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. Situacijsko vodenje – štirje slogi · 
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0 Uvod

Strokovna literatura o nepridobitnih organizacijah je v razvoju vede o
managementu ostajala večinoma na robu dogajanj. Težišče raziskovalne
in pedagoške dejavnosti je bilo na področju pridobitnih organizacij, pod-
jetij – nekaj zaradi njihove ekonomske moči in vpliva, nekaj zaradi po-
mena, ki ga imajo v gospodarjenju vsake družbe. K temu je prispevalo še
pojmovanje, da so področje nepridobitnih organizacij predvsem razne
karitativne, pa nemara še prostočasne dejavnosti. Nepridobitne organi-
zacije naj bi bile področje sociologov, pridobitne področje ekonomistov.

Takšno pojmovanje je očitno preozko. To dokazuje obsežna in ra-
znolika raziskovalna, publicistična, pedagoška in še kakšna dejavnost, ki
obravnava širše področje managementa v družbenih dejavnostih – šol-
stvu, zdravstvu, socialnem skrbstvu, kulturi, javni upravi – pa še na dru-
gih področjih, kjer ekonomski dobiček ni ali naj ne bi bil temeljno gibalo
– v društvih, v športu, političnih in drugih interesnih organizacijah.

Smotri, najbolj temeljni in trajni cilji, ostajajo temeljna ločnica med
pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami – prve naj bi ustvarjale
dodano vrednost, ki jo merimo predvsem s premoženjem in dobičkom,
druge pa dodano vrednost, za katero veljajo širša merila, ki temeljijo na
raznih vrednotah in se izražajo v kulturi organizacij in širših okolij. Ta
razmejitev postaja vse bolj nejasna.

Na ravni posameznika in organizacije je medsebojno menjavo koristi
nemogoče omejevati samo na ekonomske kategorije – ljudje v organi-
zacijah ne delajo le za zaslužek in denar, usmerjajo jih višje potrebe in
vrednote. Na ravni organizacij je vse več dejavnosti, ki vsaj neposredno
in kratkoročno ne merijo na ustvarjanje dobička in povečevanje premo-
ženja deležnikov. Na drugi strani nepridobitne organizacije na mnogih
področjih (šolstvo, zdravstvo, kultura, šport . . .) pridobivajo pomemben
del sredstev za delovanje in razvoj bodisi iz javnih virov, bodisi z dejav-
nostjo na tržišču, s temi sredstvi pa skušajo umno gospodariti.

Ne nazadnje so vse organizacije, na katerih temelji človeška civilizacija,
na eni strani instrumenti za doseganje ciljev, na drugi strani pa skupno-
sti interesov udeležencev. To velja tako za pridobitne, kot za nepridobi-
tne organizacije. Ene in druge potrebujejo za svojo dejavnost materialna
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in nematerialna sredstva, morajo umno gospodariti in usmerjati prime-
ren del sredstev in prizadevanj v ustvarjanje novih temeljnih zmožnosti
za uspešnost v prihodnje. Razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi
organizacijami postajajo vse bolj zabrisane, podobnosti pa je zlasti na
področju managementa – obvladovanja organizacij – vse več.

Delo, ki je pred vami, skuša povezovati razvito vednost o obvladovanju
pridobitnih organizacij z zelo raznolikimi spoznanji in znanji o obvlado-
vanju zasebnih nepridobitnih organizacij, ne obravnava pa organizacij
javne uprave. Temelji na več kot desetih letih izkušenj, pridobljenih v
snovanju in izvajanju predmetov o managementu pridobitnih in nepri-
dobitnih organizacij v okviru dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov, na pregledovanju obsežnega izbora iz svetovne strokovne li-
terature o nepridobitnih organizacijah in iz dolgoletnih izkušenj in spo-
znanj iz delovanja v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah.

Delo v prvih štirih poglavjih opredeljuje značilnosti, dejavnost, ume-
stitev v okolje in smeri razvoja nepridobitnih organizacij, opredeljuje
mesto in dejavnost managerjev v njih, obravnava ključno področje vre-
dnot, kulture in etike nepridobitnih organizacij ter ustvarja okvir za ma-
nagement, kot obvladovanje nepridobitnih organizacij. Drugi del obrav-
nava načrtovanje dejavnosti, urejenost in sredstva.

Predhodnice tega dela so tri zaporedne, vsakokrat temeljito dopol-
njene izdaje skript za podiplomski študijski program Fakultete za druž-
bene vede, pa knjiga o managementu nepridobitnih organizacij za dodi-
plomski študijski program managementa v okviru Fakultete za manage-
ment (prej Visoke šole za management), poleg tega pa številna gradiva za
izobraževalne programe na področju zdravstva, socialnega varstva, zapo-
slovanja, šolstva in sorodnih dejavnosti. Delo je nastajalo kot temeljna li-
terature za uporabo v podiplomskih in dodiplomskih visokošolskih pro-
gramih – izkušnje pa kažejo, da je lahko koristno mnogim, ki delujejo v
nepridobitnih organizacijah ali sodelujejo z njimi.

V delo so vtkane mnoge vsebine in spoznanja iz delovanja z neprido-
bitnimi organizacijami in v njih, stiki in sodelovanje z mnogimi posame-
zniki in organizacijami. Vsem velja moja zahvala. Obravnavanje pravnih
vsebin sta pomembno dopolnila Alen Balde in Vanja Tavčar, za kritične
poglede in koristne napotke sem dolžan zahvalo recenzentki Zinki Ko-
larič, za oskrbo s strokovno literaturo pa je v veliki meri poskrbela knji-
žnica Fakultete za management. Kot že tolikokrat, sem bil tudi pri sno-
vanju te knjige deležen nenadomestljivega razumevanja in podpore, ki
so mi ju naklonili Vera in vsi iz kroga naših treh velikih družin.




