev. Ob naraščajoči ozaveščenosti ljudi predvsem v razvitem
svetu, kamor spada tudi Slovenija, se vpliv nevladnih organizacij pove-
čuje. Posamezne mednarodne organizacije, še posebno Evropska unija,
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ki je za nas v tem trenutku najpomembnejša, želijo, da bi ohranile in
krepile partnerstvo z nevladnimi organizacijami. Krepitev teh odnosov
bi moralo koristiti pri uspešnem doseganju ciljev obema stranema.

Seveda je doseganje zastavljenih ciljev nevladne organizacije tesno
povezano z managementom vsake teh organizacij. Kakovostne cilje lahko
oblikujejo samo uspešni managerji, ki s svojimi lastnostmi prispevajo h
kakovosti načrtovanih ciljev in strategij za doseganje teh ciljev. Zaradi
globalizacije na področju nevladnih organizacij, prihaja do večje konku-
rence tudi med temi organizacijami, ki morajo ob spremenjenih in no-
vih menjalnih razmerjih (tako osnovnih kot interesnih) nujno skrbeti za
nenehno spreminjanje in prilagajanje organizacije nastalim razmeram.
Spremembe v okolju, kjer nepridobitne organizacije delujejo pa se v za-
dnjem času vrstijo izredno hitro in samo najuspešnejše organizacije se
bodo ohranile in razvijale naprej. Popolnoma jasno je, da se bodo morali
njihovi bodoči managerji obnašati popolnoma profesionalno. Opravičilo
za nestrokovno delo in obnašanje, češ da delajo v nevladnih organizaci-
jah, v prihodnje ne bo več sprejemljivo.

Če je bilo v preteklosti, torej v sedemdesetih in osemdesetih letih te-
žišče pozornosti managementa v proizvodnih podjetjih, v zadnjem dese-
tletju pa v izvajanju storitev, bo prihodnost managemnta namenjena (če
že ne v celoti, pa vsaj v večini), managementu nevladnih organizacij, kajti
v tretjem sektorju (nevladno in negospodarsko področje) je prisotnih vse
več ljudi in njihov interes, da bi vplivali na delovanje vlad in mednaro-
dnih organizacij, se veča. Veliko ljudi si ne želi ukvarjati se neposredno
s politiko kot tako, ampak samo s področjem, ki jih zanima in jim je v
veselje. Tukaj pa želijo imeti konkreten vpliv. Spremenjenim razmeram
se bodo morale seveda prilagoditi tudi slovenske nevladne organizacije.




