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POVZETEK 

Podjetniške asociacije v turizmu predstavljajo stičišče mnogih deležnikov, ki imajo različen 

vpliv na razvoj dejavnosti. Le uspešne asociacije lahko postanejo pomemben dejavnik pri 

doseganju zastavljenih ciljev, tako turističnega gospodarstva kot posameznih organizacij – 

članic asociacij. Podjetja se združujejo v asociacije z izraženim poslovnim interesom in 

namenom doseganja koristi. 

Vsekakor so odnosi med deležniki, ki sodelujejo ključnega pomena pri doseganju zastavljenih 

ciljev. V odnosih se ustvarja socialni kapital, ki omogoča, da akterji sodelujejo ter izmenjujejo 

znanje in izkušnje v skupno korist. Glede na neenotno definicijo socialnega kapitala ter na 

specifičnost delovanja asociacije smo upoštevali vse morebitne predpostavke in dileme, ki se 

pojavljajo tako pri definiciji, kot pri merjenju socialnega kapitala.  

Skladno s splošno definicijo velja, da je organizacija uspešna, v kolikor je dosegla zastavljene 

cilje. Vendar doseženi ali delno doseženi cilji niso dovolj, da lahko organizacijo opredelimo 

kot uspešno. Potrebno je tudi, da asociacija kot gospodarska organizacija stabilno posluje, da 

so člani zadovoljni z delovanjem ter da obstoja interes nečlanov postati člani.    

V pričujoči disertaciji smo  na podlagi utemeljenih ugotovitev dokazali, da je za uspešnost 

specifične organizacije, kar asociacija dejansko je, socialni kapital ključnega pomena.   

Preučevali smo asociacije na področju turizma v Sloveniji, ki združujejo gospodarske 

organizacije z izraženim poslovnim interesom. Na podlagi podatkov, pridobljenih s 

poglobljenimi pol strukturiranimi intervjuji, opravljenimi s kvalificiranimi respondenti 

izbranih asociacij ter  na podlagi kvalitativne, kvantitativne in primerjalne analize smo 

odgovorili na vprašanje, ali socialni kapital vpliva na uspešnost asociacij ter katere so tiste 

dimenzije socialnega kapitala, ki imajo odločilen vpliv ter jih je zato potrebno razvijati z 

namenom povečanje uspešnosti. 

Nismo pa se omejili samo na socialni kapital kot vzrok neuspešnosti, poiskali smo tudi ostale 

vzroke neuspešnosti ter ugotovili vpliv socialnega kapitala in njegovih dimenzij na te vzroke 

neuspešnosti. Ugotavljali pa smo tudi, kako uspešnost vpliva na socialni kapital asociacije.  

 

KLJUČNE BESEDE: socialni kapital, uspešnost, asociacija v turizmu, analiza z matričnim 

pristopom, analiza mehkih množic  



 
 

ABSTRACT 

Corporate associations in the tourism involve many stakeholders who have different impact 

on development activities. Only successful associations could become an important factor in 

achieving these goals, the tourism industry and individual organizations - members of 

associations. Companies have set up associations with the stated business interests and to 

achieve the benefits. 

However, relations between the stakeholders involved are crucial in achieving these goals. 

The relationship creates social capital that allows players to work together and share 

knowledge and experience for the benefit. Given the inconsistent definition of social capital 

as well as the specificity of the association, we considered all possible assumptions and 

dilemmas that arise both in the definition and measurement of social capital. 

In accordance with the general definition is that the organization is successful to the extents 

that achieve stated goals. However, achieved or partially achieved their objectives are not 

enough to define an organization as successful. It is also necessary that the association of 

economic organization as a stable business, that members are satisfied with the operation and 

that is interest of non-members to become members. 

In this thesis we have demonstrated, on the basis of the findings, that the performance of the 

specific organization, what association in fact is, social capital has crucial impact on 

performance of association. 

We studied the association in the field of tourism in Slovenia, which combine economic 

organization with the stated business interests. On the basis of data derived from in-depth 

semi-structured interviews carried out with qualified respondents from selected associations 

and a qualitative, quantitative and comparative analysis, we answer the question of whether 

social capital affects the performance of association and which are the dimensions of social 

capital, which have a decisive influence and can therefore be developed in order to increase 

performance. 

But we did not rely solely on social capital as the cause of failure; we have also looked the 

other causes of failure and the influence of social capital and its dimensions to these causes of 

failure. We also determined how performance affects social capital associations. 

 

KEYWORDS: social capital, the success, the tourism association, matrix approach analaysis, 

fuzzy-set analysis  
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1. UVOD 

 

 

 »Zakaj so nekateri demokratični organi oblasti uspešni, nekateri pa ne?« se sprašuje na 

začetku svojega dela »Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy« Robert D. 

Putnam (1993) ter tako povzroči nenaden porast zanimanja za preučevanja socialnega 

kapitala. Podobno bi se lahko vprašali, zakaj so nekatere organizacije uspešne, druge pa ne? 

Vsekakor obstaja niz razlogov, ki vplivajo na uspešnost oziroma neuspešnost. Pojem 

organizacija nekateri avtorji opredeljujejo kot proces vzpostavljanja organizacije ali tudi 

delovanje organizacije. Opredeljujejo jo kot socialno enoto, ki deluje zaradi uresničevanja 

skupnega cilja. Organizacije in zaposleni v procesu poslovanja vstopajo v medsebojne 

odnose. Tako komunicirajo s kupci, dobavitelji, zaposlenimi, institucijami in s subjekti okolja, 

v katerem delujejo. Ob tem se srečujejo z raznovrstnimi situacijami, ki vplivajo na kakovost 

odnosov. Prav tako so v soodvisnosti s konkurenti ali podjetji z enako ali podobno 

dejavnostjo. Taka podjetja so zainteresirana za povezovanje, saj ocenjujejo, da lahko tako 

lažje dosežejo svoje cilje in upravičijo namen svojega delovanja. 

Ko vstopajo podjetja v odnose z interesnimi skupinami tvorijo socialni kapital, ki se ga 

praviloma ne zavedajo. V taki situaciji se prepletajo razni dejavniki, ki so lahko na eni strani 

racionalne, pridobitne ali tehnološke narave, po drugi strani pa emocionalne, psihološke ali 

sociološke narave. Zaradi pomanjkljive identifikacije fenomena socialnega kapitala, tu 

mislimo tako na notranji, kot zunanji socialni kapital, se dogaja, da podjetja in podjetniki 

delujejo na temelju racionalnih ali emocionalnih dejavnikov. Pri povezavah podjetja ustvarijo 

poslovne vezi, ki so lahko močne ali šibke. Organizacije menijo, da bodo z več povezavami 

uspešnejša ter se trudijo vzpostavljati vse več povezav, zanemarjajo pa kakovost povezav ter 

učinke, ki bi jih morale te povezave omogočiti. 

Obilje definicij, kaj socialni kapital dejansko je, nas pripelje tudi v položaj, ko ne moremo 

jasno definirati sestavin socialnega kapitala. V znanstveni literaturi se je uveljavil koncept, 

kjer so nujne sestavine socialnega kapitala tri in sicer zaupanje, članstvo v prostovoljnih 

organizacijah in vzpostavljanje mrežnih povezav (Putnam, 1993 in Woolcock, 1998). Ta 

koncept izhaja iz Putnamove opredelitve socialnega kapitala. Vsi se s tem ne strinjajo ter tako 

predlagajo manj ali več sestavin socialnega kapitala. Tako nekateri avtorji opredeljujejo 

sestavine socialnega kapitala tudi kot dimenzije. Tu mislimo predvsem na zaupanje, članstvo 

v prostovoljnih organizacijah in mreženje. Tako kot je nejasna definicija socialnega kapitala, 
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se avtorji tudi ne strinjajo glede dimenzij. Posamezni avtorji sicer vključujejo iste dimenzije v 

socialni kapital, a so lahko te definirane tudi različno. 

Kako merimo socialni kapital je odvisno od tega, kako smo ga definirali. Socialni kapital je 

namreč večdimenzionalen, preučevanje in merjenje pa zahteva različne ravni in enote analize. 

Zaupanje, civilna vključenost in angažiranost v skupnosti ter mreženje so na splošno videti 

kot ustrezen način za merjenje socialnega kapitala. Glede na opredelitev socialnega kapitala in 

konteksta so lahko nekateri kazalniki primernejši od drugih. Tako ne moremo trditi, da se je 

doslej uveljavil instrument merjenja socialnega kapitala, ki bi bil širše sprejet in priznan. 

Značilnost družb, ki so podjetništvu naklonjena je ob vseh ostalih bolj ali manj ekonomskih 

dejavnikov tudi razmeroma visok nivo socialnega kapitala. Ta se kaže tako preko visoke 

stopnje zaupanja, kot tudi članstva v prostovoljnih organizacijah in mreženju. V prostovoljnih 

organizacijah člani uspevajo lastni interes podrediti skupnemu interesu, če se preko tega 

učinkoviteje deluje ter lažje dosega cilje. 

V medsebojnih komunikacijah sami podjetniki spoznavajo korist povezovanja in mreženja ter 

samoiniciativno oblikujejo formalne ali neformalne podjetniške mreže, preko katerih, ob bolj 

ali manj strogih pravilih delovanja, želijo doseči zastavljene cilje ter krepiti socialni kapital. V 

Sloveniji imamo vrsto pravnih oblik, ki omogočajo združevanje. Združevanja podjetij se 

lahko vršijo preko zbornic, društev, gospodarskih interesnih združenj, konzorcijev,  

tehnoloških platform, grozdov in podobno. Vsa temeljijo na ozkem političnem in 

ekonomskem interesu posameznikov, ki za doseganje ciljev potrebujejo številčnejšo podporo 

članstva. Članstvo v takih asociacijah je lahko prostovoljno ali obvezno. Lahko pa je tudi 

vsiljeno (zaradi pridobivanja licenc ali strahu pred izključenostjo). Značilnost takega 

združevanja je, da asociacije sicer dosegajo določene cilje, ki so si jih same zadale, a ob bolj 

ali manj nezadovoljnem članstvu. Ob navedenih asociacijah pa imamo niz takih, ki so bile 

ustanovljene na podlagi politične pobude (lokalne ali nacionalne) in s pomočjo finančne 

spodbude ter so delovale le do zamenjave politične garniture ali do izčrpanja finančnih 

sredstev, nato pa so zamrle.   

Ocenjujemo tudi, da je v Sloveniji zelo težko organizirati uspešne podjetniške asociacije, tako 

na nivoju dejavnosti, kot na lokalni ravni predvsem zaradi nizkega nivoja socialnega kapitala.  

Namen disertacije je opredeliti socialni kapital asociacij v turizmu v Sloveniji ter ugotoviti 

njegov vpliv na uspešnost. Utemeljiti želimo visok nivo socialnega kapitala kot nujni vezivni 

in premostitveni element uspešne asociacije podjetij na področju turizma. 

Ob navedenem smo želeli poiskati način identifikacije manifestacije socialnega kapitala 

gospodarske organizacije ter utemeljiti motive spodbujanja vseh sestavin in dimenzij, 
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predvsem zaupanja in aktivnega mreženja. Ob tem pa se ne omejujemo samo na socialni 

kapital, želimo poiskati tudi druge vzroke neuspešnosti. Ocenjujemo namreč, da ima socialni 

kapital tudi posreden vpliv na uspešnost asociacije, torej tudi na ostale vzroke. Socialni 

kapital smo merili tako, da smo merili pet indikatorjev socialnega kapitala in sicer skupine in 

omrežja,  zaupanje in solidarnost, kolektivno ukrepanje in sodelovanje, socialno kohezijo in 

vključenost ter informacije in komunikacije.  

Objekt preučevanja v tej disertaciji je asociacija, ki združuje kot člane gospodarske družbe, 

kot jo definira Zakon o gospodarskih družbah. Populacija podjetij in podjetnikov je zelo 

široka in raznolika. Za doseganje večje analitične vrednosti smo se omejili na asociacije oz. 

podjetja iz dejavnosti turizma in sicer gostinske nastanitvene dejavnosti, dejavnost strežbe 

jedi in pijač, dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih 

dejavnosti ter dejavnost igralnic. 

Pri preučevanju asociacij v turizmu smo se omejili le na asociacije, katerih članstvo so 

gospodarske družbe in jih lahko definiramo kot podjetniške asociacije v turizmu. Skladno z 

Zakonom o gospodarskih družbah so registrirane kot gospodarska interesna združenja, 

zbornice, zadruge ali družbe z omejeno odgovornostjo. 

Sama narava dejavnosti turizma zahteva močne in kakovostne povezave med posameznimi 

deležniki. Tako tu sodelujejo posamezniki in organizacije iz navedenih dejavnosti, kakor tudi 

ostali, ki s svojo dejavnostjo dopolnjujejo te storitve (avtomehanik, transportna podjetja, 

zdravstvo ipd.). Med vsemi temi podjetji mora obstajati zaupanje in interes za skupno akcijo. 

Nezadovoljen turist namreč povzroči izpad vsem, ne samo tistim, ki so ponudili nekakovostno 

storitev. Na podlagi navedenega lahko trdimo, da sodi panoga turizma med tiste dejavnosti, 

kjer je glede na množico raznovrstnih povezav socialni kapital eden od glavnih dejavnikov 

uspešnosti. Izbor asociacij s področja turizma utemeljujemo s tem, da kot panoga s svojimi 

značilnostmi zahteva od akterjev ustvarjanje večjega števila kakovostnih povezav, kot je to 

običajno v drugih panogah. Te povezave pa ne morejo biti stihijske, ustvarjene morajo biti z 

določenem namenom in pripomoči k doseganju koristi vsem vključenim preko izmenjave 

znanja in izkušenj. 

Ocenjujemo, da ugotovitve in značilnosti glede asociacij in socialnega kapitala posamezne 

panoge lahko identično obravnavamo tudi pri ostalih panogah, seveda z določenimi 

korekcijami. 

Uspešnost asociacije ne moremo enačiti s uspešnostjo gospodarske organizacije ali državne  

institucije. Asociacija je ustanovljena s strani njenih članov in prvenstveno deluje za interese 
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svojih članov. Ti so jo ustanovili z določenim namenom ter ji ob ustanovitvi zastavili 

določene cilje. 

Na podlagi raziskave, ki smo jo naredili med kandidati za mentorje za opravljanje študijske 

prakse v turizmu smo ugotovili, da se zaposleni v (turističnih) podjetjih zavedajo  pomena 

aktivnega mreženja ter vzpostavljanja medsebojnega zaupanja (Ivankovič, 2010), to pa je tudi 

vse. Njihovo mnenje je, da so asociacije v turizmu nujno potrebne ter bi, v kolikor bi se držale 

zastavljenih ciljev, lahko bistveno pripomogle tako k uspešnosti njihovih članov, kot tudi 

asociacije same. 

Temeljna raziskovalna teza disertacije je, da ima uspešna organizacija in asociacija podjetij 

visok socialni kapital. Asociacija kot organizacija mora imeti visok tako notranji  kot zunanji 

socialni kapital v vseh preučevanih dimenzijah. 

Tako se utemeljeno sprašujemo, ali ima socialni kapital asociacije vpliv na uspešnost 

asociacije? Zanima nas tudi, katere dimenzije socialnega kapitala vplivajo na uspešnost 

asociacije. V raziskavi smo ugotavljali tudi, kateri ostali dejavniki vplivajo na uspešnost 

asociacije. Tako smo ugotavljali tudi posreden vpliv socialnega kapitala na ostale vzroke 

(ne)uspešnosti asociacij ter posredni vpliv posameznih dimenzij socialnega kapitala na 

uspešnost. Želeli pa smo tudi ugotoviti vpliv velikosti asociacije na socialni kapital. Z 

namenom ustreznega interpretiranja in določanja vzročno – posledične odvisnosti, smo 

preučevali tudi vpliv uspešnosti asociacije na višino socialnega kapitala v vseh merjenih 

dimenzijah.  

Na začetku raziskave si tako postavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

Ali ima socialni kapital asociacije vpliv na uspešnost asociacije?  

Katere dimenzije socialnega kapitala vplivajo na uspešnost asociacije?  

Kateri ostali dejavniki vplivajo na uspešnost asociacije? 

Kako vpliva velikost asociacije na socialni kapital? 

Kakšen je vpliv uspešnosti asociacije na višino socialnega kapitala?  

Izbrane asociacije so po obsegu članstva, številu zaposlenih, področju delovanja in bilančni 

vsoti različno velike. Primerjali smo socialni kapital izbranih velikih asociacij, ki imajo 

članstvo v celotni državi z majhnimi asociacijami, ki delujeta na ožjem področju z namenom 

izločitve vpliva velikosti asociacij na dobljene rezultate. 

V raziskavi uporabljamo kombinacijo kvalitativnih, kvantitativnih in primerjalnih metod za 

celovito obravnavo raziskovane tematike. Z namiznim raziskovanjem zajemamo teoretično 

ozadje raziskave ter prikažemo dosedanje dosežke na obravnavanem področju. 
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Glede na široko definiran koncept socialnega kapitala in vsebino disertacije smo ocenili, da je 

moč ustrezne podatke pridobiti z nestrukturiranimi  globinski intervjuji, ki nam omogočajo 

pridobiti podatke za kvalitativno analizo in s tem lažjo vsebinsko interpretacijo pridobljenih 

rezultatov. Podatke, pridobljenih z globinskimi intervjuji analiziramo s kvalitativno in 

primerjalno analizo. Uporabljamo metode analize z matričnim pristopom (Miles in 

Huberman, 1994), primerjalno metodo analize pravilnostnih tabel (Ragin, 2007) in metodo 

mehkih množic (ang. Fuzzy-Set) Charlesa Ragina (2000). Z uporabo navedenih metod lahko 

odgovorimo na raziskovalna vprašanja.   

Disertacija na začetku definira teoretična izhodišča in dosežke na področju raziskovanja in 

definiranja socialnega kapitala. Nadaljujemo z opredelitvijo podjetništva, podjetniških 

asociacij ter panoge turizma. Nadalje opredelimo asociacije na področju turizma v Sloveniji, 

ki so predmet preučevanja disertacije. Uspešnost organizacij, ki ne zasledujejo prvenstveno 

ekonomske cilje definiramo v nadaljevanju disertacije. V petem poglavju opredeljujemo 

predmet preučevanja ter uporabljene metode. V nadaljevanju pa sledi raziskava vpliva 

socialnega kapitala na uspešnost turističnih asociacij v Sloveniji.  

Pričujoča disertacija dodaja prispevek znanosti, saj prispeva k razvoju misli na področju 

socialnega kapitala podjetniških asociacij, ki bo združevala sociološki in podjetniški pristop. 

Prav tako podaja analizo problematike merjenja socialnega kapitala specifične organizacije ter 

podaja usmeritve, ki lahko organizacijam omogočajo doseganje uspešnosti in  pozitivnih 

učinkov z identifikacijo in spodbujanjem socialnega kapitala ter njegovih dimenzij in 

pojavnih oblik. 

 

 

2. SOCIALNI KAPITAL 

 

 

Koncem prejšnjega stoletja se je v znanstveni sferi pričelo z intenzivnim proučevanjem 

fenomena socialnega kapitala. Putnam (2000, str. 22) meni, da segajo korenine socialnega 

kapitala v obdobje francoske revolucije. Koncem devetnajstega stoletja pa zasledimo zametke 

preučevanja odnosov in procesov, ki jih sedaj poznamo kot socialni kapital (Lenarčič 2009, 

str. 91). Sam koncept socialnega kapitala ni nov, saj so se s to tematiko ukvarjali že 

ekonomisti in sociologi na začetku dvajsetega stoletja. Kot navaja Putnam (2000, str. 19) je 

prvi uporabil koncept socialnega kapitala leta 1916 L.J. Hanifan, sicer državni nadzornik 
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mestnih šol v Zahodni Virginiji.
1
  S svojim pristopom je napovedal skoraj vse pomembne 

elemente za daljne interpretacije. Kasneje so se tudi ostali avtorji ukvarjali z idejo socialnega 

kapitala ter ga na nek način ponovno odkrivali (Putnam, 2000). Razlog za povečano 

zanimanje za socialni kapital in obseg preučevanja leži tudi v omejitvah »standardnih« 

pristopov pri reševanju problemov ekonomskega in političnega razvoja. Veliko anomalij kliče 

po preučevanju posameznih vplivov, ki jih ni moč pojasniti z obstoječimi teorijami.  Različne 

ekonomske in politične uspešnosti posameznih družb in organizacij ne moremo zadovoljivo 

pojasniti brez poglobitve v posamezne značilnosti, kot so zaupanje in vrednote, omrežja in 

družbena akcija ter vključenost v formalne in neformalne institucije (Ostrom, 2008).  Socialni 

kapital v družbi vključuje institucije, razmerja, odnose in vrednote, ki urejajo interakcijo med 

ljudmi in prispevajo k gospodarskemu in socialnemu razvoju. Stališče, da družbena razmerja, 

mreže, norme in vrednote vplivajo na razvoj družbe, je že dolgo prisotno v ekonomiji, 

sociologiji, antropologiji in političnih vedah. Koncept socialnega kapitala je mogoče 

preučevati po treh dimenzijah. Te so njegovo področje (ali enota opazovanja), njegove oblike 

(ali znaki) in kanali, preko katerih vpliva na razvoj družbe (Grootaert in vanBastelaer, 2001). 

Rezultati raznih sodobnih študij kažejo na to, da ima socialni kapital pomemben vpliv na 

ekonomskem in sociološkem področju delovanja družbe. Sama ideja socialnega kapitala pa ni 

predmet proučevanja smo ekonomistov in sociologov, saj vključuje preučevanje delovanje 

civilne družbe, družbenih odnosov, civilne vključenosti, civilne akcije ter socialne kohezije. 

Brez socialnega kapitala moderne družbe ne morejo popolnoma izkoristiti razvojnih 

priložnosti in potencialov pretvoriti v kompetitivno prednost (Adam in drugi 2001, str. 43). V 

zadnjih letih se krepi prepričanje, da je socialni kapital resurs, v katerega je v mnogih 

primerih vredno investirati, tako zaradi kratkoročnih kot zaradi dolgoročnih prednosti, ki jih 

prinaša (Makarovič 2003, str. 102). Burt (2005) trdi, da socialni kapital prikaže nove razloge, 

zakaj so nekateri posamezniki ali organizacije uspešnejši od drugih. Vsekakor pa se socialni 

kapital ustvarja v odnosih ter v nasprotju z ostalimi oblikami kapitala ne more biti last 

posameznika ali institucije. Nameni preučevanja socialnega kapitala so raznovrstni, temu 

primerne pa so tudi raznovrstne opredelitve.     

 

 

                                                           
1
 L.J. Hanifan je socialni kapital opredelil kot »tiste opredmetene substance, ki štejejo največ v vsakdanjem 

življenju posameznika« ali kot navaja »posameznik je socialno nemočen, če je prepuščen sam sebi«.  
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2.1 Opredelitev  

 

Sam koncept je ostal dokaj neopažen, saj se je težišče nagnilo bolj v preučevanje človeškega 

in intelektualnega kapitala. Širše zanimanje za koncept socialnega kapitala se je pojavilo šele 

v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so objavili svoje raziskave Robert Putnam (1993), 

Pierre Bourdieu (1986)  in James Coleman (1988), še posebej pa po objavi Putnamove študije 

o državljanski participaciji in institucionalni uspešnosti v italijanskih regijah (Putnam 1993 v 

Adam in Rončević, 2004, str.  219).  

Tako se je po letu 1995 pojavilo eksponentno povečanje števila objav člankov na temo 

socialnega kapitala.  

 

Slika 2.1: Članki v znanstvenih revijah na temo Socialni kapital 

 

Vir: Halpern (2005, str. 9). 

 

Če izhajamo iz teorije kapitala, bi lahko kapital opredelili po Marxu kot presežno vrednost, 

doseženo s strani kapitalistov in meščanstva, ki nadzorujejo produkcijska sredstva, predmete 

dela ter obvladujejo procese proizvodnje in distribucije. Delavci so plačani toliko, da lahko 

kupijo dobrine, potrebne za preživetje, ne ustvarjajo pa prihrankov (Marx v Lin, 2008 str. 4).  

Različni avtorji so z različnih zornih kotov opredeljevali socialni kapital, tako da imamo sedaj 

množico definicij in nimamo trdnega konsenza o tem, kaj je socialni kapital ter se z 

naraščanjem popularnosti koncepta vse bolj oddaljujemo od konsenza (Rončević 2008, str. 

126). Prav tako bi lahko trdili, da imamo stanje, kjer raznovrstne opredelitve socialnega 

kapitala povzročajo slabitev samega koncepta ter povzročajo probleme pri operacionalizaciji. 
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Lahko pa bi trdili, da je skupno vsem definicijam to, da socialni kapital nastane v odnosih in 

ustvarja koristi akterjem. To sicer nekoliko otežuje preučevanje in merjenje, tako da se 

posamezni avtorji pri preučevani tematiki najprej posvetijo definiciji koncepta ter nato 

izvedejo raziskavo in interpretirajo rezultate. 

 

Tabela 2.1: Oblike kapitala 

Tip kapitala Definicija 

Kapital (splošno) 1. Vsaka vrsta materialnega premoženja, razpoložljivega 

za uporabo, ki proizvaja še več premoženja 

2. Razpoložljivi viri sredstev vsake osebe ali 

organizacije, ko odbije vsoto dolgov, neto vrednost 

3. Vsako sredstvo ali prednost 

Finančni kapital Denarna sredstva ali obveznice: npr. denarna sredstva na 

banki. Neposredno sicer ne proizvajajo blaga in storitev, a 

se lahko uporabijo za nakup produkcijskih faktorjev. 

Fizični kapital Materialna sredstva, na katerih se proizvajajo blago in 

storitve. Npr. stroji, oprema in stavbe, namenjene 

produkciji. 

Ostala materializirana sredstva Produkcijski faktorji pridobljeni od narave, npr. zemlja 

Človeški kapital Skup znanja in izkušenj, pridobljenega z izkušnjami, ki jih 

ima delavec: vedeti, kako narediti nekaj. Npr. strokovna 

usposabljanja 

Socialni kapital Socialna omrežja, vrednote in sankcije, ki vplivajo na 

karakter. Predstavlja potencial, ki olajša individualno ali 

kolektivno akcijo, posebej pri reševanju skupnih 

problemov. 

Vir: Halpern (2005, str. 4) 

 

Coleman meni (1988, str. 97), da je socialni kapital enako produktiven, kot ekonomski 

kapital, saj omogoča doseganje določenih ciljev, ki sicer ne bi bili dosegljivi. Od tu izvira tudi 

pojem kapital, saj je njegova naloga, da kot sestavina procesa vpliva na produktivnost. Šele 

kasneje je postalo jasno, da je človeški kapital brez sredstva za »mazanje« mrtev kapital. 

Socialni kapital ni stvar ampak je proces ki ustvari pogoje za socialni kapital. Strukturna in 

relacijska dimenzija sta del tega procesa (Anderson in Sarah, 2002).  Nan Lin opredeli 

socialni kapital kot relacijsko vrednost, ki v socialnih odnosih med ljudmi nastaja in se 

ohranja skozi interakcijske mreže (Lin v Dragoš, 2003, str. 59).  Socialni kapital definira kot 

resurse, ki so vloženi v socialno strukturo, ta pa je dostopna oziroma se mobilizira z 

namensko akcijo. Burt (2005) pa trdi, da je socialni kapital prednost, ki si jo ustvari 

posameznik glede na svoj položaj v mrežni strukturi. 
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Ko govorimo o socialnem kapitalu, govorimo o pomenu socialnih mrež, združevanju  

podobnih ljudi in povezovanje različnih ljudi z normami vzajemnosti (Dekker in Uslaner 

2001; Uslaner 2001). Sander (2002, str. 213)  je izjavil, da »se ljudska modrost, da je lažje 

dobiti delo preko poznanih ljudi, izkaže resnična«. Adler in Kwon sta opredelila socialni 

kapital kot »dobro ime, ki so na voljo posameznikom ali skupinam. Njegov vir je v strukturi 

in vsebini socialnih odnosov med akterji« (Adler in Kwon 2002, str. 23). Dekker in Uslaner 

(2001) sta izpostavila tudi, da je socialni kapital v bistvu proces interakcije ljudi med seboj. 

Toliko, kot je avtorjev, toliko je tudi definicij. Pogosto se dogaja, da posamezni avtor pri 

preučevanju socialnega kapitala, najprej razpravlja o konceptu, prikaže njegov intelektualni 

izvor, njegovo različno uporabo in nerešena vprašanja (Adam in Rončević 2004, str.  219).  

Tako v zvezi z vpeljavo pojma socialni kapital lahko sedanji fenomen označimo kot 

»preobilje definicij« (Adam in Rončević 2004, str. 220). 

Vsekakor je socialni kapital tako po izvoru, kot po manifestaciji fenomen, ki zahteva 

preučevanje različnih vej znanosti. Po svojem konceptu je vsekakor sociološkega izvora 

(Adam 2009, str. 12), vendar je predmet preučevanja tako ekonomske kot tudi ostalih vej 

znanosti ter ga je možno aplicirati na katerokoli družbeno entiteto. 

V preteklosti so bile podane razne definicije socialnega kapitala, ki pa kažejo na to, s katerega 

področja avtor prihaja
2
.  

Pomemben del avtorjev, ki se ukvarjajo s tematiko socialnega kapitala je ekonomistov. To 

kaže tudi na zanimanje, ki ga s svojimi raziskavami potrjujeta Svetovna banka in OECD 

(Adam in Rončević 2003, str. 6). Obstajajo tri tradicije, ki so notranje heterogene in izhajajo 

iz del in konceptov, ki so jih razvili trije najpomembnejši avtorji na področju preučevanja 

socialnega kapitala in sicer Pierre Bourdieu, Robert Putnam in James Coleman. Coleman je s 

svojim dosedanjim delom, tudi na področju raziskovanja človeškega kapitala definiral socialni 

kapital kot sorodnega ostalim vrstam kapitala, saj pravi, da je socialni kapital, tako kot ostale 

vrste kapitala produktiven, saj omogoča doseganje ciljev, ki brez njega ne bi bili doseženi 

(Coleman 1988, str. 96). Pojem socialnega kapitala bi lahko opredelili tudi kot »nevidno 

lepilo«, ki drži skupnosti skupaj ter jim omogoča boljše delovanje (Hakim, 2011). 

Socialni kapital pa je tudi strateško pomemben resurs, ki ga organizacija potrebuje, če hoče v 

svoji koordinaciji slediti sodobnim zahtevam, kakršne pred organizacije postavljajo zaradi 

njihovih vse bolj kompleksnih okolij (Makarovič, 2003, str. 80).  

                                                           
2
 Zanimiva je tudi definicija O'Gormana (2010), ki pravi, da  narava socialnega kapitala predstavlja 

»konceptualno sestavljanko«, ki na eni strani predstavlja lepilo, ki drži skupaj omrežno strukturo, istočasno pa je 

mazivo, ki omogoča tekoče delovanje teh omrežij. 
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Socialni kapital lahko preučujemo tudi iz različnih perspektiv. Lahko se fokusiramo na 

posameznika – kakšne koristi lahko pridobi s spreminjanjem socialnega kapitala v človeški 

kapital preko ustvarjenih vezi, lahko pa s perspektive skupine, kjer je nekaj socialnega 

kapitala na nivoju skupine, nekaj pa ga imajo posamezniki (Lin, 2008). Ko se posameznik 

povzpenja po kadrovski hierarhiji, mora  tekmovati z vse bolj sposobnimi konkurenti ter 

uporabiti vse kompetitivne prednosti, ki so mu na razpolago.  Poleg znanja in izkušenj so tu 

tudi povezave, ki jih je ustvaril ter s tem oblikoval socialni kapital. Kontekst socialnega 

kapitala je v tem, da posameznik lahko poišče, uporabi in vključi znanje, sposobnosti in 

izkušnje ostalih znotraj in zunaj organizacije (Krebs, 2008). 

Koncept socialnega kapitala je zanimiv za preučevanje tako iz teoretičnega, kot tudi iz 

praktičnega stališča. Širina preučevanja onemogoča poenotenje koncepta in metodologije 

preučevanja, vendar se v znanstvenih publikacijah vse bolj uveljavlja preučevanje na različnih 

nivojih. Tako postaja socialni kapital skupnosti (makro) in posameznika (mikro) predmet 

preučevanja predvsem sociologov, socialni kapital organizacij (mezzo) pa je vse bolj zanimiv 

za interdisciplinarno preučevanje.
3
  

Na podlagi navedenega lahko ugotavljamo, da je osnovni koncept socialnega kapitala na 

splošno sprejet, ostajajo pa velika razhajanja, tako glede natančne opredelitve, virov, dimenzij 

in posledic. Različni avtorji so tako po svoje opredelili socialni kapital:  

Tabela 2.2: Različne opredelitve socialnega kapitala po posameznih avtorjih 

Avtorji Opredelitve socialnega kapitala 

Bourdieu Socialni kapital opredeli kot pogostost in pomembnost stikov, na katere se 

posameznik lahko zanese z namenom izboljšanja svojega položaja. 

Coleman 

Socialni kapital opredeli s funkcijo, saj posamezniki vstopajo v   medsebojne 

odnose zaradi zasledovanja lastnih interesov. Pomembne so horizontalne in  

vertikalne relacije v organizaciji ter koncept zaprtosti mreže. Kadar krog ni 

zaprt, ni možno sankcioniranje, kršenje norm je bolj pogosto, saj je 

nekaznovano.  

Portes 

Socialni kapital opredeli kot sposobnost posameznikov, da dosežejo koristi s 

članstvom v mrežah in drugih strukturah. Skupne izkušnje in prepričanja 

pripomorejo k oblikovanju socialnega kapitala, saj ustvarjajo občutek 

solidarnosti. 

Nahapiet, 

Ghoshal 

Socialni kapital opredelita kot relacije in sredstva, ki jih lahko mobiliziramo. 

Pričakovanja predstavljajo obvezo, da bomo izpeljali določena dejanja v 

prihodnosti. Sodelovanje ni mogoče brez skupnih ciljev in vizije v 

organizaciji.  

Putnam 
Socialni kapital opredeli v organizaciji kot mreže, zaupanje in norme, ki 

pospešujejo koordinacijo in sodelovanje zaradi obojestranskih koristi. 

Poudarja horizontalne relacije med posamezniki. 

                                                           
3
 Nekateri avtorji so te nivoje še nekoliko razdrobili, tako da npr. Sorenson in Bierman (2009) definirata tudi 

»podjetniški družinski socialni kapital«, ki se pojavlja v družinskih podjetjih in temelji na družinskih odnosih. 
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Woolcocok Socialni kapital opredeli v povezavi z zaupanjem in normami.   

Fukuyama Socialni kapital opredeli v povezavi z zaupanjem. 

Inglehart Socialni kapital opredeli kot kulturo zaupanja, ki oblikuje mreže in združenja, 

ki zagotavljajo pretok informacij.  

Adam,  

Makarovič,  

Rončević,  

Tomšič 

Socialni kapital opredelijo kot neotipljiv resurs, ki rešuje problem zaupanja in 

koordinacije v organizaciji in izboljšuje učinkovitost organizacije s 

spodbujanjem koordiniranega sodelovanja v in izven organizacije. 

Paldam Socialni kapital opredeli v povezavi z mrežami, ki so najbolj pomemben vir 

socialnega kapitala. 

Lesser Socialni kapital opredeli kot vrednost, ki nastaja in obstaja zaradi 

posameznikovih relacij v družbi in podjetju. 

North Socialni kapital posredno opredeli skozi institucije, kot obliko  

formalnih in neformalnih pravil igre. 

Svetovna banka 

Socialni kapital opredeli na treh nivojih: horizontalne relacije med 

posamezniki, horizontalne in vertikalne relacije med posamezniki in 

organizacijami ter relacije s širšim družbenim okoljem, ki oblikuje norme in 

vrednote.  

Vir: Kešljević (2003, str. 167) 

 

2.2 Manifestacija socialnega kapitala 

 

Socialni kapital se manifestira na različnih nivojih družbe. Tako na nivoju posameznika 

govorimo o mikro socialnem kapitalu, na nivoju organizacije o mezzo (meso) socialnem 

kapitalu ter na nivoju širše družbene skupnosti o makro socialnem kapitalu. Tako lahko 

govorimo o razvojni vlogi socialnega kapitala ter poudarimo naslednje vidike in 

konceptualizacije socialnega kapitala (Adam in Rončević, 2003 str. 25): 

- socialni kapital kot katalizator diseminacije človeškega in intelektualnega kapitala, 

- socialni kapital kot osnova za višje nivoje sinergije in koordinacije, 

- socialni kapital kot mazivo omrežnih oz. projektnih organizacij, 

- socialni kapital kot pospeševalec intermediarnih institucij. 

Anderson (Anderson  in drugi, 2007) trdi, da je socialni kapital artefakt socialnih relacij, 

ustvarjen v odnosih in se nahaja znotraj omrežij. Posamezniki imajo lahko večjo ali manjšo 

sposobnost razvijanja socialnega kapitala, vendar to lahko ustvarijo le z socialnimi 

interakcijami. Socialni kapital je na splošno uporabna zadeva, saj spodbuja bogato 

interaktivno okolje, ampak ni vir le-tega. Prisotnost socialnega kapitala omogoča interakcije 

ki nato ustvarijo resurse. Norme in vrednote ne oblikujejo socialnega kapitala, vendar so 

značilnosti mehanizmov in procesov socialnega kapitala. Samo znanje posameznika ali 

skupine ni dovolj za doseganje zastavljenih ciljev. To znanje se mora razširjati med 
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udeležence v procesu delovanja. Poseben primer je prenos znanja med raziskovalno sfero in 

gospodarstvom. Za uspešen transfer znanja z institucij znanja v gospodarstvo namreč niso 

dovolj posamezniki, ki so izobraženi in sposobni, temveč morajo biti ti posamezniki tudi 

komunikativni in nagnjeni k timskemu delu, saj visoka stopnja zmožnosti komuniciranja oz. 

sodelovanja (ustvarjanje socialnega kapitala) med različnimi akterji prispeva k večjemu in 

uspešnejšemu transferju znanja (Lenarčič, 2007). Vloga socialnega kapitala je v diseminaciji 

znanja med deležniki, ki to znanje lahko koristno uporabijo.   

Vrsta znanja vpliva na sposobnost transferja  (Polyani v Anderson in drugi, 2007): 

- eksplicitno ali kodirano znanje, ki vključuje teorije in postopke, ki so lahko prenosljivi 

in ne potrebujejo neposrednih izkušenj in se lahko prenašajo v formalni obliki, v 

sistemskem jeziku.  Taka komunikacija je enostavna. 

- tiho znanje je osebno in kontekstualno specifično. Pridobivanje takega znanja je zelo 

personalizirano, saj sloni na sposobnosti posameznika, da poustvarja in organizira 

lastne izkušnje. Je zelo težavno za formaliziranje in prenašanje. 

Prav tako je potrebna koordinacija znanja med partnerji v razvojnem projektu. Zadostna 

količina socialnega kapitala omogoča višje nivoje sinergije in koordinacije. Socialni kapital so 

tudi povezave med ljudmi – socialne mreže in norme, reciprocitete, dajanja in vračanja, 

možnosti izbire in zaupanja. V ospredju je osebna rast zaposlenih in možnost izbire namesto 

vsiljevanja ter spodbujanje dialogov namesto ukazovanja in monologov (Černetič, 2007). 

Lahko tudi trdimo, da socialni kapital in povezave pri posameznikih
4
 spodbuja zadovoljstvo 

in povečuje možnost za osebno uspešnost (Fiorillo in Sabatini, 2011).  

Socialni kapital sestavljajo viri in oblike vključene in več nivojske socialne strukture, začenši 

s osnovno mrežno strukturo (odnosi, omrežja, asociacije), ki se razvijajo v kompleksnejše, 

običajno hierarhične strukture, ki se pojavljajo v formalnih institucij (šole, univerze, podjetja) 

(Stanton-Salazar, 2010). Po definiciji se lahko socialni kapital pridobi le v skupini in tako 

zahteva neko obliko kooperacije med člani skupine (Grootaert, 1998). Burt meni (1992), da 

nihče ni ekskluzivni lastnik socialnega kapitala, saj se ta tvori v odnosih in je last vseh 

vključenih. Za razliko od človeškega in finančnega kapitala, ki je lahko last posameznika ali 

skupine. 

                                                           
4
 Posameznik z oblikovanjem in uporabo socialnega kapitala lahko doseže profesionalne  cilje (Krebs, 2008) kot 

so poišče hitreje boljšo službo, hitreje napreduje, prej sklene posle, prejme višje nagrade, izboljša uspešnost 

lastne skupine, pomaga skupini cilje doseči hitreje, deluje bolje kot vodja projekta, pomaga skupini ustvarjati 

bolj kreativne rešitve, poveča obseg rezultatov na področju raziskav in razvoja, bolj učinkovito koordinira 

projekte, se lažje nauči več o družbenem okolju in tržišču, prejme boljšo oceno uspešnosti in podobno. 
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Obilje definicij onemogoča tudi zaznavanje in identifikacijo socialnega kapitala preučevane 

entitete. V kolikor pa proučujemo (mezzo)  socialni kapital organizacije ga lahko razumemo 

kot resurs, ki posameznikom in organizacijam omogoča doseganje ciljev na podlagi  

medsebojnega zaupanja in sodelovanja (Makarovič, 2003, str. 81).  

Socialni kapital ima multiplikativne učinke na druge sklope, kot so kognitivna mobilizacija, 

podjetništvo, kakovost političnih institucij in družbena kohezivnost. Ti predstavljajo 

najpomembnejšo raven socio-kulturnih razvojnih dejavnikov (Adam in drugi, 2001)   

 

Slika 2.2: Model socio-kulturnih razvojnih dejavnikov 

 

Vir: Adam in drugi (2001, str. 18) 

 

V organizaciji nastaja tako zunanji, kot notranji socialni kapital. Notranji socialni kapital se 

ustvarja med člani organizacije, zunanji socialni kapital pa se ustvarja med organizacijami. Pri 

tem se ustvarjajo vezi med posamezniki in organizacijami.  Posameznik ali organizacija tako 

lahko pridobivata določene koristi iz svojih povezav z drugimi posamezniki ali 

organizacijami.  

Pomembna vloga socialnega kapitala je pri prenosu znanja in izkušenj med posamezniki in 

organizacijami. Kot trdi Rončević (2003, str. 114) v tem smislu  znanje ni več informacija, 
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ampak proces. Razvijanje in diseminacija znanja je socialni proces, ki predpostavlja med 

organizacijsko učenje in komunikacijo. Ob tem pa isti avtor navaja (2003, str. 115), da se 

znanje ne shranjuje v glave, ampak v odnose, ki se razvijajo med akterji učnega procesa.
5
 

Tako bi lahko opredelili socialni kapital kot lastnost posameznika ali organizacije in njihovih 

odnosov, ki povečajo sposobnost reševanja problemov z kolektivno akcijo (Ostrom, 2008). 

Medtem ko je ekonomski kapital na bančnih računih posameznikov in človeški kapital v 

njihovih glavah, se socialni kapital nahaja v strukturah njihovih odnosov (Portes 1998, str. 

87). Poleg tega pa s socialnim kapitalom posameznikov ni možno trgovati na odprtem trgu, 

kot z drugimi oblikami kapitala, ampak je  vgrajen v odnosih v skupini (Gant in drugi 2002; 

Glaeser in drugi 2002). 

 

Viri socialnega kapitala 

Obstoja več virov oziroma skupin, kjer se v odnosih med člani teh skupin tvori socialni 

kapital. Te skupine so socialne združbe, kjer posamezniki med seboj komunicirajo ter s tem 

prenašajo znanje in izkušnje. Različni avtorji so glede na koncept preučevanja različno 

opredeljevali tudi vire socialnega kapitala. Tako je Coleman definiral štiri oblike socialnega 

kapitala (Coleman v Adam in Rončević, 2003) in sicer obveznosti, pričakovanja in 

zanesljivost strukture, informacijski kanali in učinkovite sankcije. 

Taka definicija se zdi Portesu preveč nejasna ter definira vire socialnega kapitala  kot 

ponotranje vrednot in omejeno solidarnost, ki temeljita na konsumatornih normah ter 

vzajemno menjavo in izsiljujoče zaupanje, ki sta osnovana na instrumentalnih motivacijah 

(Portes v Adam in Rončević, 2003). Kot kažeta navedena primera, se pomanjkanje konsenza 

o definiciji socialnega kapitala kaže tudi na določanju virov. Avtorji, ki definirajo socialni 

kapital so glede na preučevano entiteto tudi različno opredeljevali vire socialnega kapitala. 

Mikro socialni kapital nastaja, kjer koli obstajajo medsebojni odnosi in se ustvarja med 

posamezniki. Ta kapital je pomemben kot osnova mikro podjetniških odnosov ter vpliva na  

uspeh, ob tem pa je odločilen za samozaposlene in njihove zaslužke. Na mezzo nivoju se 

socialni kapital akumulira med člani skupine. Relacije in združevanje, kot rezultat članstva v 

skupini in pripadnosti predstavlja osnovo in priložnost za kreiranje socialnega kapitala.  

Makro socialni kapital obstaja na nivoju družbe oziroma večjih družbenih ali etničnih skupin. 

Pri preučevanju makro socialnega kapitala se običajno obravnava države v razvoju (Akdere in 

Roberts, 2008). 

                                                           
5
 Pomembna je tudi vloga socialnega kapitala pri transferu znanja iz akademskega okolja v gospodarstvo 

(Lenarčič, 2008). 
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Poskus poenotenja definicij in jasno opredelitev skupnosti, kjer se tvori socialni kapital  je 

podala Svetovna banka, ki je določila različne skupine, ki tvorijo socialni kapital
6
: 

- Družina: kot glavni vir za gospodarsko in družbeno blaginjo svojih članov, je družina 

prvi korak pri ustvarjanju socialnega kapitala širše družbe. 

- Skupnosti: socialne interakcije med sosedi, prijatelji in skupinami ustvarjajo socialni 

kapital in sposobnost skupnega sodelovanja. To je še posebej pomembno za revnejše, 

saj se lahko socialni kapital uporablja kot nadomestek za finančni  in človeški kapital. 

- Podjetja: zgraditi in ohranjati učinkovito organizacijo zahteva zaupanje, sodelovanje in 

kolektivno akcijo, kar predstavlja socialni kapital. Socialni kapital družbe lahko  

zmanjša transakcijske stroške, lahko pa ima  tudi negativne posledice za podjetje in 

družbeno okolje. 

- Civilna družba: socialni kapital je ključnega pomena za uspeh katere koli nevladne 

organizacije, saj zagotavlja možnosti za sodelovanje in daje glas tistim, ki so lahko 

izključeni iz bolj formalnih poti, da vplivajo na spremembe. 

- Javni sektor: država in njene institucije - javni sektor je osrednjega pomena za 

delovanje in blaginjo vsake družbe. 

- Etnična pripadnost: etnični odnosi se pojavijo pogosto v razpravah o socialnem 

kapitalu. Lahko je to priseljevanje, razvoj malih podjetij, nepotizem ali rasni konflikti. 

Etnične vezi so primer, kako lahko posamezniki, ki delijo skupne vrednote in kulturo 

delujejo skupaj za obojestransko korist. 

- Spol: socialne mreže revnih žensk so pomembne za pridobitev ženskih pravic 

prihodkov in zadovoljevanje drugih socialnih potreb. 

 

Socialni kapital kot ekonomska kategorija 

Poskus preučevanja socialnega kapitala kot vira neotipljivih sredstev organizacije nas pripelje 

do nujnega kvantificiranja tako posameznih sestavin socialnega kapitala, kot socialnega 

kapitala kot celote
7
. V družbah znanja sta človeški in socialni kapital med najpomembnejšimi 

razvojnimi dejavniki
8
. Če je nekoč glavna vloga pripadala delu in kapitalu, danes pripada 

znanju. Nosilci znanja so lahko le visoko izobraženi strokovnjaki, ki delujejo na različnih 

                                                           
6
 Povzeto po The World Bank: Sources of Social Capital 

7
 V praksi se je tako oblikoval pojem »relacijskega kapitala«, ki je po svoji vsebini usmerjen k merjenju virov, ki 

ustvarjajo neotipljivi kapital organizacije z odnosi med kupci, dobavitelji in ostalimi deležniki organizacije. 

Nekateri avtorji (Bosbach in Maietta, 2011) so iskali povezavo med socialnim kapitalom in potrošnjo, a 

raziskave niso pokazale obstoj statistično značilnih vzročno posledičnih povezav. 
8
 Burt (2008) trdi, da je socialni kapital komplementaren človeškemu kapitalu, saj ljudje, ki so bolj sposobni, 

torej imajo več človeškega kapitala, so tudi bolj povezani ter tako posedujejo več socialnega kapitala 
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področjih družbenega življenja (Matelič in drugi, 2007). Tako nekateri avtorji zagovarjajo 

povezavo med človeškim in socialnim kapitalom kot dve pojavni obliki kapitala. Socialni 

kapital bi lahko bil sredstvo, a si ga ni moč lastiti ali ga posoditi in prodati. Lahko je ustvarjen 

in se deli znotraj povezave v socialnih interakcijah Anderson in drugi, 2007). 

V literaturi obstajajo različne klasifikacije kapitala, ki se razlikujejo po kriteriju klasificiranja. 

Podjetje Skandia je razvilo sestavo tržne vrednosti podjetja, ki se deli na finančni in 

intelektualni kapital. Pri slednjem gre za dvosmerno klasifikacijo (v Nemec Rudež, 2006, str. 

15).  

 

Slika 2.3: Intelektualni kapital organizacije   

 

 

Vir: Skandia v Roos in drugi.: Intelektualni kapital (2000, str. 21) 
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Definitivno lahko trdimo, da ima socialni kapital malo skupnega z osnovno definicijo 

»kapitala« v klasičnem pojmovanju kot vira sredstev za proizvodnjo. Prav tako ga ne moremo 

uvrstiti po računovodski klasifikaciji med vire neotipljivih dolgoročnih ali kratkoročnih 

sredstev. Človeški kapital, ki praviloma predstavlja vire neotipljivih sredstev organizacije je 

posredno le materializiran v (odvisno od opredelitev posameznih raziskovalcev) razvojnih 

projektih, tržnih deležih, blagovnih znamkah in podobno
9
. Ne moremo pa nikakor zanemariti 

spreminjanje oblike kapitala oziroma medsebojne odvisnosti različne vrste kapitala. Socialni 

kapital, kot kapital, ki se ustvarja v povezavah nedvomno vpliva na možnost izkoriščanja 

ostalega kapitala, ki ga posameznik ali skupina poseduje. Lahko bi tudi trdili, da se socialni 

kapital spreminja v človeški in intelektualni kapital oziroma ga povečuje. 

Tako se pogosto dogaja, da strokovna javnost zamenjuje socialni kapital z relacijskim 

kapitalom ter ga poskuša denarno vrednotiti kot vir premoženja podjetja.  

 

2.3 Sestavine socialnega kapitala 

 

Obilje definicij, kaj socialni kapital dejansko je, nas pripelje tudi v položaj, ko ne moremo 

jasno definirati sestavin socialnega kapitala. V znanstveni literaturi se je uveljavil koncept, 

kjer so nujne sestavine socialnega kapitala tri in sicer zaupanje, članstvo v prostovoljnih 

organizacijah in vzpostavljanje mrežnih povezav. Ta koncept izhaja iz Putnamove opredelitve 

socialnega kapitala.  

 

Zaupanje 

Sestavina socialnega kapitala, ki predstavlja nujno komponento je vsekakor zaupanje. Večina 

literature, ki se ukvarja z zaupanjem razlikuje med partikulariziranim  zaupanjem  (zaupanje 

ljudem, ki so podobni npr. pripadniki iste veroizpovedi, družbenega sloja ipd.), 

generaliziranim zaupanjem (zaupanje ljudem na splošno) in institucionalnim zaupanjem 

(zaupanje v institucije) (Lenarčič 2009, str. 101). Tudi Lin (2001, str. 146) meni, da zaupanje 

predstavlja skupno prepričanje, da se bo ali ne bo zgodil določen dogodek. Putnam se strinja 

(1993, str. 171), da obstoja soodvisnost med zaupanjem in kooperacijo ter trdi da je zaupanje 

mazivo socialnega življenja (Putnam 2000, str. 21), Adam pa meni, da poanta ni v visokem 

                                                           
9
 Pomembno vprašanje je, ali lahko podjetniki iz svoje »zaloge« socialnega kapitala, vgrajenega v svojih 

omrežjih nadomestijo pomanjkanje tako opredmetenih kot neopredmetenih sredstev, potrebnih za izkoriščanje 

priložnosti, se sprašuje Ferri in meni, da če je odgovor pozitiven,  potem je potrebno definirati  okvir, ki ne meri 

samo gostoto podjetniške mreže kot vira, ampak tudi pomembnost teh  dejavnikov znotraj podjetniškega procesa 

samega (Ferri in drugi, 2009). 
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zaupanju, temveč v tem, da nezaupanje ne sme biti preveliko oz. tako prevladujoče, da 

onemogoči vsak poizkus kooperativne igre (Adam 2005, str. 231). Tako Adam in Rončević  

trdita (2003, str. 16), da je zaupanje razumljeno bodisi kot vir socialnega kapitala (Coleman) 

bodisi kot njegova dimenzija (Putnam, Fukuyama, Narayan in Cassidy). Prav tako je zaupanje 

možno razumeti kot posledico socialnega kapitala
10

. Znano je, da sta ti. generalizirano 

zaupanje kot tudi institucionalno zaupanje pomembna dejavnika socialnega kapitala in se 

večkrat uporabljata kot indikatorja te vrste »nevidnega« kapitala (Adam 2009, str. 53). Tako 

Fafchamps (2002) deli zaupanje na osebno zaupanje in splošno zaupanje. Razliko vidi v tem, 

da je za osebno zaupanje in ujemanje akterjev potreben čas in trud za vzpostavitev, medtem 

ko je slednje trenutno. Wagner pa je v svoji raziskavi ugotovil, da zaupanje med člani 

asociacije raste glede na število sestankov, daljšo dobo delovanja v dejavnosti ter stabilnem 

lastništvu (Wagner in drugi, 2007). Zaupanje naj bi bilo bolj kot od civilno družbenih 

dejavnikov, kakršen je vključenost v prostovoljne organizacije, odvisno od kvalitete delovanja 

javnih institucij
11

. Že nekaj časa je sicer znano, da lahko institucije socialni kapital uničijo, 

mnogo manj pa je bilo doslej znanega o tem, kako lahko prispevajo k njegovi izgradnji (Iglič  

2004, str. 151). Torche in Velenzuela (2011) zaupanje definirata kot vrsto socialnega kapitala, 

vgrajenega v odnosih s tujci in opredeljuje stanje brezosebnosti in anonimnosti. Ob tem Burt 

(1992) trdi, da ni vprašanje, ali zaupati, ampak komu zaupati. V popolni konkurenci, lahko 

zaupamo sistemu, da nam bo povrnil pošteno vrednost vloženega. Vendar je v nepopolni 

konkurenci le zaupanje v osebne kontakte tisto, ki obeta sigurnost.     

Čeprav velja medsebojno zaupanje za eno glavnih komponent socialnega kapitala ne moremo 

trditi, da je sama komponenta dovolj dober indikator socialnega kapitala (Halpern 2005, str. 

208).  To pa pomeni, da bi morala vsaka raziskava o socialnem kapitalu vključevati zaupanje, 

merjenje zgolj na osnovi zaupanja pa ni teoretično opravičljivo (Adam 2009, str. 18). 

Organizacije, ki se dokazujejo z visoko uspešnostjo in intelektualnim razvojem, ki ga daje 

socialni kapital, ne morejo obstajati brez razumne ravni zaupanja
12

. Tako trdi Fu (2004), da se 

                                                           
10

 Z raziskavo so poskušali ugotoviti tudi vpliv sposobnosti zaupanja in dejanskim zaupanjem ter vplivom na 

socialni kapital posameznika. Na podlagi eksperimenta in ankete so prišli do zaključka, da ni mogoče trditi, da je 

samo zaupanje dovolj, vsekakor pa imajo osebe, vredne zaupanja večji socialni kapital (Glaeser in drugi, 1999) 
11

 Prav tako so proučevali vpliv zaupanja med sosedi in ugotovili, da je zaupanje najpomembnejša sestavina 

socialnega kapitala pri oblikovanju med sosedskih odnosov (Li, 2005). 
12 Ring je predstavil tudi koncept (Ring v Bowey in Easton, 2007)  krhkega in odpornega zaupanja. Krhko 

zaupanje je tisto, ki kaže na ranljivost posameznika.  Z lahkoto se ga poruši, ne vzdrži stresa in oportunističnega 

vedenja. Odporno zaupanje je bolj vzdržljivo in stabilno. Vzdrži občasne pretrese ter vsebuje obveznost, kakor 

tudi nek nivo svobode in neodvisnosti. Odporno zaupanje je podobno socialnemu kapitalu, saj temelji  na 

vrednotah, normah, tradiciji, recipročnosti in zgodovinskem kontekstu. Za podjetnike socialni kapital vključuje 

bolj odporno zaupanje, bolj vzdržljivo, ki lahko prenese občasen stres. Socialni kapital predpostavlja, da bodo 

razumna pričakovanja uresničena brez velike zmede ali preračunavanja ter obstoj obojestranske recipročnosti.  
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noben drug pristop upravljanja ne more primerjati z vplivom zaupanja na spodbujanje 

organizacijske učinkovitosti. Burt (2005) pa trdi, da zaupanje sprošča tudi močna čustva ter 

dodaja, da zaupaš nekomu, ko si se pripravljen obvezati do nekoga še preden veš, kako bodo 

ostale osebe to sprejele.  

Pomembna sestavina zaupanja je tudi ugled. Ta je definiran kot družbeni položaj posameznika 

in skupine. Ugled posameznika ali organizacije nam omogoča, da jim bolj zaupamo, posebej 

ob pomanjkanju izkušenj (Cohen in Prusak 2001, str. 37) ali kot pravi Putnam (2000, str. 

136), da goste socialne vezi omogočijo govorice in druge načine za ohranjanje ugleda, ki je 

osnove za zaupanje v kompleksni družbi. 

 

Članstvo v prostovoljnih organizacijah 

Aktivno članstvo v prostovoljnih organizacijah je še posebej pomembno za učenje veščin in 

vrednost, ki omogočajo samoorganizacijo in sodelovanje (Adam 2009,  str. 24). 

Halpren (2005, str. 201) loči članstvo v interesnih organizacijah oziroma asociacijah in 

sodelovanje v političnih organizacijah. Motivi za sodelovanje so drugačni, prav tako pa  tudi 

pričakovanja. Članstvo omogoča povezave in podporo, po drugi strani pa tudi zavezo k 

skupnim ciljem in je »več kot samo služba« (Cohen in Prusak 2001, str. 61). Prostovoljno 

združevanje predstavlja eno od glavnih prizorišč za interakcijo med akterji. Tako Igličeva 

(2005, str. 233) ugotavlja, da je vzročno učinkovanje zaupanja na sodelovanje v prostovoljnih 

organizacijah pozitivno in statistično značilno. Adam pa trdi (2007, str. 381), da se zdi na 

strukturnem nivoju vloga aktivnega članstva pri generiranju socialnega kapitala v obliki 

zaupanja, solidarnosti in participacije dokaj očitna, čeprav o tem obstoja dokaj protislovna 

empirična evidenca
13

. Združevanja  omogočajo oblikovanje omrežij, ki povečujejo širjenje 

socialnega zaupanja v družbi. Wollebaek in Selle (2003) trdita, da državljansko udejstvovanje 

v prostovoljnih organizacijah omogoča članom vplivati na javne zadeve ter s tem, dati »šolo 

demokraciji«. 

Vsekakor pa moramo članstvo v prostovoljnih organizacijah obravnavati drugače glede na 

preučevano entiteto. Tako so motivi posameznika, ki se včlani v prostovoljno organizacijo 

drugačni od podjetja, ki z včlanitvijo poskuša doseči poslovni učinek. Ob tem pa ni 

                                                                                                                                                                                     
Socialni kapital vključuje zaupanje, da se bodo pretekli odnosi odražali v ugledu  in ustvarili neko zanesljivost. 

 
 
13

 Muratova (Murat in drugi, 2011) je v svoji raziskavi ugotovila tudi močen vpliv članstva v prostovoljnih 

organizacijah pri ohranjanju vezi emigrantov z matično državo, saj so izseljenci, povezani v asociacije ohranili 

bistveno močnejše vezi z domovino kot tisti, ki se niso združevali. 
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zanemarljiv tudi socialni kapital, ki ga te prostovoljne organizacije ustvarjajo. Ta prostovoljna 

članstva so zelo različna glede na namen prostovoljne organizacije in na strukturo članstva.  

 

Mreženje 

Socialna omrežja lahko opredelimo kot razvejano in dinamično družbeno strukturo, 

sestavljeno iz vozlišč (posameznikov), ki jih povezuje vsaj ena izmed specifičnih tipov 

medsebojne odvisnosti, kot so na primer vrednote, ideje, prijateljstvo ipd. (Lenarčič, 2009, str. 

106). Scott in Marshall (2009, str. 510) sta opredelila socialno omrežje kot posameznike ali 

skupine, ki so povezani skupaj z eno ali več povezavami. Mreženje je eden najstarejših 

načinov interakcije med ljudmi in je še vedno najučinkovitejši. Kot meni Brečkova (2006), 

kljub silnemu napredku informacijske tehnologije in možnostim povezovanja ljudje še vedno 

delajo drug z drugim in drug za drugega. To je torej najboljši način za upravljanje interakcije 

med ljudmi, zato je potrebno vlagati v spretnosti, ki bodo pomagale iz tega pridobiti čim več. 

Mreženje se ustvarja tudi med multinacionalkami in njihovimi pogodbenimi dobavitelji, ki 

preko socialnega omrežja lažje dostopajo na posamezen trg, imajo dostop do tehnologije in 

veščin upravljanja ter ne nazadnje lahko koristijo blagovno znamko (Castells   2000, str. 122). 

Socialni kapital ne more obstajati brez omrežja, a obstoj omrežja še ne pomeni, da se v tem 

omrežju ustvarja socialni kapital (Avery in Swafford, 2009). Nekatera omrežja se zlahka 

spremenijo v mehanizme, ne samo za ustvarjanje ali uporabo socialnega kapitala, ampak tudi 

za njegovo zlorabo in uničenje (Portes v Adam in Rončević, 2003, str. 19). Pogoj za uspešno 

mreženje je pogosta komunikacija med posamezniki in organizacijami, saj poveča obseg 

informacij in njihovo kakovost (Cross in Praker, 2004 str. 100). Tako Hackbert (2006, str. 16) 

definira omrežje kot set povezav, ki nekontrolirano omogočajo dostop do virov, ki članom 

omogočajo delovanje in razvoj. Rus (1999) tudi trdi, da člani omrežij vzpostavijo med seboj 

močne vezi s pomočjo osebnih kontaktov, vzpostavljenih preko članstva v organizacijah. 

Analitične in konceptualne razlike med socialnim kapitalom in njegovimi viri so manj jasne. 

Putnam namreč razume omrežja kot vire in oblike socialnega kapitala hkrati (Adam in 

Rončević, 2003, str. 15). Vsekakor pa vzpostavljanje kontaktov ne sme biti prepuščeno 

slučajnosti. Slučajni kontakti po določenem času povzročijo podvajanje kontaktov in s tem 

prihajamo do istih informacij in koristi. Razpršene mreže omogočajo boljšo informiranost in 

večje koristi. Ker so povezave med posamezniki močne, vsaka posameznik v mreži ve, kar ve 

nekdo drugi ter tako istočasno odkrije iste priložnosti (Burt, 1992).    

Z uporabo sodobne tehnologije je ob konvencionalnih omrežjih vse več socialnih omrežij, ki 

so oblikovana kot spletne skupnosti v kibernetskem prostoru (ang. cyber space). Te skupnosti 
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postajajo vse številčnejše ter imajo vse večji vpliv na mreženje posameznikov in organizacij 

(Lenarčič, 2010). Podjetniško omrežje je set medsebojnih povezav, ki omogočajo 

posamezniku – podjetniku, da dostopa do nedostopnih virov, da lahko opravi delo, nadaljuje z 

dejavnostjo ter se razvija osebnostno in profesionalno (Hackbert, 2006). 

Učinkovita omrežja omogočijo posameznikom dostop do večih omrežij, ki sicer ne bi bila 

dosegljiva saj nudijo prehod do socialnih in organizacijskih skupin, ki neposredno ne bi bila 

dostopna. Biti »dobro povezan« pomeni za posameznika, da je povezan preko mej svoje 

skupine, torej ima dostop tudi do drugih skupin, katerih povezave se ne sekajo s njegovo 

skupino
14

. 

Mreženje kot aktivnost vsekakor predstavlja infrastrukturo za ustvarjanje socialnega kapitala. 

Le aktivne povezave omogočajo interakcijo in s tem prenos znanja in izkušenj med akterji. 

Slučajne povezave ne omogočajo kakovostnih izmenjav znanja in izkušenj, s časom pa pride 

tudi do podvajanja informacij in koristi. Tako le aktivno in usmerjeno mreženje ustvarja 

pogoje za krepitev socialnega kapitala posameznika in organizacije.  

 

2.4 Dimenzije socialnega kapitala 

 

Socialni kapital ima poleg sestavin tudi več dimenzij. Nekateri avtorji opredeljujejo sestavine 

socialnega kapitala tudi kot dimenzije. Tu mislimo predvsem na zaupanje, članstvo v 

prostovoljnih organizacijah in mreženje. Tako kot je nejasna definicija socialnega kapitala, se 

avtorji tudi ne strinjajo glede dimenzij.  

Posamezni avtorji sicer vključujejo iste dimenzije v socialni kapital, a so lahko te definirane 

tudi različno. Glavne dimenzije, ki se običajno pojavljajo so (povzeto Claridge, 2004 in Hean 

in drugi, 2003): 

- Zaupanje (Coleman 1988; Collier 1998; Cox 1997; Kawachi in drugi 1999a; 

Kilpatrick 2000; Leana and Van Buren III 1999; Lemmel 2001; Putnam 1993; Putnam 

in drugi 1993; Snijders 1999; Welsh and Pringle 2001);  

- Pravila in norme ter socialna akcija (Coleman 1988; Collier 1998; Fukuyama 2001; 

Portes and Sensenbrenner 1993); 

- Socialna vključenost (Collier 1998; Snijders 1999);  

- Mrežni viri (ABS 2002; Kilpatrick 2000; Snijders 1999);  

                                                           
14 Mreženje D'Amourjeva (2004) opredeljuje kot povezovanje ljudi, to je vzpostavljanje obojestranskih ugodnih 

odnosov s soljudmi, mreženje ne profesionalno pogojeno, imamo družabno in strokovno mrežo, za rezultate 

mreženja je potreben čas, mreženje nudi množico ugodnosti, z mreženjem obogatimo svoje življenje. 
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- Mrežne značilnosti (Burt 1997; Hawe and Shielle 2000; Kilpatrick 2000; Putnam 

1995). 

Več avtorjev je glede na preučevano tematiko različno opredelilo dimenzije socialnega 

kapitala. Narayan in Cassidy (2001) sta definirala niz dimenzij ter jih smiselno združila v 

posamezne skupine. 

 

Slika 2.4: Dimenzije socialnega kapitala po Narayan in Cassidy,2001 

 

 

Vir: Narayan in Cassidy (2001) 
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Pri raziskovanju dimenzij sta drugačen pogled na dimenzije socialnega kapitala postavila 

Woolcock in Narayan (2000), ki sta na socialni kapital gledala z štirih različnih zornih kotov 

in sicer iz pogleda skupnosti, pogleda omrežja, pogleda institucij ter pogleda sinergije. 

 

Tabela 2.3: Štirje pogledi na socialni kapital  

 Zorni kot Akterji Opis politike 

Pogled 

skupnosti 

Lokalne 

asociacije 

Lokalne skupine 

Prostovoljne 

organizacije 

Malo je lepo 

Prepoznavanje revščine 

Pogled 

omrežja 

Povezovalne in 

premostitvene 

vezi skupnosti 

Podjetniki 

Poslovne skupine 

Posredniki 

informacij 

Decentralizacija 

Oblikovanje poslovnih con 

Premostitev socialnih razlik 

Institucionalni 

pogled  

Politične in 

pravne 

institucije 

Javni in zasebni 

sektor 

Zagotovljena osebna in politična 

svoboda 

Sinergijski 

pogled 

Omrežja 

skupnosti in 

družbeni odnosi 

Skupine, civilna 

družba, podjetja, 

države 

Kooperacija, dopolnilno 

sodelovanje, povezovanje. 

Razširjena sposobnost in 

napredovanje lokalnih organizacij 

Vir: Woolcock, Narayan (2000, str. 239) 

 

Pri opredeljevanju dimenzij socialnega kapitala je velik prispevek naredila Svetovna banka
15

, 

ki je na podlagi Putnamovega koncepta in s sodelovanjem Woolcocka oblikovala pet dimenzij 

socialnega kapitala in sicer Skupine in omrežja - učinkovitost, s katero skupine in omrežja 

izpolnjujejo svoje cilje; Zaupanje - v okviru obstoječih povezav in socialne mreže; razširitev 

zaupanja na tujce; Kolektivna akcija - obseg kolektivnega delovanja, če ni bilo uvedeno z 

zunanjo silo; Socialna vključenost - kdo je v skupnosti vključen pri sprejemanju  kolektivnih 

ukrepov, sprejemanju odločitev in dostopu do storitev; Informacije in komunikacije - 

sposobnosti članov skupnosti, da komunicirajo med seboj, z drugimi skupnostmi ter s člani 

njihovih omrežij, ki živijo zunaj skupnosti.  

V raziskavah, predvsem na področju organizacijskega – mezzo socialnega kapitala se je 

najbolj uveljavil koncept, ki sta ga razvila Nahapiet in Ghoshal (1998) in definirala tri 

dimenzije socialnega kapitala in sicer (Kaše in Škerlavaj 2006, str. 75) in sicer strukturna 

dimenzija se nanaša na omrežje vezi med posamezniki in skupinami v okviru organizacije in 

na vezi, ki jih ima organizacija oziroma njeni člani z zunanjimi partnerji; Relacijska dimenzija 

                                                           
15

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAP

ITAL/0,,contentMDK:20305939~menuPK:994404~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html 
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opisuje vsebino odnosov, za katere obstajajo strukturne vezi; Kognitivna (spoznavna) 

dimenzija pa nam pokaže raven ujemanja v načinu razmišljanja in dojemanja ter 

sporazumevanja med dvema akterjema, med katerima obstaja strukturna vez. 

Za ustvarjanje vrednosti je pomembno, da so vse dimenzije socialnega kapitala povezane med 

seboj ter tako omogočajo izmenjavo in kombinacijo virov (Tsai in Ghoshal 1998, str. 466).   

 

Slika 2.5: Dimenzije socialnega kapitala po Nahapiet in Ghoshal, 1998 

Dimenzije socialnega kapitala

Strukturni kapital

Kognitivni kapital

Relacijski kapital

 

 

Vir: Antončič in drugi  (2007, str. 18) 

 

 

2.5 Socialni kapital organizacije 

 

Pojem organizacija nekateri avtorji opredeljujejo kot proces vzpostavljanja organizacije ali 

tudi delovanje organizacije. Opredeljujejo jo kot socialno enoto, ki deluje zaradi 

uresničevanja skupnega cilja
16

. Tako posamezniki kot podjetje kot organizacija vstopajo v 

odnose s partnerji in s tem ustvarjajo socialni kapital ne da bi se tega posebej zavedali. Vendar 

pa socialni kapital organizacije lahko razumemo kot resurs, ki posameznikom in 

organizacijam omogoča doseganje ciljev na podlagi  medsebojnega zaupanja in sodelovanja 

(Makarovič 2003, str. 81). Podjetniki z gosto in močno povezano socialno osebno mrežo 

lahko znatno znižajo stroške medsebojne komunikacije in koordinacije (Bratkovič in drugi, 

2009, str. 9). Na rast podjetja imajo lahko vpliv tudi nekateri drugi mrežni elementi: velikost 

                                                           
16

 Podobno definira organizacijo tudi France Bučar ki meni, da je organizacija vsak socialni sestav medsebojno 

delujočih ljudi, ki izpolnjujejo nek skupni smoter (Černetič, 2007). 
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mreže, enakost v izmenjavi virov, izmenjava virov z najpomembnejšo osebo in sorodstveno 

razmerje z najpomembnejšo osebo (Antončič in drugi 2007, str. 3). Tako lahko razumemo 

socialni kapital gospodarske organizacije niz formalnih in neformalnih povezav, ki so nastale 

v organizaciji in med organizacijami (Oh 2006, str. 570).  Pozitivni odnosi v organizaciji so 

temelj za prenos znanja in ustvarjanje učinkovitosti, kolikor je mogoče. Tako je socialni 

kapital del socialnih odnosov znotraj organizacije in lahko prestavlja kritično sredstvo pri 

doseganju maksimalne kompetitivne prednosti organizacije. Skoraj vse organizacije lahko 

pridobijo s spodbujanjem odnosov in sodelovanja preko njenih notranjih meja (Andrews, 

2010). S spodbujanjem interakcije med različnimi oddelki znotraj organizacije postaja možno, 

da vodilni delavci pridobivajo vitalne informacije in znanje iz vseh delov organizacije ter tako 

izpolnijo skupne  cilje in uporabijo skupne resurse.  

Organizacijska struktura vključuje več strukturnih značilnosti, kot so velikost organizacije in 

strukturnih aktivnosti, kot so decentraliziranost odločanja, ki ga izvajajo vodje.  

Organizacija, ki se interno in eksterno slabo povezane in ki ne omogočajo zadostno razvoja 

medsebojnih odnosov v njih in zunaj njih, se počasneje odzivajo na potrebe trga in izgubljajo 

pomemben tržni delež. V prepričanju, da za to ni časa, se zapostavlja ustvarjanje medsebojnih 

vezi (Brečko, 2006). Koncept skupinskega socialnega kapitala predstavlja set resursov, ki so n 

razpolago skupini preko članov skupine in preko socialnih povezav znotraj socialne strukture 

in navzven formalne ali neformalne strukture organizacije. Večji skupinski socialni kapital 

vodi tudi k večji učinkovitosti skupine (Oh in drugi, 2006).  

Resursi, potrebni za večjo učinkovitost skupine so sestava skupine, struktura članstva, 

skupinska dela, razpoložljivost organizacijskih virov in organizacijska struktura. 

Skupinski socialni kapital nas privede do vprašanja »Lahko z izboljšanjem notranje kohezije v 

skupini negativno vplivamo na učinkovitost skupine, ker s tem znižamo možnost za 

vzpostavljanje premostitvenih vezi med skupinami?« 

Pričakovati je, da višji socialni kapital skupine vodi k lažjemu doseganju zastavljenih ciljev 

posameznim članom, ter si zato želijo sodelovati v skupini tudi v prihodnje ter tako lažje 

dosegati cilje ali za doseganje le-teh porabiti manj sredstev. 

Socialni kapital, ki se generira znotraj organizacije je lahko zunanji ali notranji.  Makarovič 

(2003, str. 82) meni, da je pri zunanjem vidiku socialnega kapitala izhodiščna enota umeščena 

v svoje egocentrično omrežje, učinke socialnega kapitala pa preučujemo z vidika ciljev te 

enote. Na primeru notranjega vidika socialnega kapitala pa je izhodišče enota, ki ima večje ali 

manjše prednosti pred drugimi enotami zaradi povezav znotraj te enote. 
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K vzdrževanju in krepitvi notranjega socialnega kapitala naj bi tako prispevali predvsem  

(Makarovič 2003, str. 91) okrepljena komunikacija v formalni in neformalni obliki, 

opolnomočje – prenos dela moči in pooblastil z višjih na nižje vodenja in slabitev statusne 

hierarhije. 

Tako socialni kapital organizacije identificira odnose, ki nastajajo v komunikacijah med 

posamezniki. Kot vsak odnos je tudi socialni kapital težko merljiv, vendar pa obstoja konsenz 

o tem, da je identifikacija in plemenitenje socialnega kapitala v medsebojnih odnosih 

pomemben spodbujevalec uspešnosti organizacije pri doseganju ciljev. 

Bistvo sociološkega preučevanja je torej poiskati ukrepe, ki bodo preko socialnega kapitala 

omogočali izvajanje strategije razvoja organizacije ter ji omogočali identifikacijo in 

izkoriščanje kompetitivnih prednosti, ki nastanejo pri medsebojnih odnosih. 

Nizek nivo socialnega kapitala na mikro in mezzo ravni, tako notranji (v organizaciji) kot 

zunanji (med organizacijami) se kaže v nizkem nivoju zaupanja in sodelovanja. Tako meni 

Krebs (2008), da je sposobnost poiskati in uporabljati socialni kapital ključ za uspeh 

organizacije v enaindvajsetem stoletju. Podjetja kot organizacije sicer aktivno stopajo v 

podjetniške povezave in mreženje, a dokaj stihijsko. Ustvarjajo socialni kapital, ki pa ni 

identificiran in ga tako tudi ne morejo upravljati. Hackbert (2006) meni, da morajo 

organizacije tudi v svoji strategiji razvoja opredeliti socialni kapital kot resurs in definirati 

strategijo dviga nivoja socialnega kapitala podjetja s ciljem uspešnejšega doseganja 

zastavljenih ciljev
17

. Podjetja imajo veliko korist, v kolikor imajo razvit socialni kapital. 

Omogoča jim, da dosegajo koristi, ki jih drugače ne bi ali pa bi za doseganje teh koristi imeli 

dodatne stroške. Koristi vključujejo dostop do znanja in informacij, privilegirane poslovne 

priložnosti, povečan ugled in  vpliv (Avery in Swafford, 2009). Nahapiet in Ghoshal (1998) 

sta definirala socialni kapital organizacije, ki skupaj z intelektualnim kapitalom predstavlja 

kompetitivno prednost, v treh dimenzijah: strukturni, relacijski in kognitivni ter s tem 

postavila temelj preučevanja socialnega kapitala organizacije. Tsai in Ghoshal (1998) pa 

trdita, da so vse tri dimenzije nujne, da se ustvari pogoje za izmenjavo in kombinacijo 

resursov ter s tem ustvarjanje vrednosti oziroma inovacij
18

.  

Z namenom lažjega doseganje zastavljenih ciljev organizacije vstopajo v take ali drugačne 

(podjetniške) povezave ali asociacije. Krebs (2008) trdi, da organizacije z boljšimi 

                                                           
17

 Vse več avtorjev tudi trdi, da dobro razvit socialni kapital poveča produktivnost dela (Sabatini 2006), medtem 

ko je šel Gloor (Gloor in drugi, 2006) še dalje ter z raziskavo dokazal, da obstoja pozitivna korelacija med 

socialnim kapitalom in uspešnostjo organizacije. 
18

 V svoji primerjavi raziskavi je Andrews (2010) dokazal, da so podjetja, ki so identificirala in uporabljala svoj 

socialni kapital organizacijsko uspešnejša kot primerjalna, ki so vpliv socialnega kapitala zanemarila. 
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povezavami v mreži industrijskih združenj in skupnih vlaganj izkazujejo večji obseg 

prijavljenih patentov, večjo verjetnost oblikovanja inovativnih rešitev ter višje zaslužke in 

boljše možnosti preživetja
19

. 

Westlund (2008) ugotavlja na podlagi raziskave, da obstoja velika verjetnost, da imajo 

posamezna podjetja mnoge, včasih tudi kontradiktorne motive za povezovanje v grozde. Vsak 

podjetnik v posel prinese vsaj tri vrste kapitala (Burt,1992 str, 8) : 

- finančni kapital - denar, kredit, sredstva v banki, investicijske obveznosti, 

- človeški kapital – naravne kvalitete, kot so očarljivost, inteligenca, zdravje in 

sposobnosti, 

- socialni kapital – povezave z ostalimi, podjetniki, kolegi, prijatelji. 

Socialni kapital ustvarja skoraj povsod občutek zaveze po kooperativnem obnašanju.  Taka 

atmosfera in dobra volja hrabri podjetnike, da koristijo obstoječe povezave in resurse ter 

omejujejo drage transakcije, ki povzročajo negotovost (Bowey in Easton, 2007). 

Korporacijski socialni kapital nastane preko poslovno pogojenih organizacijskih vlog npr. 

sodelavcev, članov projektnih skupin, vodij, upravljavcev in lastnikov ter vsebuje tako resurse 

kot mreženje. Boljše razumevanje socialnega kapitala korporacije (ang. corporate social 

capital) omogoča tudi lažje preučevanje, kako sprememba socialnega kapitala vpliva na 

razslojenost, konflikte in kolektivno akcijo ter na rezultate in uspešnost podjetij, agencij, 

neprofitnih organizacij in prostovoljnih agencij (Knoke, 2009). Socialni kapital vsebuje 

resurse, nadzorovane iz omrežja, kjer posamezniki in organizacije lahko pridobijo dostop do 

individualnih in kolektivnih koristi. Korporacijski socialni kapital obstaja tudi v vezeh, 

oblikovanih med posameznimi organizacijami, ki vsebuje resurse, nadzorovane s strani 

vplivnih članov v organizaciji. Vezi se vzpostavljajo na različnih nivojih in so lahko 

horizontalne ali vertikalne. Te vezi se vzpostavljajo tudi med člani posameznih organizacij, ki 

delujejo na skupnem projektu. Mnogo je vzpostavljenih vezi, ki so pogojene z delavnim 

mestom in predstavljajo okvir dela in nalog, ki jih posameznik izvaja oziroma se to od njega 

pričakuje. 

Organigram podjetja običajno pokaže na pretok informacij ter vezi, preko katerih se 

vzpostavlja socialni kapital. Te vezi so lahko vertikalne ali horizontalne. 

                                                           
19

 Knoke (2009) je v svoji raziskavi ugotovil, da število povezav raste v zadnjih letih, še posebej v sektorju IKT, 

kjer je izmenjava informacij, znanja in izkušenj ključnega pomena za razvoj vsake organizacije. Drugi 

raziskovalci prav tako trdijo (Anderson in drugi, 2007), da je ustanovitev in delovanje visokotehnološke 

organizacije danes nemogoče brez ustreznih povezav in obstoja socialnega kapitala, tako posameznika, kot 

organizacije. 
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Na med organizacijskem nivoju formalne povezave med podjetji generirajo strateški 

korporacijski socialni kapital. Ta temelji na dogovoru najmanj dveh partnerjev, ki (Knoke, 

2009) ostajajo formalno neodvisne in dajejo svoj prispevek na strateških področjih, kot je 

tehnologija 

Ta opredelitev kaže, da strateške povezave ustvarjajo neodvisnost med avtonomnimi 

ekonomskimi enotami in s tem prinašajo dodatne prednosti partnerjem v obliki opredmetenih 

in neopredmetenih sredstev ter s tem obvezo za nadaljnje sodelovanje v takem partnerstvu. 

Posameznikove poslovne povezave temeljijo na obljubah in obvezah recipročnosti, tako da si 

organizacije medsebojno pomagajo  pri reševanju problemov. 

Mrežni socialni kapital (ang. networking social capital) ima lahko več pojavnih oblik in 

njegova oblika lahko varira odvisno od organizacijskega okolja, v katerem je ustvarjen 

(Anderson  in drugi, 2007).  

 

Slika 2.6: Socialni kapital organizacije in človeški viri 

Nivo organizacije

Nivo posameznika - 

zaposlenega
Nivo projektne skupine

Socialni Kapital

 

Vir: Akdere in Roberts (2008, str. 809) 

 

 

Zelo pomemben je socialni kapital organizacij, ki delujejo na trgu storitev. Tu je ustvarjen 

socialni kapital neprecenljive vrednosti, saj vsi stremijo k kupcu - partnerju, ki bo ponovno 

koristil storitev. Posebej pa se ta problem kaže pri turističnih organizacijah, kjer se 
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vzpostavljajo mreže z velikim številom deležnikov, ki pa imajo učinek na potencialne bodoče 

mrežne povezave
20

.  

Socialni kapital, ki se ustvarja v organizaciji je lahko med člani kolektiva ali pa med 

zunanjimi enotami. Tako lahko opredelimo kot notranji kot dobro razvite odnose med člani 

kolektiva, zunanji socialni kapital organizacije pa kot povezave med organizacijo in ostalimi 

organizacijami ali posamezniki. Posameznik ali organizacija tako na primer pridobivata 

določene koristi iz povezav z drugimi posamezniki ali organizacijami (Makarovič 2003, str. 

83). 

Socialni kapital postaja vse pomembnejši resurs pri doseganju uspešnosti organizacije.  

Swedberg (2006) trdi, da podjetje tudi poseduje socialni kapital, ki je nastal nehote kot 

posledica nekih aktivnosti, ki so se zgodile z namenom doseganja nekih drugih ciljev. 

Vsekakor pa ni zanemarljiv tudi vpliv vodstva organizacije in njegov vpliv na povezovanje 

organizacije z okoljem. Pomembno je, da delovanje organizacije in njene cilje usmeri in 

uskladi s cilji širše družbene skupnosti ter vzpostavlja povezave z akterji izven organizacije. 

Tako je pomembno, da uspešni vodje upoštevajo ob človeškem in intelektualnem kapitalu 

tudi povečanju socialnega kapitala organizacije (Rasmussen in drugi, 2011).  

Vendar pa socialni kapital lahko pripelje tudi do negativnih posledic
21

. Ena takih je pojav 

nepotizma. Zaradi visokega socialnega kapitala lahko nesposobni posamezniki pridejo na 

položaje, ki jih drugače ne bi dosegli ter povzročajo ekonomsko škodo. Vendar dobro vodena 

organizacija to lahko predvidi in z pravilnimi kadrovskimi rešitvami prepreči morebitno 

škodo (DiFalco in Bulte, 2012).  

Med dvema skupinama omrežij, ki med seboj nista povezana nastane strukturna luknja (Burt 

2005, str. 15). Tudi šibke vezi med posameznimi organizacijami in znotraj organizacije 

ustvarjajo strukturne luknje. Strukturne luknje pa se ustvarjajo tudi znotraj organizacije. 

Coleman (1988) trdi, da zaprta-zaključena omrežja, ki nimajo nepovezanih članov 

predstavljajo vir socialnega kapitala. S tem se Burt (2008) ne strinja in dokazuje, da socialni 

kapital nastaja v posredništvu met strukturnimi luknjami, ne pa v zaprtih omrežjih.  

                                                           
20 Rezultati opravljene analize nakazujejo, da so civilizacijska kompetenca, socialni kapital, kognitivna 

mobilizacija, kvaliteta politike, podjetniški duh, socialna kohezivnost in odprtost družbe v mednarodno okolje 

nujni pogoji razvojne uspešnosti (Rončević 2003a, str. 167). Posebej pri malih in mikro podjetjih so 

organizacijske mreže podjetij skoraj sinonim za mrežne povezave na osebnem nivoju podjetnika (Bratkovič in 

drugi, 2009, str. 8).  
 
21

 Deviacijo predstavljajo tudi sovražne skupine z visoko stopnjo socialnega kapitala, na primer mafijci, ki sicer 

kratkoročno za svoje člane omogočajo ekskluziven dostop do potrošnih dobrin, a so navzven v celoti 

destruktivni za družbo. Sociologi take skupine označujejo za dezintegracijske (Juričan, 2010). 



30 
 

Povezave med organizacijami ustvarijo »med organizacijsko zaupanje« (ang. 

Interorganizational Trust), kot ga definirata Todeva in Knoke (2001) ki je nujno za obstoj in 

delovanje strateških povezav. Takšne asociacije ali skupine pa ustvarjajo tudi sebi lasten 

socialni kapital, kot ga definirajo Oh, Labianca in Chung (2006) »Skupinski socialni kapital« 

(ang. group social capital) ter ga obravnavajo dvojno: kot socialni kapital celote ali kot 

podskupine. 

Proučevanje in identifikacija socialnega kapitala omogoča organizacijam, da lahko s pomočjo 

vključevanja sestavin socialnega kapitala povečajo svojo konkurenčno prednost in izkoristijo 

položaj na trgu. Vendar pa Cohen in Prusak (2001) menita, da bi bila organizacija, v kateri je 

socialni kapital močno razvit uspešnejša od organizacije, kjer ni tako razvit. Za vsako 

organizacijo je pomembno, da socialni kapital identificira ter ga vključi v razvojno strategijo. 

Ni toliko pomembno, koliko socialnega kapitala organizacija ima temveč kako ga vključi v 

ukrepe, ki zagotavljajo razvoj.  

 

2.5.1 Notranji in zunanji socialni kapital 

 

Socialni kapital, ki se generira znotraj organizacije je lahko zunanji ali notranji. Definicije se 

razlikujejo glede na to, ali je njihov poudarek na odnosih, ki jih glavni akter ohranja z drugimi 

akterji, strukturi odnosov med akterji in znotraj kolektiva ter obeh vrstah povezav (Adler in 

Kwon 2002). 

Neka enota ima socialni kapital, ko poseduje veliko vezi z drugimi enotami, ki ji omogočajo 

čim boljše doseganje njenih ciljev. Socialni kapital pa poseduje tudi  tista kolektiviteta, ki je 

na podlagi dobro razvitih notranjih socialnih omrežij in notranje kulture, ki spodbuja zaupanje 

in sodelovanje med člani, superiorno notranje organizirana in s tem v prednosti pred drugimi 

kolektivitetami. Prvo možnost bi lahko označili kot zunanji, drugo pa kot notranji socialni 

kapital (Makarovič, 2003). Poudarek na zunanjih odnosih Woolcock imenuje premostitveni 

socialni kapital (Woolcock 1998), poudarek na povezovanju  notranjih odnosov pa vezivni 

socialni kapital. Podobno kategorizacija je mogoče storiti tudi skladno z drugimi merili, kot 

so močne ali šibke vezi, horizontalne ali vertikalne povezave, odprta ali zaprta organizacija, 

strukturne ali kognitivne povezave,  geografsko razpršenih ali omejenih povezavah (Claridge, 

2004). Makarovič meni (2003, str. 82), da je pri zunanjem vidiku socialnega kapitala 

izhodiščna enota umeščena v svoje egocentrično omrežje, učinke socialnega kapitala pa 

preučujemo z vidika ciljev te enote.  Na primeru notranjega vidika socialnega kapitala pa je 
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izhodišče enota, ki ima večje ali manjše prednosti pred drugimi enotami zaradi povezav 

znotraj te enote. 

 

2.5.2 Premostitveni in vezivni socialni kapital 

 

V odnosih med skupinami in posamezniki se ustvarjajo vezi, ki tvorijo socialni kapital. Te so 

lahko močne ali šibke. Ko so posamezniki med seboj povezani z močnimi kratkimi, 

posrednimi (preko vodij) ali neposrednimi vezmi, ustvarijo skupino oz. zaprto omrežje. 

Močne povezave znotraj take skupine oz. zaprtega omrežja tvorijo močno povezanost in 

vezivni socialni kapital (Burt, 2005). Glede na gostoto vezi lahko razlikujemo med vezivnim 

(angl. bonding)  in premostitvenim (angl. bridging) socialnim kapitalom
22

. Vezivni socialni 

kapital temelji na gostem omrežju in je lahko zelo produktiven, a lahko pripelje do 

klanovstva, medtem ko premostitveni kapital temelji na redkih omrežjih in izkoriščanju 

strukturnih lukenj, zato je večja verjetnost, da se med seboj povežejo heterogeni posamezniki 

in posamezniki, kar ima z vidika medsebojnega sodelovanja in učenja praviloma koristne 

učinke (Harrington v Makarovič 2003, str. 86). Putnam meni (2000, str. 23), da je v modernih 

družbah premostitveni socialni kapital pomembnejši z vidika kooperacije, medtem ko lahko 

vezivni pospešuje specifične recipročnosti ter solidarnosti znotraj skupin ter pravi, da vezivni 

socialni kapital predstavlja neke vrste superlepilo, medtem ko premostitveni socialni kapital 

služi kot sociološki »WD-40«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Temu razlikovanju socialnega kapitala je Sabatini (2006) dodal še povezovalni socialni kapital ter ga opredelil 

kot formalne vezi znotraj prostovoljnih organizacij. Tako je opredelil socialni kapital organizacije kot: vezivni – 

kot močne družinske vezi, premostitveni – kot neformalne povezave med prijatelji in sosedi in povezovalni – kot 

formalne vezi znotraj prostovoljnih organizacij. 
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Slika 2.7: Kako različne vrste premostitvenega in vezivnega socialnega kapitala vplivajo na 

različne tipe družbe 

Visok premostitveni 

socialni kapital 

(high bridging)

Nizek premostitveni 

socialni kapital

(Low Bridging)

Nizek vezivni socialni 

kapital

(Low Bonding)

Visok vezivni socialni 

kapital 

(High Bonding)

Področja nedavne 

modernizacije in urbanizacije 

npr. centralna Europa

Izolirani in samozadostni 

posamezniki, npr. Uganda

Zrele industrializirane 

države, npr. Švedska, ZDA

Zaprte skupnosti in družine 

npr. Južna Italija, mestni geti

Pomanjkanje 

socialnih norm

(Anomie)

Nemoralni 

individualizem 

(Amoral 

individualism)

Socialna priložnost

 (Social opportunity)

Nemoralna 

familiarnost

 (Amoral familism)

 

Vir: Halpern (2005, str. 21) 

Notranji socialni kapital organizacije ali skupine postane skrajno neproduktiven oziroma celo 

škodljiv, kadar pomeni trajno tesno povezanost ob hkratni zaprtosti za zunanje okolje 

(Makarovič 2003, str. 85).    

 

2.5.3 Močne in šibke vezi in strukturne luknje 

 

Organizacije menijo, da bodo z več povezavami uspešnejša ter se trudijo vzpostavljati vse več 

povezav, zanemarijo pa kakovost povezav ter učinke, ki bi jih morale povezave omogočiti. 

Granovetter (1983) je predstavil svojo teorijo močnih in šibkih vezi ter s tem postavil temelje 

za preučevanje moči vezi kot pomemben indikator možnosti izkoriščanja povezav oz. 

mreženja. Na osnovi šibkih vezi je Burt (1992) predstavil teorijo strukturnih lukenj, ki lahko 

predstavljajo organizaciji, če jih identificira, vir doseganje svojega vplivnega položaja na trgu. 

Organizacija, ki identificira in odpravi svoje strukturne luknje ter identificira in izkoristi 

strukturne luknje ostalih lahko doseže bistveno konkurenčno prednost, in to v sedanjem času, 

ko je to izredno težko doseči. Med dvema skupinama omrežij, ki med seboj nista povezana 

nastane strukturna luknja (Burt 2005, str. 15). Prav tako jih ustvarijo tudi šibke vezi med 
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posameznimi organizacijami. Burt (2005)  meni, da so tiste enote, ki so povezane z med seboj 

nepovezanimi enotami v prednosti pred enotami, ki so z med seboj povezanimi enotami.   

 

Slika 2.8: Gostota vezi znotraj in med skupinami 

 

 

  Šibke vezi 

Močne vezi 

 

Vir: Burt (2008, str. 33) 

 

Te strukturne luknje pa predstavljajo priložnost za posredništvo, saj se med posameznimi 

entitetami ustvarijo vezi, med drugimi pa ne. Ne obstoj vezi znotraj ali med skupinami ustvari 

strukturno luknjo. Tako se pojavi situacija, kjer nastane prostor za osebo, ki ustvari korist, ki 

ga Simmel in Merton (Simmel in Merton v Burt, 2005) poimenujeta »tertius guadens« (tretji 

ima korist) in izhaja iz italijanskega pregovora »Fra i due litiganti, il terzo gode« (Burt, 

1992). Ta tretja oseba ali organizacija dejansko doda vrednost posredniški povezavi, omogoča 

povezavo dveh entitet, ki sicer ne bi bile povezane ter ima od tega določeno korist. Uveljavile 

so se dve strategije posredništva (tertius) in sicer biti posrednik med dvema nepovezanima 

osebama ali biti posrednik med dvema osebama v konfliktu (Burt, 1992, str. 31). 

Socialni kapital lahko predstavlja sredstvo za spremembo šibkih vezi v močne vezi, lahko pa 

tudi predstavlja tržno priložnost, da entiteti s močnimi vezmi s premoščanjem strukturnih 

lukenj omogoča spremembo socialnega kapitala v druge oblike kapitala.  

Strukturne luknje predstavljajo štiri bistvene značilnosti (Burt, 1992 str. 3): 

- konkurenca je stvar odnosov, ne posameznikovih značilnosti, 

- konkurenca pospešuje povezovanje, 
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- konkurenca je proces, ne rezultat, 

- nepopolna konkurenca je stvar svobode, ne samo moči. 

Koristi strukturnih lukenj izhajajo iz prednosti, ki jih prinašajo gosta omrežja, v katerih 

prevladujejo tesne vezi so nagnjena k izločanju nepotrebnih informacij, medtem ko so redka 

omrežja, v katerih prevladujejo šibke vezi lahko viri novega znanja ali virov (Lenarčič 2009, 

str. 108). Tako Granovetter navaja (1983, str. 229), da niso vse šibke vezi vir moči ampak le 

tiste, ki povezujejo posamezne segmente omrežja. 

Glavni vir moči posameznika so njegove šibke vezi – ne ujetost v trdne okvire zelo kohezivne 

skupinice, ki temelji na močni notranji povezanosti, temveč vezi, ki premoščajo meje med 

skupinami in odpirajo pot k drugim in drugačnim skupinam  (Makarovič 2003, str. 83). 

 

2.6 Merjenje socialnega kapitala 

 

Zaradi nedorečene definicije socialnega kapitala je tudi merjenje težko izvajati tako, da bi bilo 

izvedeno po enotno sprejetih kriterijih. Problem se pojavlja že pri definiciji vzrokov in 

posledic
23

. Različne pristope merjenja pa je potrebno uporabiti glede na nivo socialnega 

kapitala. Pri empiričnem merjenju oziroma raziskovanju socialnega kapitala je nujno potrebno 

upoštevati dejstvo, da ima poleg kvantitativne tudi kvalitativno ter procesno oziroma 

dinamično dimenzijo (Lenarčič 2010, str. 127). Enak pristop oz. indikatorje ne moremo 

uporabiti, če hočemo meriti socialni kapital na mikro, mezzo ali makro nivoju. Tako pri 

Svetovni banki
24

 trdijo, da je merjenje socialnega kapitala lahko težko, vendar ni nemogoče. 

Nekaj odličnih raziskav je bilo narejeno, kjer so uporabili različne vrste in kombinacije 

kvalitativnih, primerjalnih in kvantitativnih metod raziskovanja 

Nekateri avtorji so uporabili različne kazalnike socialnega kapitala v različnih kontekstih. 

Taki primeri so (Claridge, 2004): 

- zaupanje (Cox in Caldwell; Falk in Guenther ; Glaeser in drugi; Guenther in Falk); 

- članstvo (Baum in Ziersch; O'Connell; Price;. Warde in drugi; Wollebaek in Selle); 

- članstvo in zaupanje (Lappe in drugi, Lochner in drugi, Veenstra); 

- članstvo, zaupanje in norme vzajemnosti (Isham in drugi, Skrabski in drugi, Staveren) 

- omrežni viri (Zhao).  

                                                           
23

 Primer je zaupanje, ki ga nekateri avtorji enačijo s socialnim kapitalom (Fukuyama, 1995), drugi ga vidijo kot 

vir socialnega kapitala (Putnam, 1993), drugi spet kot pojavno obliko socialnega kapitala (Coleman, 1998). 
24

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAP

ITAL/0,,contentMDK:20185164~menuPK:418217~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html 
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Collier (2002) ugotavlja, da je socialni kapital težko, če že ne nemogoče izmeriti neposredno, 

in da je za namene merjenja potrebna uporaba nadomestnih (angl. proxy) spremenljivk. 

Socialni kapital ima konstrukte, ki so sami po sebi abstraktni in zahtevajo subjektivno 

razlago. Tako je Cavaye opredelil dileme glede merjenja socialnega kapitala, ki niso razrešene 

(Cavaye, 2004) in sicer jasno razumevanje konteksta in namena merjenje socialnega kapitala, 

razumevanje omejitev ocenjevanje in meritev ter zagotoviti, da je razlaga ukrepov potekala v 

okviru teh omejitev, metoda pridobivanja povratnih informacij skupnosti, primerjava 

informacij s ukrepi za spremembe, obvladovanje kvalitativnih informacij, raznolikost, 

spremembe in kompleksnost, narava in natančnost kazalnikov, razlaga in uporaba 

pridobljenih podatkov, kako lahko ocena sama prispeva k spodbujanju socialnega kapitala. 

Od treh najvplivnejših družboslovcev le Bourdieu ni poskušal meriti socialnega kapitala 

(Adam in Rončević 2003, str. 10). Najbolj se je v praksi uveljavil t.i. Putnamov instrument, ki 

poudarja članstvo v organizacijah
25

. Fukuyama enači socialni kapital z zaupanjem in trdi, da 

je socialni kapital zmožnost, ki izhaja iz prevladovanja zaupanja družbi ali v njenih določenih 

delih (Fukuyama 1995, str. 26). Vendar pa Adam in Rončević menita, da je mogoče kritizirati 

uporabo enega indikatorja kot merila socialnega kapitala, saj gre za očitno poenostavitev, ki 

nam lahko da napačne zaključke (2003, str. 11) in nadalje trdita, da je takšna zmešnjava 

gotovo posledica nerešenih zadev na teoretičnem področju socialnega kapitala in je dokaz 

odnosa med teoretičnim in empiričnim delom o socialnem kapitalu
26

.  

Raznovrstni pristop imamo tudi pri definiciji spremenljivk in indikatorjih socialnega kapitala.  

Cavaye (2004) meni, da pri merjenju socialnega kapitala ni enega najboljšega kazalnika. 

Nasprotno, nekatere ključne značilnosti merjenja vodijo k izbiri različnih kazalnikov. Te 

značilnosti so specifičnost - usmerjenost na spremenljivke, ki se bodo merile, merljivost - 

enostavnost merjenja, celovitost – merjenje različnih lastnosti pojava, zanesljivost in 

natančnost in kontinuiteta - zmožnost za prevajanje v vseh situacijah, doslednost pri lokalnem 

ali nacionalnem okviru. 

Zdi se, da je kakršen koli poskus, da bi rešili dva osnovna problema – prvič, problem virov in 

posledic in drugič, vprašanje, ali je socialni kapital odvisna, neodvisna ali intervenirajoča 

spremenljivka – na enostaven, nekompliciran, »pozitivističen« način, neproduktiven, ker taki 

poskusi običajno ne upoštevajo kompleksnosti socialnega fenomena in procesa (Adam in 

Rončević 2003, str. 17). Kako merimo socialni kapital je odvisno od tega, kako smo ga 

                                                           
25

 Ta instrument je uporabljen tudi v mednarodnih raziskavah, kot so World Values Survey in European Values 

Survey. 
26

 S tem se strinja tudi Fornonijeva, ki trdi da enodimenzionalni pristop ne zadostuje za zajem kompleksne 

narave socialnega kapitala (Fornoni in drugi, 2011). 
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definirali. Socialni kapital je namreč večdimenzionalen, preučevanje in merjenje pa zahteva 

različne ravni in enote analize. Zaupanje, civilna vključenost in angažiranost v skupnosti ter 

mreženje so na splošno videti kot ustrezen način za merjenje socialnega kapitala. Glede na 

opredelitev socialnega kapitala in konteksta so lahko nekateri kazalniki primernejši od drugih. 

Tako ne moremo trditi, da se je doslej uveljavil instrument merjenja socialnega kapitala, ki bi 

bil širše sprejet in priznan. 

Socialni kapital je vsekakor fenomen, ki se pojavlja na vseh nivojih družbe ter se tvori v 

medsebojnih odnosih. Odvisno od preučevane entitete je tudi pojavna oblika socialnega 

kapitala različna. Tako se na nivoju posameznika ustvarja socialni kapital, ki ima drugačen 

pomen od tistega, ki ga ustvarjajo npr. politične organizacije ali društva. Posameznik ima 

popolnoma drugačne interese pač glede na dejavnosti, v katere je vpet ter glede na socialno 

okolje, v katerem deluje in je predmet preučevanja. Raznovrstnost koncepta socialnega 

kapitala ter nezmožnost oblikovanja enotnega koncepta definiranja in merjenja lahko 

utemeljimo s tem, da so pojavne oblike socialnega kapitala na različnih nivojih in v različnih 

socialnih okoljih različne do te mere, da se pojavljajo dvomi, ali je dejansko tema preučevanja 

isti proces. Vsekakor pa je skupno vsem preučevanim konceptom to, da se v odnosih med 

posamezniki, med skupinami in v družbi  kot celoti ustvarja neka dodana vrednost, ki 

omogoča boljšo izkoriščenost resursov posameznika in skupine. 

Tako, kot ni konsenza o tem, kaj socialni kapital dejansko je in kako ga meriti, ni enotnega 

stališča do problematike, ali je socialni kapital vzrok ali posledica nekega stanja (npr. 

uspešnosti), zelo pogosto pa se pojavlja stanje, kjer je oboje, tako vzrok kot posledica. To 

zahteva kompleksnejše preučevanje, pač skladno s preučevano tematiko, zastavljenim 

raziskovalnim vprašanjem in ne nazadnje tudi z objektom oz. obsegom preučevanja.  V 

raziskavi tako lahko definiramo socialni kapital kot odvisno spremenljivko ali kot neodvisno 

spremenljivko. Vsekakor pa moramo definicijo postaviti skladno s zastavljenim 

raziskovalnim vprašanjem ali postavljeno hipotezo.  

Kot smo že omenili, so skladno z nedorečeno definicijo socialnega kapitala nedorečene tudi 

sestavine in  dimenzije socialnega kapitala ki so odvisne od tega, s katere pozicije 

raziskovalec opazuje ter kdo ali kaj je objekt preučevanja. V kolikor se socialni kapital 

preučuje kot celoto, ga je smiselno preučevati preko sestavin ter tako oblikovati ustrezne 

indikatorje kot nadomestne spremenljivke. Indikator socialnega kapitala pa je tako vrednost 

indikatorjev posameznih sestavin.  

Prav tako ni enotnega stališča o tem, kaj so viri socialnega kapitala. Vsekakor velja, da 

socialni kapital nastaja v odnosih, a ti odnosi so odvisni od vrste dejavnikov. V kolikor 
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preučujemo posameznika, so ti odnosi lažje definirani, v primeru organizacije pa so viri 

socialnega kapitala v odnosih med člani organizacije, med organizacijami, med institucijo in 

organizacijo, med organizacijo in kupci ali dobavitelji itd.  

Prav organizirane skupine predstavljajo poseben izziv za preučevanje socialnega kapitala, saj 

je homogenost skupine ter ustvarjena mreža, tako posameznika kot skupine eden temeljnih 

vzrokov nastanka in obstoja take skupine. Posebno težo pa predstavlja organizirana formalna 

skupina, ki jo lahko imenujemo organizacija. Ta predstavlja višji nivo sinergije. Njeno 

delovanje je usmerjeno tako na uspešnost organizacije kot celote, kakor tudi na uspešnost 

posameznika. Poseben tip organizacije so take, ki imajo izraženo podjetniški ali poslovni 

interes. Take delujejo na trgu in so v konkurenčnem boju prisiljene uporabiti vsakovrstne 

resurse za obstoj in rast. Te so organizirane v gospodarske družbe in njihovi interesi so 

izrazito podjetniške narave. Vendar v svojem delovanju stopajo v odnose z ostalimi deležniki 

in namensko ali slučajno ustvarjajo socialni kapital. V iskanju konkurenčne prednosti in 

ohranjanju doseženih pozicij se organizacije povezujejo v raznovrstne oblike formalnih ali 

neformalnih združenja ali asociacij ter tako ustvarjajo socialni kapital z namenom, da ga 

izkoristijo pri doseganju podjetniških ciljev.     

 

 

3. PODJETNIŠTVO, DEJAVNOST TURIZMA IN ASOCIACIJE 

 

 

Poseben pristop preučevanja socialnega kapitala predstavlja gospodarska organizacija, ki ima 

izražen podjetniški namen. Taka organizacija je prisiljena uporabiti vse svoje resurse, med 

katere moramo vključiti tudi socialni kapital, da si zagotovi obstoj in razvoj. Vsako podjetje je 

ustanovljeno z nekim namenom. V sklopu svoje dejavnosti opravlja  poslanstvo. Z 

doseganjem zastavljenih ciljev bo lahko izpolnilo svojo vizijo ter tako upravičilo svoj obstoj 

in omogočalo lastnikom uresničitev pričakovanj. Podjetje vstopa v odnose s kupci, dobavitelji 

in ostalimi ter tako oblikuje svojo socialno mrežo. V razvitih družbah predstavlja podjetništvo 

pomembno sestavino tako gospodarskega kot tudi splošnega družbenega razvoja. Razvija se v 

družbi, ki ima tržno gospodarstvo, pravno državo in civilno družbo (Križan 2009, str. 13). V 

vsakem uspešnem gospodarstvu najdemo podjetništvo in podjetniško ravnanje. Prav 

podjetništvu prijazno okolje, podjetniška kultura podjetij, kultura inoviranja in ustvarjalnosti 

zaposlenih ter spreminjanja in prilagajanja organizacije so tisti dejavniki, ki dajejo podjetjem, 
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panogam in celotnim gospodarstvom pomembno konkurenčno prednost pred drugimi, ki ne 

ravnajo podjetniško (Gomezelj Omerzel 2010, str. 21). 

 

3.1 Podjetništvo 

 

Iz ekonomske teorije in empiričnih preučevanj lahko povzamemo pet ciljev, ki jim vodstva 

podjetij sledijo, da bi čim bolje zadovoljila interese lastnikov, ki so maksimiranje dobička, 

maksimiranje prodaje, maksimiranje tržnega deleža, preživetje in doseganje zadovoljive ravni 

dobičkov (Mramor  2000, str. 15). 

Vendar ima takšna opredelitev svoje pomanjkljivosti. Dobiček je kategorija, ki temelji na 

preteklosti, za podjetje in njegove lastnike pa je bistvena prihodnost. Zato je primarni cilj 

poslovanja podjetja oplajanje lastniškega kapitala ali z drugimi besedami, maksimiranje tržne 

vrednosti podjetja (Ivankovič 2008, str. 7). Ob tem pa je potrebno upoštevati, da je 

podjetništvo ob ekonomskem tudi socialni proces in se kot tak torej odvija v odvisnosti od 

socialnega in kulturnega konteksta (Adam in drugi 2001, str. 123). 

Podjetje se mora v svojem poslovanju razvijati, saj bo le tako lahko dosegalo zastavljene 

cilje
27

. Za svojo rast pa podjetje poleg proizvoda, kadra in tržišča potrebuje tudi finančne vire.  

Prav tako je pomembno širše okolje, v katerem podjetje deluje. Podjetniški duh (Adam in 

drugi 2001, str. 123) je širši pojem: v sebi združuje tako podjetniški proces, kot tudi tiste 

komponente socialnega in kulturnega okolja, ki najbolj vplivajo na omenjeni ekonomski in 

socialni proces. Za natančnejšo opredelitev ter oblikovanje indikatorjev podjetniškega duha je 

potrebno izhajati iz njegovih temeljnih komponent, ki so kreiranje novih podjetij, generiranje 

kompetenc in mobilizacija resursov, kvaliteta podjetniškega okolja (Adam in drugi 2001, str. 

125). Podjetje oblikuje socialni kapital na vseh nivojih. Od velikosti podjetja in širine 

njegovega delovanja je odvisno, katere oblike socialnega kapitala ob tem več ustvarja in na 

katerem nivoju. Vsekakor s v podjetju z večjim številom zaposlenih ustvarja ob drugačni 

organizacijski kulturi tudi drugačen socialni kapital. Prav tako je odvisno, ali podjetje deluje 

kot samostojna enota na eni lokaciji, ali deluje na več lokacija ali državah.  

Pri vsakem izpostavljenem deležniku je potrebno poznati cilje sodelovanja in vključevanja ter 

vedeti, kako prispevajo k doseganju strateških ciljev organizacije. Prav tako je treba vedeti, 

                                                           
27 Podjetnik si mora postaviti štiri ključna vprašanja (Vidic in drugi, 2008): 

- Kje sem v tem trenutku? 

- Kaj je moj cilj? 

- Katere aktivnosti moram storiti, da bi ta cilj dosegel? 

- Koliko sredstev potrebujem za moje aktivnosti?  
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kaj je deležnikom pomembno, kakšna so njihova pričakovanja ter na kakšen način bi jih bilo 

najbolj primerno in učinkovito vključiti k reševanju perečih vprašanj. Sodelovanje in 

vključevanje deležnikov je izčrpen proces, ki prinaša prednosti, kot so izboljšanje 

obvladovanja tveganj in ugleda podjetja, boljše razumevanje trga in spoznavanje novih 

priložnosti, graditev zaupanja z deležniki ipd. Uspešno sodelovanje z deležniki ne pomaga le 

organizaciji, da si zavaruje in gradi vodilno vlogo v vse bolj kompleksnem in spreminjajočem 

se poslovnem okolju, ampak prispeva tudi k sistemskim spremembam, ki vodijo v trajnostni 

razvoj (Ivankovič 2010a, str. 36).   

V Sloveniji bi težko trdili da imamo posebno ugodno okolje za razvoj podjetništva. 
28

 

Slika 3.1: Prednosti in slabosti okolja za nastanek in razvoj podjetništva v Sloveniji po 

mnenju izvedencev 

  

  

Vir: Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji (2009, str. 99) 

 

                                                           
28

 Tako je po raziskavi Global Entrepreneurship Monitor - GEM Slovenija 2008 (Rebernik in drugi, 2009) 

največkrat kot prednost omenjena odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, podjetniške zmogljivosti na 

področju usposobljenosti za podjetništvo ter podjetniške zmogljivosti, povezane z motivacijo za podjetništvo. 

Med najpomembnejše slabosti pa izstopajo vladne politike, katerih poglavitni cilj še vedno ni podjetniška družba 

ter kulturne in družbene norme. Ista raziskava je tudi pokazala, da je zgodnja podjetniška dejavnost v Sloveniji 

narasla s 4,8% leta 2007 na 6,4% odraslega prebivalstva leta 2008. Glede na število odraslega prebivalstva v 

Sloveniji tako ocenjujemo, da je bilo leta 2008 okrog 159.000 podjetniško aktivnih posameznikov (Gomezelj 

Omerzel 2010, str. 25). 
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Pomemben dejavnik uspešnosti in učinkovitosti podjetja so tudi kadri. V kompetencah kadrov 

se skrivata človeški in intelektualni kapital. Znanje je v organizacijah vedno omejen vir, kar 

pomeni, da bi ga vedno potrebovali več. Po drugi strani pa ga je v naši okolici več, kot se ga 

zavedamo, in lahko rečemo, da je neomejen vir (Gomezelj Omerzel 2008, str. 32).  Vendar 

človeški in intelektualni kapital ne zagotavljata uspešnosti podjetju in učinkovito izrabo 

resursov. Le diseminacija človeškega in intelektualnega kapitala s pomočjo socialnega 

kapitala in ustvarjenih socialnih mrež kot infrastrukture omogoča podjetju učinkovito izrabo 

obstoječih zmogljivosti. Vendar je potrebno znanje, tako kodirano (eksplicitno) kot tiho 

znanje ter odnose upravljati z namenom doseganja konkurenčne prednosti. Management 

znanja pomeni sistematično upravljanje in rabo znanja v organizaciji. Gre za proces nadzora 

nad viri znanja in nad ustvarjanjem novega znanja z namenom doseči cilje, ki si jih je 

organizacija zastavila (Gomezelj Omerzel 2010, str. 110). Kot meni Boštjančičeva (2011, str. 

33), se v splošne kompetence vključi področje obvladovanja dela in časa, zavzetost za 

rezultate in odgovornost, pozitiven odnos do sprememb in stalno učenje ter uporaba znanja in 

izkušenj. Posebna kompetenca je namenjena delu z ljudmi (komuniciranje, delegiranje, 

postavljanje ciljev, obvladovanje konfliktov, timsko delo, pogajanja) in delu z informacijami 

(natančnost, ažurnost, poznavanje poslovnih procesov, vodenje projektov). Prav v kompetenci 

dela z ljudmi in informacijami se skriva socialni kapital podjetja. Človeški in intelektualni 

kapital namreč dobi svojo veljavo ter se lahko razvija in multiplicira ravno pri delu z ljudmi in 

informacijami.  Kot navaja Drnovškova (Drnovšek, 2007) podjetnik ni samo osamljeni jezdec 

ter je s svojo dejavnostjo vpet v družbeni kontekst. Ista avtorica tudi ugotavlja, da je mreženje 

bolj ali manj prostovoljna aktivnost, ki temelji na recipročnosti odnosa in medsebojnem 

zaupanju. Raziskave so identificirale naslednjo vlogo mrež v podjetniškem procesu: olajša 

pretvorbo ideje v uresničljiv načrt (sredstva), pospešuje aspiracije, ambicije za podjetništvo, 

stimulira ideje, prinašajo praktično pomoč in dajejo podporo
29

. 

Tako Thornton (1999) trdi, da pomanjkanje zavestnih kontaktov med podjetniki vodi k 

izoliranosti in posledično nižji verjetnosti uspešnega izkoriščanja podjetniške priložnosti. 

Vendar pa podjetniška omrežja ne omogočajo nemotenega pretoka socialnega kapitala, saj 

obstajajo ovire na trgu v smislu dostopa do resursov (Lock Lee, 2008). 

                                                           
29

 Nemški sociolog in politični ekonomist Max Weber (1864 – 1920) je verjetno prvi razmišljal o tem, da 

določene vrednote in ideologije vodijo v podjetniško ravnanje. Weber je v pojasnjevanju dejstev, zaradi katerih 

je bil kapitalizem uspešna ekonomska paradigma v zahodnih ekonomijah in ne drugje, razvil multidimenzionalen 

model ekonomskih in družbenih pogojev. /../ Webrov multidimenzionalen model delovanja družbe so kasneje 

kritizirali sociologi, češ da je shizofreničen in poln neskladij. Kljub temu je Webrovo delo vplivalo na številne 

avtorje, med njimi tudi Schumpetra. Schumpeter je bil pravzaprav po Webru prvi, ki je leta 1947 podjetnikom 

pripisal posebne sociološke lastnosti (Drnovšek, 2007). 
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3.2 Mreženje 

 

Podjetja in podjetniki se zato povezujejo v različne vrste asociacij, preko katerih želijo lažje in 

hitreje dosegati zastavljene cilje. 

Tudi podjetja se morajo povezovati med seboj – ne samo v oskrbne verige, ampak v prave 

večdimenzionalne oskrbne mreže. Klopčičeva (2011) trdi, da ni dovolj, da se podjetja med 

seboj povezujejo le na prodajni in nabavni strani. Kako najdemo ustrezne izvajalce? Tako, da 

so tudi naši zaposleni dobro omreženi, da lahko vzpostavijo povezave z najprimernejšimi 

zunanjimi sodelavci. Posamezniki s podobnimi ozadji in interesi težijo k povezovanju med 

seboj mnogo bolj, kot s takimi, ki imajo drugačne interese. Tako se ustvarjajo gosta omrežja 

podobnih oseb, povezave k drugačnim pa so redka (Kim in Aldrich, 2005). Nadalje pa ista 

avtorja ugotavljata, da je povezovanje s drugačnimi omrežji za podjetnika nujno, saj imajo 

homogena omrežja z močnimi vezmi omejeno možnost rasti. 

Glede na formalno organizacijo vodno obstaja tudi neformalna organizacija, ki običajno sloni 

na prijateljstvu in obslužbenih interesnih dejavnostih (šport, kultura, ipd.), povezave pa 

izhajajo tudi iz druženja iz preteklosti (šola, sosedstvo, ipd.)(Stare, 2011). Občasno take 

povezave spodbujajo tudi institucije, katerih cilj je pospeševanje podjetniškega razvoja in 

mobilizacija podjetnikov kot družbene skupine v smislu doseganja družbenega blagostanja. 

Vzpostavitev institucij je proces, v katerem se prepletajo načrtovane in spontane spremembe 

institucionalnih struktur, kar je posledica delovanja različnih družbenih skupin s svojimi 

specifičnimi, pogosto medsebojno nasprotujočimi si stališči in interesi, ter njihovih 

medsebojnih razmerij (Tomšič 2008, str. 69). Študija, ki je bila narejena v ZDA (Saxenian v 

Castells 2000, str. 129) je pokazala, da so tujci, zaposleni na razvoju v Silicijevi dolini svoje 

znanje uspešno prenesli v svoje matične države in s tem ustvarili omrežje, preko katerega 

izmenjujejo znanje in izkušnje, vzpostavljajo pa se tudi nove – višje oblike sodelovanja, 

predvsem na področju visoke tehnologije. Vladne in meddržavne institucije, zadolžene za 

pospeševanje podjetništva in razvoj gospodarstva uporabljajo niz instrumentov, s katerimi 

pospešujejo vzpostavljanje podjetniških mrež.  

Kako se lahko podjetniki načrtno mrežijo? Kje in kako lahko vzpostavijo povezave s 

podjetniki in osebami iz institucij ter ustvarijo socialni kapital? Uveljavilo se je kar nekaj 

načinov dostopa v podjetniška omrežja. V medsebojnih komunikacijah sami podjetniki 

spoznavajo korist povezovanja in mreženja ter samoiniciativno oblikujejo formalne ali 

neformalne podjetniške mreže, preko katerih, ob bolj ali manj strogih pravilih delovanja, 
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želijo doseči zastavljene cilje ter krepiti socialni kapital. Socialne mreže se gradijo z osebnimi 

stiki, srečanji in prireditvami, študije, konferencami in kongresi, poslovnimi dogodki in sejmi, 

v društvih in podobno (Križan 2010, str. 31). 

 

Neformalne podjetniške mreže 

Podjetniki se zavedajo pomena mreženja. Pogosto jim čas ali organizacija dela ne dopuščata, 

da bi se vključevali v formalne povezave. Tako med delom in poslovanjem vzpostavijo 

odnose z osebami podobnega pogleda in razmišljanja. Pogosteje se družijo (rekreacija, 

družinska srečanja, kulturne prireditve) ter ob tem izmenjujejo izkušnje in si medsebojno 

pomagajo. Srečujejo se tudi pri posameznih projektih, pri katerih sodelujejo in so lahko 

strokovne, znanstvene ali pa podjetniške narave.  

Ustvarjanje takih povezav spodbujajo tudi na poslovnih sejmih, kjer ob osnovnem programu 

tudi pripravijo »Match B2B« srečanja (npr. Business Speed Dating), kjer se podjetniki lahko 

med seboj spoznajo
30

.  Podoben program ponujajo tudi pri podjetju Bisnode
31

.  

 

Podjetniški in poslovni klubi 

Z namenom povezovanja med podjetniki se ustanavljajo tudi podjetniški klubi. Osnovni 

namen takih klubov je mreženje, izmenjava izkušenj med posamezniki in organizacija 

prireditev. Nekateri klubi imajo tudi dobrodelno noto, saj pri delovanju zbirajo sredstva za 

socialno ogrožene. Nekaj klubov je mednarodnih. V Sloveniji je Japti (Javna agencija za 

podjetništvo in tuje investicije) ustanovil in sofinanciral 14 poslovnih klubov v tujini
32

.   

Ob teh je ustanovljenih niz klubov, ki delujejo v okvirih zbornic, podjetniških in 

univerzitetnih inkubatorjev, fakultet, uporabnikov posameznih storitev, organizacij za 

poslovno svetovanje in računovodstvo. Osnovni namen in cilj teh klubov je druženje, 

mreženje in izmenjava izkušenj. Ob klubih z lokalnih delovanjem in klubih, ki povezujejo 

osebe s podobnimi interesi ali poklici so v Sloveniji prisotni tudi mednarodni klubi ali 

                                                           
30

 Tak primer je za področje informatike organizacija srečanj na sejmih Smau v Bologni (Italija) in Milanu 

(Italija). 
31 Imenujejo ga  »Business speed networking«, ki predstavlja hiter, zabaven in optimalen način za spoznavanje 

ljudi, kot novih potencialnih partnerjev ali možnost predstavljanja novih poslovnih idej. Je svetovni pristop za 

spoznavanje, mreženje, druženje in navezovanje stikov ob zamenjavi sogovornikov na 7 minut.  
32 Ti klubi v tujini izvajajo naslednje aktivnosti: omogočanje rednih stikov ter izmenjava informacij 

(networking) med slovenskimi in tujimi podjetji, navezave neformalnih stikov med podjetji in vladnimi 

institucijami obeh držav, pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini, organizacija 

poslovnih delegacij ter promocijskih nastopov, promocija slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjanje 

tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi zanimivostmi iz slovenskega poslovnega 

okolja, redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub 

deluje. 
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organizacije obliki podružnic, ki skrbijo, da se mreženje izvaja tudi v mednarodnem prostoru. 

Primer take mednarodne organizacije je BNI, ki je v Sloveniji organiziral BNI Slovenija
33

.  

 

Poslovna srečanja 

Različna poslovna srečanja so neizčrpen vir za razvoj socialnega kapitala posameznika in 

organizacije. Kot ugotavlja Brečkova (Brečko, 2006), iz številnih raziskav izhaja dejstvo, da 

se 10 do 20 odstotkov udeležencev nikoli ne »prikaže«. Poslovna srečanja so lahko 

popolnoma komercialne narave, kjer posamezno, običajno večje podjetje ob določenih 

priložnostih (promocija novega izdelka ali storitve, strukturnih spremembah i.p.d.) povabi 

partnerje na družabna srečanja, običajno na atraktivnih lokacijah ter poskrbi, da se ob 

zastavljenih poslovnih aktivnostih najde tudi dovolj časa za vzpostavljanje stikov med 

udeleženci in izmenjavo mnenj. Podoben učinek imajo tudi sejmi, kjer se posamezniki s 

podobnimi interesi med seboj spoznavajo in delijo izkušnje. Tudi razne poslovne, znanstvene 

ali panožne konference so priložnost za mreženje. Državne agencije, zadolžene za razvoj 

podjetništva občasno organizirajo konference, katerih namen je mreženje podjetnikov. Tak 

primer je konferenca Podim
34

, ki je v letu 2012 dosegla že 32. izvedbo, konferenca Inovativna 

Slovenija in podobne. Primer pospeševanja vzpostavljanje poslovnih povezav so tudi 

gospodarske delegacije, ki jih organizirajo posamezna ministrstva ali vladne agencije ter 

nanje povabijo tudi predstavnike iz gospodarstva.  

 

Socialne mreže in virtualne skupnosti 

Nove tehnologije so prinesle tudi novi način komunikacije. Tako sedaj podjetniki 

komunicirajo preko spletnih omrežij z različnimi orodji. Internetna socialna omrežja (ang. 

Social Collaborative Networking) so rezultat posebne vrste WEB 2.0 spletnih okolij. To 

omogočajo izdelavo profilov uporabnikov, ki družbe željne obiskovalce vabijo v svoje spletne 

komune, kjer jih povezujejo skupni interesi (Križaj 2010, str. 10). Pred časom je bila vsa teža 

elektronske komunikacije na pošiljanju in prejemanju elektronske pošte, v zadnjem obdobju 

pa se komunikacija, predvsem mednarodna seli v socialna omrežja. Ta so lahko splošna ali 

poslovna
35

.  Mreženje in predvsem internetne mreže so bistveno prispevale pri razvoju anti-

                                                           
33

 Kot se predstavljajo na svoji spletni strani (www.bni-slovenia.com), je BNI največja organizacija za poslovno 

in podjetniško mreženje na svetu. Svojim članom nudi možnost, da delijo ideje, kontakte in kar je najbolj 

pomembno, da pridobivajo nove posle. Delujejo v 50 državah sveta, deluje več kot 6100 BNI skupin, v katere je 

vključenih prek 140.000 podjetnikov in poslovnežev. 
34

 www.podim.org 
35

 Med splošnimi vsekakor prednjači Facbook (www.facebook .com), med poslovnimi pa LinkedIn 

(www.linkedin.com). 



44 
 

globalizacijskega gibanja. Zaradi številnih bojev, dejavnosti in organizacij, ki nasprotujejo 

neo-liberalnih politiki in z usklajevanjem pobud in razprav so pripeljale do mobilizacije in 

poziva k uporu pri vsakem večjem svetovnem dogodku, ki poteka v rednih časovnih 

presledkih (Castells 2010, str. 154). Posamezniki in skupine vstopajo v socialna omrežja 

zaradi različnih motivov, kot so iskanje partnerjev (osebnih, poslovnih), iskanje prijateljev, 

izmenjava informacij in izkušenj, poslovni interes, znanstveni, študijski interes in ne nazadnje 

osebna promocija (Križan 2010, str. 31). Današnji posameznik ni več član zgolj ene same 

(virtualne) skupnosti, ampak večih, ki se medsebojno dopolnjujejo, ignorirajo, včasih pa celo 

izključujejo (Lenarčič 2010, str. 83).  

 

3.3 Podjetniške asociacije 

 

Med člani in vodstvom asociacije
36

 se spletejo določene vezi in se vzpostavi določen 

medsebojni odnos. Govorimo lahko o vertikalni povezavi. Prav tako se odnos in vezi 

vzpostavi med člani samimi. Tu lahko govorimo o horizontalni povezavi. Preko teh vezi se 

tvori socialni kapital asociacije. 

Pogosto se ustvarjajo medorganizacijske vezi med pogodbenimi partnerji pri dobavi blaga in 

storitev, političnih koalicijah, odnosih licenciranja in franšiz intelektualne lastnine, kartelih, 

kooperativah,  investicijskih skladih in skupnih vlaganjih. 

Strateška povezava vključuje najmanj dva partnerja, ki ostanejo pravno neodvisni tudi potem, 

ko je povezava oblikovana, delijo koristi in upravljanje ter uspešnost opravljenih nalog in 

dodajajo svoj vložek na strateških področjih, kot je razvoj tehnologije (Yoshino in Rangan v 

Todeva in Knoke, 2001). 

Glede na namen in cilje asociacije, se tvori tudi drugačen socialni kapital. Tako bi lahko trdili, 

da socialni kapital asociacije društev temelji na mikro socialnem kapitalu posameznika - 

člana, ki se prepleta s notranjim in zunanjim kapitalom asociacije. Cilji članov asociacije 

gospodarskih družb so popolnima drugačni, ob tem pa lahko v taki asociaciji zasledimo 

elemente mikro, mezzo in makro socialnega kapitala,in to tako notranjega, kot zunanjega. 

Lahko bi celo trdili, da se v podjetniških asociacijah
37

  ustvarja nek novi socialni kapital, ki se 

umešča med makro (za člane je asociacija institucija) ter mezzo (asociacija je tudi 

organizacija) raven. To izhaja iz dejstva, da je asociacija za člane institucija, ki je 

                                                           
36 Scott in Marshall (2009) sta definirala asociacijo kot javno in formalno organizacijo,  ustanovljeno z 

nekomercialnim namenom znotraj posamezne socialne skupnosti. 
 
37

 Podjetniške asociacije so zamišljene kot asociacije, katerih člani so samo gospodarske družbe  
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ustanovljena z določenim ciljem. Institucija je ustanovljena na prostovoljni osnovi in članstvo 

je tudi prostovoljno. Tu se socialni kapital razlikuje od makro socialnega kapitala, saj ta 

obravnava obseg, ki zajema celotno populacijo, ne le delno članstvo. Prav tako pa socialni 

kapital ni mezzo kapital, saj so cilji asociacije podrejeni ciljem članov in je socialni kapital 

tako asociacije dejansko posledica zunanjega socialnega kapitala organizacija – člana. 

Gospodarska dejavnost, kjer so odnosi med deležniki verjetno najpomembnejši je dejavnost 

turizma. V delovanje in obstoj te dejavnosti se vključuje niz akterjev, ki niso neposredno 

povezani z dejavnostjo turizma, a imajo na uspešnost zelo velik vpliv. Tako so pomembne 

povezave med udeleženci v turistični ponudbi in gosti, pomembna pa je tudi kakovost 

povezav ter odnosi, ki se ob tem vzpostavljajo.   

 

3.4 Turizem 

 

Turizem je gospodarska terciarna dejavnost, ki zajema vse posle in odnose v zvezi s potovanji 

in začasnim bivanjem ljudi izven njihovega prebivališča zaradi dopusta, zdravljenja, zabave in 

občudovanja naravnih lepot ter kulturne dediščine. (Florjančič, 1998) 

Turizem je dejavnost gospodarstva, kjer so odnosi med deležniki sila pomembni. Kazalci v 

svetu kažejo, da je to ena najbolj hitro rastočih panog.  

 

Slika 3.2: Rast prihodov tujih turistov od leta 1995 do 2009 

 

Vir: SURS, UNWTO World Tourism Barometer, povzeto po: Slovenski turizem v številkah 
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Organizacije v turizmu so registrirane za opravljanje naslednjih dejavnosti
38

: Gostinske 

nastanitvene dejavnosti; Dejavnost strežbe jedi in pijač; Dejavnost potovalnih agencij, 

organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti;  Dejavnost igralnic. 

Nenehno pa se spreminja tudi oblika turistične ponudbe. Tako je pomemben odnos do gosta s 

strani posameznih organizacij, ne samo neposredno turističnih ampak tudi ostalih, ki niso 

neposredno v panogi turizma. Tu bi lahko omenili transport, trgovina, zavarovalnice, banke in 

ostale.  Najpomembnejši je gost, ki se vrača in podaja dobre reference o ponudniku turističnih 

storitev. Turistični trg je z ekonomskega vidika še posebno občutljiv. V razmerah 

gospodarske krize, podjetja, posebej hotelska, poslabšane razmere občutijo kot zmanjšanje 

povpraševanja. Zaradi fiksnih ter glede na dano povpraševanje prevelikih kapacitet, izključno 

prodajna usmeritev lahko sili v prodajo za vsako ceno (Mihalič, 2009). 

Multiplikativni učinki turistične dejavnosti so očitni tudi v drugih gospodarstvih (promet, 

trgovina, kmetijstvo, živilska industrija,…) in negospodarskih (kultura, šport, znanost, 

izobraževanje ...) (Tkalčič, 1997).  Primarne naloge turizma so številne in večpomenske 

(Brekić, 1997) in so zadovoljevanje potreb po počitku, klimatskem zdravljenju, okrevanju, 

rekreaciji in zabavi, spoznavanju naravnih lepot in posebnosti, dvigovanje kulturne ravni 

prebivalstva, spoznavanje drugih narodov in dežel ter zbliževanje z njimi in ne nazadnje priliv 

sredstev iz tujine. 

Vendar današnji gost ni zadovoljen samo z enostransko storitvijo, kot potrošnik želi za 

potrošena sredstva dobiti čim več. V turističnem gospodarstvo se je tako uveljavil pojem 

turističnega proizvoda in turistične destinacije.  

Turistični proizvod je osnovna enota turistične ponudbe. V turizmu proizvod (produkt) 

sestavljajo tako fizični proizvodi, kot storitve in naravne ter kulturne dobrine.  Turistični 

proizvod lahko opredelimo na tri načine (Mihalič, 2008) in sicer z vidika proizvajalca, s 

stališča prodajalca in z vidika potrošnika. 

Turistični proizvod z vidika proizvajalca označimo kot sklop vseh fizičnih proizvodov in 

storitev, ki jih proizvaja turistično gospodarstvo oziroma turistična podjetja in druge 

organizacije. Z vidika prodajalca so turistični proizvod vse dobrine, ki jih turistično 

gospodarstvo ali turistična podjetja prodajajo. Z vidika potrošnika pa je turistični proizvod 

dobrina ali sklop dobrin, ki jih trošijo turisti in proizvajajo oziroma prodajajo turistična 

podjetja. 

                                                           
38

 Standardna klasifikacija dejavnosti. Dostopna na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531 
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Izraz turistična destinacija združuje turistično ponudbo posamezne geografske lokacije. Je 

geografski prostor, ki opredeljuje območje, kjer dobi turist vse, kar potrebuje za bivanje, 

oskrbo in zabavo. Kot trdi Mihaličeva (2008), so turistične destinacije zmes privlačnosti, 

storitvenih dejavnosti in transportnega sistema. Če manjka eden od teh elementov, ne more 

priti do razvoja turistične dejavnosti. Še več, med navedenimi elementi mora biti 

vzpostavljena neke vrste skladnost, da ne prihaja do ozkih grl v razvoju destinacije. Ob 

navedenem pa je pomembna tudi podoba države kot turistične destinacije (Brezovec, 2007), 

saj so države v pogojih visoke konkurence na svetovnem trgu primorane razvijati strategije 

doseganja konkurenčne prednosti. Prav tako pa je  pomembno sodelovanje posameznih 

dejavnosti znotraj turizma z namenom ustvarjanja ustreznih pogojev za nudenje kakovostne 

turistične ponudbe
39

.  

Za doseganje učinkovitejše ponudbe, so turistični delavci ugotovili, da je nujno medsebojno 

povezovanje.  Ta povezovanja so najrazličnejše vrste ter se tako povezujejo posamezniki v 

turistična društva, organizacije v zadruge, zbornice ali gospodarska interesna združenja, ostali 

akterji pa svoje interese uveljavljajo preko lokalnih turističnih organizacij. Mreženje in s tem 

krepitev odnosov med subjekti na turistični destinaciji je lahko odločilnega pomena za 

povezovanje na globalni ravni.  

Slika 3.3: Odnosi v turizmu 

ODNOSI

 

FORMALNI

 

NEFORMALNI

 

INTERESNI

 

KAPITALSKI

 

ZDRUŽENJA

KLUBI

DRUŠTVA

GROZDI

KORPORACIJE

SKUPNA VLAGANJA

FRANŠIZE

INTERESNI

 

PROJEKTNE 

SKUPINE

SVETOVALNA 

TELESA
 

 Vir: Juvan (2009) v Uran in Juvan (2009, str. 11) 

                                                           
39

 Tako gost koristi istočasno namestitveno storitev, gostinsko uslugo, uslugo žičničarjev, prodajalcev 

spominkov, turističnih vodnikov, igralnic ipd. Problem pa tudi predstavlja razkorak med rastočo turistično 

panogo in spremljevalnim gospodarstvom ter pričakovanji turistov, ki so vse zahtevnejša (Jordan, 2010). 
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V Sloveniji organizacije v turizmu delujejo v raznih pravnih oblikah, kot so osebne (v 

glavnem samostojni podjetniki – s.p.) ali neosebne družbe (d.o.o. in d.d.), zadruge, turistična 

društva in podobno. Tovrstne organizacije so registrirane skladno z zakonom o gospodarskih 

družbah
40

 ali z zakonom o društvih
41

.  

 

3.5 Asociacije v turizmu 

 

Organiziranost slovenskega turizma je odraz podedovanega stanja in tranzicije iz 

samoupravne v demokratično organiziranost družbe kot celote, ki ne zagotavlja zadovoljivega 

povezovanja aktivnosti in zadovoljevanje interesov javnega sektorja, turističnega 

gospodarstva in organizacij civilne družbe (Tkalčič, 1997). Pri povezovanju turističnega 

gospodarstva se je pojavila potreba po povezovanju na strokovnem »cehovskem« področju 

zaradi skupnega uresničevanja poslovnih interesov, razvoja stroke in usposabljanja, 

postavljanja in uveljavljanja poslovnih pravil (kodeks), zagotavljanja in nadzora kvalitete 

storitev ter zaščite potrošnikov, kakor tudi ustreznega mednarodnega sodelovanja. Z ciljem 

doseganja boljših učinkov, so organizacije, ki delujejo na področju turizma ustanovile 

asociacije, preko katerih lažje dosegajo svoje cilje.  

Glede na značilnosti in motive vključevanja subjektov v tovrstne asociacije, bi ji lahko 

razdelili na: 

- Asociacije, v katerih posamezniki uresničujejo svoj osebni interes. To so v glavnem 

društva, ki delujejo na lokalnem nivoju ali pa društva, kjer se posamezniki – fizične 

osebe združujejo na osnovi podobnih interesov; 

- Asociacije, kjer gospodarske družbe uresničujejo svoj poslovni interes. To so v 

glavnem gospodarska interesna združenja, zbornice in zadruge; 

- Asociacije, ki so ustanovljene za posamezen turistični dogodek; 

- Asociacije, ki jim je turizem le ena od panog. 

Ob ustanovitvi si asociacije zastavijo cilje, ki jih skušajo doseči. To so v glavnem cilji, ki so 

povezani z cilji posameznih članov, in kot taki preko delovanja asociacije lažje dosegljivi. 

V Sloveniji obstoja niz organizacij, ki se ukvarjajo s panogo turizma ter s ciljem povečanja 

uspešnosti turističnega gospodarstva. Krovna institucija je Direktorat za turizem v sklopu 

Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo. Pomembnejše organizacije na področju turizma v 

                                                           
40

 Zakon  o  gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 65/2009 z dne 

14.08.2009 
41

 Zakon o društvih (ZDru-1), Uradni list RS. Št. 61/2006 in 91/2008, 102/2008, 58/2009, 39/2011 in 64/2011 
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Sloveniji so še slovenska turistična organizacija, turistična zveza Slovenije, nacionalno 

turistično združenje, turistično gostinska zbornica, sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni 

zbornici Slovenije. 

Slovenska turistična organizacija (STO)
42

 je krovna nacionalna turistična organizacija za: 

- načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije,  povezovanje 

obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov in programov nacionalnega 

pomena,  

- vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture,  

- izvajanje razvojno-raziskovalnega dela. 

V Sloveniji deluje tudi niz turističnih društev, kjer se posamezniki, običajno na lokalnem 

nivoju združujejo z namenom promocije lokalnega okolja ter organizacijo prireditev. Društev 

je v Sloveniji nad 600 in se združujejo v občinske in območne zveze, krovna organizacija pa 

je Turistična zveza Slovenije (TZS)
43

.  

Vloga lokalnih skupnosti je predvsem v pospeševanju turizma na lokalni ravni. Boljša ali 

slabša organiziranost turizma na lokalni ravni ni odvisna zgolj od razvitosti turistične 

infrastrukture in ponudbe kraja ter sredstev, ki jih lokalna skupnost pridobi iz naslova 

turistične takse, ampak tudi iz celotnega bivalnega okolja oziroma kvalitete življenja tega 

kraja (Tkalčič, 1997). Na nivoju turistično bolje razvitih občin so običajno organizirane 

lokalne turistične organizacije (LTO). Njihovo delovanje pri  razvoju turizma je predvsem  v 

povezovanju turističnega gospodarstva z turističnimi društvi, lokalno oblastjo ter ostalimi 

deležniki pri organizaciji turistične ponudbe območja. 

Vsaka organizacija, pa naj bo to gospodarska organizacija, prostovoljna organizacija, 

združenje ali asociacija je bila ustanovljena z določenim namenom in so si ustanovitelju ob 

njenem formiranju zastavili določene cilje. Le organizacija, ki zastavljene cilje delno ali v 

                                                           
42 STO je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma, ki razvija koordinacijsko in 

povezovalno vlogo med javno, zasebno in civilno družbo. STO gradi na partnerskem odnosu; njeni partnerji so 

vsi subjekti iz zasebnega, javnega in civilnega področja turizma. Partnerski odnos so prenesli v trženjsko 

strategijo in ga vgradili v celoten proces načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in trženjskih 

aktivnosti. 
43

 TZS je nacionalna turistična društvena organizacija - prostovoljna, interesna, neprofitna, nevladna in 

nestrankarska. V zvezi, ki deluje kot ustanova civilne družbe v javnem interesu, je združenih več kot 629 

turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez ter drugih društvenih organizacij, 200 turističnih podmladkov 

in 85 turističnih informacijskih centrov. V njej sodeluje tudi nad 16 kolektivnih članov. Turistična zveza 

Slovenije si prizadeva, da je v turističnem življenju države turistična društvena dejavnost navzoča skupaj z 

javnim in zasebnim sektorjem kot enakopravna sodelavka in sooblikovalka dogajanj v turizmu in zanj. Zato 

deluje in pomaga z novimi pobudami, dejavnostmi, vsebinami in projekti uveljavljati sporočilo slogana 

»Turizem smo ljudje«. Tako prispeva k tržni učinkovitosti turizma, rasti narodnega dohodka, zaposlovanju, 

ozaveščanju prebivalstva in uveljavljanju Slovenije kot zelene oaze Evrope. 
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celoti izpolnjuje  je upravičila svoj namen in bi lahko trdili, da je uspešna. Vsekakor mora 

cilje dosegati z razpoložljivimi resursi ter biti ob tem tudi učinkovita. Socialni kapital je 

pomemben dejavnik delovanja organizacije, saj se pojavlja tako v odnosih znotraj 

organizacije, kot tudi navzven. Od namena organizacije, pa tudi od formalne oblike je 

odvisno, kakšni so njeni cilji ter kako lahko opredelimo njeno uspešnost. Gospodarska 

organizacija je uspešna, ko doseže zastavljene ekonomske cilje ter je ob tem družbeno 

odgovorna. Uspešnost organizacije, katere primarni namen ni delovanje na trgu, je nekoliko 

težje opredeliti, saj je ta odvisna od zadovoljstva članov organizacije ali pa koristnikov 

opravljenih storitev. Da lahko opredelimo uspešne asociacije, moramo najprej definirati 

uspešnost tovrstne organizacije. 

 

 

4. USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

 

 

Uspešnost po definiciji predstavlja sposobnost organizacije, da dosega zastavljene cilje. Da bi 

se izognili različnim poimenovanjem, sta pojma v nadaljevanju razložena. 

Uspešnosti ni težko ugotoviti, če primerjamo rezultat (stanje, ki smo ga dosegli) s cilji (stanje, 

ki smo ga nameravali doseči) (Lipičnik v Možina 2002, str. 482). Po mnenju Jereba, je 

poslovna uspešnost tržno, tehnološko, organizacijsko, družbeno in kadrovsko pogojena (Jereb 

v Gamberger in drugi, 2005). Primerjava ciljev na omenjenih področjih z rezultati, je 

preprosto merilo oz. kriterij uspešnosti. Težava nastopi, kadar cilji niso opredeljeni. 

Uspešnost je torej vezana na dosego ciljev. V terminologiji managementa uresničevanja ciljev 

lahko opredelimo, da se proces upravljanja dejavnikov uspešnosti začne z dogovorom o ciljih, 

o kazalnikih doseganja cilja in postavljenih merilih in pravilih doseganja uspešnosti 

(Gamberger in drugi, 2005). 

Učinkovitost je vezana na gospodarjenje oz. na obseg sredstev. Učinkovito delovanje je tisto, 

ki je izvedeno z gospodarnim obsegom sredstev. Pogosta je tudi definicija, da »uspešnost 

(angl. effectiveness) pomeni delati prave stvari, medtem ko učinkovitost (angl. efficiency), 

pomeni stvari delati pravilno« (Tekavčič v Možina 2002). 
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4.1 Merjenje uspešnosti  

 

Uspešnosti ni težko ugotoviti, če primerjamo rezultat z zastavljenimi cilji. Peter Drucker 

(2001) v svoji knjigi predstavlja izzive v 21. stoletju in pri tem opozarja, da so na vidiku nove 

managerske paradigme. Poslovni uspeh podjetja in posledično njegova rast sta precej odvisna 

od potenciala podjetja za rast. Osnovni pogoj za rast je želja podjetnika po rasti in pa 

podjetniška kultura, ki je taka, da v celoti sledi zastavljenim ciljem (Gomezelj Omerzel 2010, 

str. 33). Uspešnost je nujni pogoj, ki ga mora dosegati organizacija, če želi obstati v 

konkurenčnem okolju, ne glede na to, ali prihaja iz javnega ali zasebnega sektorja. Kriterij 

uspešnosti je standard, ki je uporaben kot merilo uspešnosti za raziskovano tematiko
44

. Vsak 

vodja organizacije, ki želi biti uspešen in učinkovit, mora poleg svojih osebnih sposobnostih 

in strokovne podkovanosti, pri svojem delovanju upoštevati tudi t.i. družben interes 

(upoštevanje panožnega okolja, institucij, državne politike in interesnih skupin, notranjega 

okolja podjetja in širšega zunanjega okolja) in celotno piramido družbene odgovornosti 

(Gamberger in drugi, 2007). Vendar pa Ivankovičeva in Jermanova (2010, str. 117) menita, da 

za kakovostno presojo uspešnosti poslovanja denarne enote ne zadoščajo več. Nedenarne niso 

alternativa denarnim meram, ne kažejo vrednostno izraženih historičnih podatkov, trendov, 

denarnih implikacij posameznih poslovnih odločitev, ampak denarne mere dopolnjujejo in 

kažejo vzroke denarno izraženih posledic. 

 

4.2 Nedenarno merjenje uspešnosti 

 

Pri novejših predlogih spremljanja uspešnosti poslovanja je bilo v ospredju tudi vprašanje, ali 

je sploh potrebno spremljati gospodarsko uspešnost, češ da doseganje nedenarno izraženih 

ciljev zagotavlja tudi doseganje gospodarskih oziroma finančnih ciljev podjetij (Kavčič in 

drugi, 2005). Značilno za uravnoteženo merjenje uspešnosti je, da vsak vidik opredeli cilje in 

kazalce za njihovo merjenje. Ker pa so cilji organizacij različni, je tudi njihovo merjenje 

različno.  Prav tako je namen ustanovitve organizacij različen tako, da ne moremo z istimi 

merili meriti uspešnost gospodarskih organizacij in prostovoljnih združenj, pa tudi ne 

institucij. To je razlog, da mora vsako podjetje, ki želi biti uspešno, opredeliti najprej ključne 

dejavnike uspešnosti, si prizadevati, da bo bodo ti v njej prisotni, na njihovi podlagi opredeliti 

cilje in še kazalnike za merjenje ciljev. Merjenje poslovne uspešnosti mora biti torej 
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 Tako lahko kot uspešne ocenimo tiste, ki v 75% zadovoljujejo kriterije (Rossi in drugi, 2004) 
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kvantifikacija preteklih poslovnih dejanj organizacije na način, ki omogoča napovedovanje 

bodočih rezultatov. Za slednje pa potrebujemo dodatne, ustrezno zbrane, razvrščene, 

analizirane, interpretirane in komunicirane informacije in podatke (Gruban, 2010). 

Kaplan in Norton (2000) ugotavljata, da so merila uspešnosti razvili strokovnjaki v začetku 

20. stoletja, ko je bila tehnologija proizvodnje drugačna kot danes. Takšno merjenje je takrat 

bilo primerno, saj naložbe v dolgoročne zmogljivosti in razmerja do strank niso bile ključnega 

pomena za uspeh. V zadnjih letih je svoj zmagoslavni pohod začel model uravnoteženega 

sistema kazalnikov (ang. balanced scorecard). To je sistem, ki usmerja energijo, sposobnost 

in znanje ljudi v podjetju k doseganju strateških ciljev, kar je veliko več kot merilni sistem za 

ugotavljanje poslovne uspešnosti. Koncept zaobjame vse ključne vidike upravljanja in 

poslovanja, poslovno filozofijo in nov pristop v komunikaciji (Dacar 2009, str. 57). S 

pomočjo uravnoteženega sistema kazalnika se zmanjšuje pomen finančnih kazalnikov, 

usmerja se predvsem na tiste vidike, ki podjetju omogočajo doseganje nadpovprečnih 

rezultatov, kot so izpopolnjevanje znanja zaposlenih, inovativni produkti, partnerski odnos do 

kupcev in dobaviteljev, izkoriščanje neuporabljenih notranjih virov, sposobnost hitrega in 

uspešnega odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja (Kaplan in Norton 2000a, str. 4). 

 

Slika 4.1: Uravnotežen izkaz kazalnikov  

 

Vir: Kaplan in Norton (2000a, str. 21) 
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Ob dejstvu, da je človeštvo množica posameznikov, menimo, da je preslikava pojma 

uspešnosti živetja in preživetja iz posameznika na širšo populacijo identična. Menimo, da je 

možno vsako obdobje zgodovine človeštva, ki odraža neko specifičnost oziroma svojskost 

življenja pretežnega dela populacije  okarakterizirati kot uspešno ali neuspešno (Bukovec 

2009, str. 46).  Različne organizacije imajo različne funkcije v družbi. Za združenja in 

asociacije bi lahko trdili, da se po opredelitvi uspešnosti nahajajo med gospodarskimi 

organizacijami in institucijami. Na eni strani preko svoje dejavnosti oz. članarine pridobivajo 

prihodke, ki jih institucije ne, po drugi strani pa je njihov glavni namen omogočanje članom 

in koristnikom njihovih resursov, da ti dosegajo svoje cilje. V kolikor bodo koristniki 

zadovoljni, bodo asociacije uspešne in obstale, v kolikor ne so obsojene na propad. Tudi 

državne institucije so organizacije, ki so ustanovljene z določenim namenom. V kolikor bi 

uspešnost merili z denarjem bi naleteli na stanje, kjer so uspešne organizacije tiste, ki 

potrošijo največ denarja. To pa vsekakor ni namen teh organizacij in bi pristop, ki bi 

utemeljeval porabo podal izkrivljene rezultate. V praksi so se zato razvili razni modeli za 

merjenje uspešnosti institucij, ki temeljijo na t.i. modelu odličnosti.   

 

4.3 Merjenje uspešnosti institucij 

 

Uspešnost institucije lahko merimo po različnih metodah. Vsekakor pri tem upoštevamo 

doseganje zastavljenih ciljev in kakovosti opravljenega dela. Ena od takih metod, ki se je 

uveljavila v javni upravi je tudi model odličnosti EFQM ter model CAF. 

Modeli odličnosti so širši ocenjevalni okvir za analizo poslovne odličnosti organizacij, 

nadgradnja sistemom vodenja kakovosti ISO 9001; kar je mogoče razbrati iz posameznih 

meril, po katerih se ocenjuje tudi procesni pristop. Evropski model odličnosti EFQM1 sodi 

med celovita orodja menedžmenta, kjer se organizacija analizira na vseh področjih delovanja, 

upoštevaje cilje (rezultate) in vire (dejavnike). Pri doseganju trajne odličnosti gre za vzročno 

posledično povezavo med pristopi, ki jih organizacija uporablja za doseganje postavljenih 

ciljev, ter dejansko doseženimi rezultati. Evropski model odličnosti omogoča vzpostavitev 

zaokroženega sistema merjenja napredka v delovanju vseh ključnih področij delovanja 

organizacije z metodologijo matrike RADAR (Kern Pipan in Leon, 2005) 
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Slika 4.2: Model odličnosti EFQM/CAF 

 

Vir: Kern Pipan in Leon (2005, str. 103) 

 

Model CAF (Common Assessment Framework ) je nastal na podlagi gibanja odličnosti, ki ga 

je sprožila uporaba modela EFQM (European Foundation for Quality Management)v  

zasebnem in javnem sektorju. Model odličnosti EFQM se je namreč večinoma izkazal za 

nekoliko prezahtevno obliko za ocenjevanja in tekmovanja nevajene organizacije javnega 

sektorja. Javna uprava in širši javni sektor pač po definiciji delujeta monopolno, saj 

zagotavljata varstvo javne koristi, zakonitost in enakost. Zato se je v skupini Innovative 

Public Services Group, ki je delovala v okviru evropskih uprav (European Public 

Administration Network) znotraj tedanjih Evropskih skupnosti, današnje EU, oblikovala 

skupina strokovnjakov, ki so leta 1998 na podlagi osnovne sheme modela odličnosti EFQM 

oblikovali samoocenjevalni vprašalnik za organizacije javnega sektorja. Danes je po podatkih 

EIPA (European Institute for Public Administration) okoli 500uporabnikov modela CAF, 

največ iz Belgije, Avstrije, Nemčije, Italije in drugod, od tega tudi okoli 40 različnih 

slovenskih upravnih organov, CAF pa se uveljavlja celo na Kitajskem. Med slovenskimi 

upravnimi organi prevladujejo upravne enote, a niso redka ministrstva oz. njihovi deli, vladne 

službe in občinske uprave (Kern Pipan in Leon, 2005). Model CAF je kot orodje za pomoč 

organizacijam javnega sektorja po vsej Evropi pri uporabi tehnik upravljanja kakovosti za 
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izboljšanje uspešnosti delovanja. Model CAF je okvir, ki je enostaven za uporabo in primeren 

za samoocenjevanje organizacij v javnem sektorju. Štirje glavni nameni modela CAF so: 

- zajeti vse posebnosti različnih organizacij v javnem sektorju, 

- služiti kot orodje uslužbencem v javnem sektorju, ki želijo izboljšati uspešnost, 

delovanja svoje organizacije, 

- delovati kot »most« med različnimi modeli upravljanja kakovosti, 

- omogočati lažjo primerjavo z drugimi (angl. benchmarking) z drugimi organizacijami 

v javnem sektorju. 

CAF je mogoče uporabljati v vseh delih javnega sektorja, ki jih sestavljajo javne organizacije 

na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Prav tako se lahko uporablja v najrazličnejših 

okoliščinah, npr. kot del sistematičnega programa prenove ali kot osnova za postavljanje 

ciljev pri prizadevanjih za izboljšanje javnih storitvenih organizacij. V nekaterih primerih, 

zlasti pri zelo velikih organizacijah, je samoocenjevanje mogoče tudi samo v delu 

organizacije, npr. v izbranem sektorju ali oddelku. 

Model CAF se meri z devetimi merili. Merila od 1 do 5 obravnavajo značilnosti dejavnikov 

organizacije. Ti določajo, kaj organizacija dela in kako se loti svojih nalog, da bi dosegla 

želene rezultate. Ocenjevanje ukrepov, ki se nanašajo na dejavnike, bi moralo temeljiti na 

ocenjevalni lestvici za dejavnike. Merila 6 do 9 so usmerjena na rezultate in kažejo na to, 

kako je bila organizacija uspešna pri svojem delu. 

- Merilo 1: Voditeljstvo - Vodje organizacije lahko s svojim vedênjem pomagajo 

ustvariti jasen in enoten namen ter okolje, v katerem organizacija in njeni zaposleni 

izjemno dobro delujejo. 

- Merilo 2: Strategija in načrtovanje - Način, kako učinkovito organizacija usklajuje 

med seboj povezane dejavnosti, v celoti opredeljuje njeno delovanje. Organizacija 

izvaja svoje poslanstvo in vizijo z jasno strategijo, osredotočeno na udeležene strani, 

ob usklajevanju javnih politik/ciljev in potreb drugih udeleženih strani, podprta z 

nenehnim izboljševanjem upravljanja virov in procesov. Strategija se prenese v načrte, 

cilje in merljive ciljne vrednote. Načrtovanje in strategija odražata pristop organizacije 

k izvajanju posodobitev in inovacij. 

- Merilo 3: Zaposleni - Zaposleni so organizacija. Zaposleni so največji kapital 

organizacije. Način, kako zaposleni medsebojno sodelujejo in obvladujejo 

razpoložljive vire, določa uspešnost organizacije. Spoštovanje, dialog, pooblaščanje in 

zagotavljanje varnega in zdravega okolja so bistvenega pomena za zagotavljanje 

predanosti in sodelovanja zaposlenih na poti organizacije k odličnosti. Organizacija 
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upravlja, razvija in sprošča kompetence in popolne zmožnosti svojih zaposlenih na 

ravni posameznika, skupine in celotne organizacije, da bi s tem podprla svoje 

načrtovanje in strategijo ter zagotovila učinkovito delovanje procesov. 

- Merilo 4: Partnerstva in viri - Kako organizacija načrtuje in upravlja svoja ključna 

partnerstva, predvsem z odjemalci/državljani v podporo svojemu načrtovanju in 

strategiji ter uspešnemu izvajanju svojih procesov. Tako postanejo partnerstva 

pomemben vir za dobro delovanje organizacije. Poleg partnerstev so za uspešno 

delovanje potrebni tudi bolj tradicionalni viri, kakršni so finance, tehnologija, prostori 

in oprema. Ti viri se uporabljajo in razvijajo za strateške potrebe organizacije in njenih 

najpomembnejših procesov, zato da se kar najučinkoviteje dosežejo zastavljeni cilji. S 

pregledno predstavitvijo lahko organizacije izpolnijo odgovornost do 

državljanov/odjemalcev z vidika legitimne uporabe razpoložljivih virov. 

- Merilo 5: Procesi - Kako organizacija ugotavlja, upravlja, izboljšuje in razvija svoje 

ključne procese v podporo lastnemu načrtovanju in strategiji. Ključni gibali razvoja 

teh procesov sta inoviranje in potreba po ustvarjanju vedno večje vrednosti za 

državljane/odjemalce in druge udeležene strani. 

- Merilo 6: Rezultati - državljani/odjemalci - Rezultati, ki jih organizacija dosega pri 

zadovoljstvu državljanov/odjemalcev s storitvami in proizvodi, ki jih zagotavlja. 

- Merilo 7: Rezultati - zaposleni- Rezultati, ki jih organizacija dosega glede 

usposobljenosti, motivacije, zadovoljstva in delovanja zaposlenih. 

- Merilo 8: Rezultati družba - Rezultati, ki jih dosega organizacija pri zadovoljevanju 

potreb in pričakovanja lokalne, nacionalne in mednarodne skupnosti. Sem so lahko 

vključena dojemanje o pristopu in prispevku organizacije h kakovosti življenja in 

okolja ter k ohranjanju globalnih virov, pa tudi notranja merila o njeni uspešnosti in 

prispevku k družbi. 

- Merilo 9: Ključni rezultati delovanja - Rezultati, ki jih organizacija dosega z 

upoštevanjem svoje strategije in načrtovanja, glede na potrebe in zahteve različnih 

udeleženih strani (npr. zunanji rezultati); in rezultati, ki jih je dosegla pri upravljanju 

in izboljševanju (notranji rezultati). 

 

Ker posamezna organizacija ne deluje izključno na posameznem področju
45

,  lahko uspešnost 

organizacije poda le upoštevanje tako denarnih, kot nedenarnih meril uspešnosti. Asociacije, 
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 Gospodarske organizacije so družbeno odgovorne, institucije morajo biti racionalne pri porabi ter z sredstvi, ki 

jih imajo na razpolago dosegati maksimalne učinke. 



57 
 

katerih namen ustanovitve je predvsem zadovoljno članstvo, ki s pomočjo asociacije dosega 

zastavljene cilje, so uspešne le, če dosegajo zastavljene cilje. Pri svojem delovanju morajo biti 

učinkovite, saj imajo praviloma na razpolago omejene vire. Ob tem, pa morajo spodbujati 

določene aktivnosti, ki bodo omogočile uspešno delovanje in nadaljnji obstoj. Asociacije 

morajo biti učinkovito vodene, morajo imeti izdelano strategijo razvoja, vzpostavljeno  

partnerstvo, oblikovane procese ter sposobne kadre, ki bodo pripomogli k uresničevanju 

zastavljenih ciljev. 

Socialni kapital asociacije je tisti dodatni resurs asociacije, ki ga le-ta lahko izkorišča pri 

svojem delovanju. Vsekakor pa ga mora najprej spoznati, pripoznati in uporabiti pri svojem 

delovanju. Da to lahko doseže, mora identificirati dimenzije in indikatorje socialnega kapitala, 

ki se pojavljajo tako v odnosih med zaposlenimi, med člani in med asociacijo in družbenim in 

socialnim okoljem.  

 

 

5. RAZISKOVALNI OKVIR IN METODOLOGIJA 

 

 

Različni avtorji so z različnih zornih kotov opredeljevali socialni kapital, tako da imamo sedaj 

množico definicij in nimamo trdnega konsenza o tem, kaj je socialni kapital ter se z 

naraščanjem popularnosti koncepta vse bolj oddaljujemo od konsenza (Rončević 2008, str. 

126). 

Obilje definicij, kaj socialni kapital dejansko je, nas pripelje tudi v položaj, ko ne moremo 

jasno definirati sestavin socialnega kapitala, ki bi bila širše sprejeta. V znanstveni literaturi se 

je uveljavil koncept, kjer so nujne sestavine socialnega kapitala tri zaupanje, članstvo v 

prostovoljnih organizacijah in vzpostavljanje mrežnih povezav.  

 

5.1 Opredelitev socialnega kapitala za potrebe raziskave  

 

Ta koncept izhaja iz Putnamove opredelitve socialnega kapitala. Zaradi nedorečene definicije 

socialnega kapitala je tudi merjenje težko izvajati tako, da bi bilo izvedeno po enotno sprejetih 

kriterijih. Najbolj se je v praksi uveljavil t.i. Putnamov instrument, ki poudarja članstvo v 

organizacijah.  
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Med pomembnejšimi svetovnimi institucijami se je ob OECD največ s tematiko socialnega 

kapitala ukvarjala Svetovna banka (The World Bank). Oblikovali so projektno skupino 

»Social Capital Thematic Group
46

«, ki združuje več kot 250 strokovnjakov iz različnih 

področij z namenom aplikativne uporabe socialnega kapitala v raziskavah svetovne banke.  

Vsekakor pa vsak instrument za merjenje ne ustreza vsaki situaciji. Tako lahko ocenimo, da je 

za nekatere oblike socialnega kapitala Putnamov instrument ustrezen oz. lahko ponudi realne 

rezultate, medtem ko je za nekatere druge popolnoma neustrezen.  

Pri oblikovanju teoretičnega okvirja smo tako izhajali iz predpostavke, da je asociacija kot 

institucija
47

 ustanovljena s strani zainteresiranih članov in v svojem delovanju mora slediti 

cilju – izpolnjevati pričakovanja članov.  

Projektna skupina svetovne banke je razvila niz orodij, ki so uporabni za merjenje socialnega 

kapitala. Temeljijo  na Putnamov tradiciji in so uporabni na nivoju mikro, mezzo in makro 

socialnega kapitala. Tako so razvili dve skupini orodij za merjenje socialnega kapitala in sicer 

»Social Capital Assessment Tool« (SOCAT) in »Social Capital Integrated Questionnaire« 

(SOCAP IQ). 

SOCAT je večplastni instrument za zbiranje podatkov o socialnem kapitalu na ravni 

gospodinjstev, skupnosti in organizacij. Je integrirano kvantitativno/kvalitativno orodje. 

Pomembna značilnost inštrumenta je pridobivanje podrobnih informacij o dimenzijah  

socialnega kapitala, ki se zbirajo na vseh ravneh. Orodje se sestoji iz vprašalnika za skupnost, 

vprašalnika za gospodinjstvo, vodnika za intervju organizacije in vprašalnika za organizacijo. 

Namen orodja SOCAP IQ je predstaviti integriran vprašalnik za merjenje socialnega kapitala 

(SC-IQ) s poudarkom uporabe v državah v razvoju. Orodje ustvari količinske podatke o 

različnih dimenzijah socialnega kapitala kot del večje raziskava gospodinjstev (kot so 

življenjski standard, merjenje gospodinjskih prihodkov/odhodkov). Natančneje, upošteva pet 

dimenzij socialnega kapitala in sicer skupine in omrežja, zaupanje in solidarnost, kolektivno 

ukrepanje in sodelovanje, socialno kohezijo in vključenost ter informacije in komunikacije.  

Inštrument obravnava vzorčenja in zbiranja podatkov, težave pri izvajanju SC-IQ in daje 

navodila za uporabo in analizo podatkov
48

.  
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 Pričeli so s projektom »Social Capital Initiative«, ki še vedno teče. Na osnovi Putnamove opredelitve 

socialnega kapitala so razvili niz instrumentov, ki omogočajo preglednejšo definicijo in merjenje socialnega 

kapitala. Upoštevali so kritike, ki so se pojavljale ter dopolnili metodologijo merjenja socialnega kapitala. Več 

na:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALC

APITAL/0,,contentMDK:20195218~menuPK:421090~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.ht

ml 
47

 Institucijo razumemo v družboslovnem smislu in sicer: »Institucija je naziv za ožjo skupino medsebojnih 

povezanih, relativno trajnih družbenih odnosov, ki so regulirani z ustaljenimi družbenimi pravili (običaji, 

moralna pravila, pravne norme).« Vir: http://hr.wikipedia.org/wiki/Ustanova  

http://hr.wikipedia.org/wiki/Ustanova
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Glede na navedeno, smo ocenili, da je za merjenje socialnega kapitala od uveljavljenih 

inštrumentov najustreznejši Putnamov instrument, skupaj z dopolnili, ki jih priporoča 

svetovna banka. 

 

5.2 Definicija indikatorjev socialnega kapitala 

 

Socialni kapital predstavlja odnose, ki se ustvarjajo med posameznimi akterji. Sama definicija 

socialnega kapitala ni, kot že omenjeno, dosegla zadovoljivega konsenza v znanstveni in 

strokovni javnosti. Tako je merjenje socialnega kapitala precej abstrakten postopek. Da 

pridemo do vrednosti socialnega kapitala, lahko merimo njegove dimenzije. Tako smo 

opredelili dimenzije socialnega kapitala, kot jih je na podlagi Putnamovega instrumenta 

opredelila Svetovna banka kot indikatorje socialnega kapitala
49

.  

Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo uporabili indikatorje, ki kažejo na obseg socialnega 

kapitala.  

Ti indikatorji so: 

1. Skupine in omrežja 

Učinkovitost, s katero skupine in omrežja izpolnjujejo svoje cilje je odvisna od mnogih 

vidikov teh skupin, ter je odvisna od njihove strukture, članstva in načina njihovega 

delovanja. Ključne značilnosti formalnih skupin, ki smo jih izmerili, vključujejo: gostoto 

članstva, raznolikost članstva, obseg demokratičnega delovanja, obseg povezav do drugih 

skupin.  

2. Zaupanje 

Obstaja več vrst zaupanja: v okviru obstoječih povezav in socialne mreže; razširitev 

zaupanja na tujce (pogosto na osnovi pričakovanj, vedenja ali občutek skupnih norm), 

zaupanje v institucije upravljanja (vključno s poštenostjo predpisov, postopkov, reševanja 

sporov in dodeljevanjem sredstev).  

3. Kolektivna akcija 

Obseg kolektivnega delovanja, če ni bilo uvedeno z zunanjo silo, se lahko meri in 

uporablja kot nadomestni kazalnik socialnega kapitala. Nanaša se predvsem na 

prostovoljno delovanje v skupnosti ter sodelovanje pri aktivnostih. 

                                                                                                                                                                                     
48

 Orodje je bilo uspešno  testirano v Albaniji, Nigeriji in Bosni in Hercegovini. 
49

 Na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med mentorji za izvajanje študijske prakse v turizmu (Ivankovič, 2010) 

smo ugotovili, da je razumevanje socialnega kapitala med posamezniki zelo različno. Odgovori, ki smo jih 

prejeli niso dali oprijemljivih rezultatov, saj so bili pogojeni z razumevanjem raziskovalne teme s strani 

posameznika. 
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4. Socialna vključenost 

Ta razsežnost socialnega kapitala naj bi pokazala, kdo je v skupnosti vključen pri 

sprejemanju  kolektivnih ukrepov, sprejemanju odločitev in dostopu do storitev. 

Opredeljuje dojemanje družbene enotnosti in povezanosti v skupnosti ter posebnih 

izkušenj z izključitvijo iz procesov odločanja, koriščenja storitve ali pridobitve  koristi.  

5. Informacije in komunikacije 

Ohranjanje in krepitev socialnega kapitala je bistveno odvisno od sposobnosti članov 

skupnosti, da komunicirajo med seboj, z drugimi skupnostmi ter s člani njihovih omrežij, 

ki živijo zunaj skupnosti.  

 

5.3 Podjetniške turistične asociacije v Sloveniji  

 

Za izvedbo raziskave smo izbrali asociacije v turizmu v Sloveniji. Pri preučevanju asociacij v 

turizmu smo se omejili le na asociacije, katerih članstvo so gospodarske družbe in jih lahko 

definiramo kot podjetniške asociacije v turizmu. Skladno z Zakonom o gospodarskih 

družbah
50

 so registrirane kot gospodarska interesna združenja, zbornice, zadruge ali družbe z 

omejeno odgovornostjo. V Sloveniji je bilo ob začetku leta 2012 v poslovnem registru 

AJPES
51

 registrirano 44 podjetniških asociacij na področju turizma. Tu so upoštevane tako 

aktivne, kot neaktivne enote.  

Izvedli smo izbor
52

 ustreznih asociacij. Ker nas zanima socialni kapital asociacij, ki združuje 

kot članstvo gospodarske družbe s podjetniškimi cilji, smo se, glede na obseg populacije  

odločili, da v raziskovalni okvir vključimo vse enote, ki izpolnjujejo definirane kriterije: 

- asociacija je delovala vsaj do začetka leta 2010
53

, 

- člani asociacije so gospodarske družbe z izraženim poslovnim interesom, 

- cilj ustanovitve je podpora članom,  

- lastnega delovanja ni, asociacija ne nastopa navzven kot ponudnik storitev, 

- članstvo je lahko obvezno ali prostovoljno. 

Z vsemi asociacijami, katere so izpolnjevale navedene kriterije smo vzpostavili stik. Po 

opravljenih razgovorih smo naknadno ugotovili, da nekatere ne izpolnjujejo pogoje. Tu se je 

                                                           
50

 Zakon  o  gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 65/2009 z dne 

14.08.2009 
51

 http://www.ajpes.si/prs/ 
52

 Nekateri uporabljajo izraz teoretično vzorčenje za razliko od statističnega vzorčenja. Spet drugi uporabljajo v 

tej zvezi izraz neslučajnostno vzorčenje. Čeprav gre v resnici za dele znanja, je morda bolje, da sploh ne 

uporabljamo izraza vzorčenje, ki implicira reprezentativnostni namen ampak raje izraz izbor (Mesec, 1998). 
53

 Za asociacije, ki so prenehale z delovanjem pred letom 2010, so podatki dokaj nezanesljivi 
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pojavljala predvsem situacija delovanja asociacije mimo (pasivnega) članstva, tako da so 

izstopale iz raziskovalnega okvirja. 

Po izvedeni selekciji smo oblikovali seznam dvanajst asociacij na področju turizma v 

Sloveniji, ki ustrezajo raziskovalnemu okvirju.    

 

5.4 Opredelitev uspešnosti 

 

Glede na značilnosti izbranih asociacij lahko ugotavljamo, da so po samem namenu delovanja 

bližje instituciji kot pa gospodarski družbi. Tako uspešnost ne moremo meriti s finančnimi 

kazalci, pa tudi sistem uravnoteženega sistema kazalnikov ne bo podal slike v celoti. Vendar 

moramo upoštevati, da mora ob doseganju ciljev, zastavljenih ob ustanovitvi, asociacija tudi 

stabilno ter finančno in ekonomsko uspešno poslovati. Ocenjujemo, da so ekonomska merila 

v podrejenem položaju in je primarno merilo uspešnosti asociacije le bližje merilom, ki bi jih 

lahko definirali za institucije
54

.  

 

Definicija indikatorjev uspešnosti 

Uspešnost asociacije ne moremo enačiti s uspešnostjo gospodarske organizacije ali državne  

institucije. Asociacija je ustanovljena s strani njenih članov in prvenstveno deluje za interese 

svojih članov. Ti so jo ustanovili z določenim namenom ter ji ob ustanovitvi zastavili 

določene cilje. S časom so se ti cilji lahko nekoliko spremenili, a prvenstveno ostaja dejstvo, 

da mora asociacija vsaj delno dosegati zastavljene cilje, v nasprotnem ni dosegla svojega 

namena. Pomembno pa je tudi zadovoljstvo članstva ter interes nečlanov postati člani, saj s 

tem asociacija opravičuje svoj namen. Ekonomski cilji so sicer pomembni, a v kolikor bi 

predstavljali prioriteto, bi se izgubil osnovni namen – to je predstavljanje interesov članstva. 

Glede na kvalitativno metodo raziskave so tudi indikatorji uspešnosti definirani opisno ter 

nedenarno izražajo uspešnost asociacije. Na podlagi metode uravnoteženega  sistema 

kazalnikov (Kaplan in Norton 2000a) ter meril modela CAF  smo oblikoval sistem kazalnikov 

uspešnosti asociacije.  

 

 

 

                                                           
54

 Tako se Putnam (Putnam 1993, str. 8) sprašuje, kaj je »uspešnost institucije« ter ugotavlja, da uspeh pomeni 

reševanje razlik med akterji za doseganje skupnih ciljev. Vendar pa tudi take organizacije potrebujejo dobro 

strateško načrtovanje, da lahko povečajo zaupanje vanje skozi boljše razumevanje, merjenje učinkovitosti in 

odgovornosti ter s tem lažje dosežejo zastavljene cilje (Stutely, 2007). 
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Uspešnost asociacije tako definiramo z naslednjimi kazalniki: 

1. Doseganje zastavljenih ciljev 

Asociacija se ustanovitvi z določenim namenom in si zastavi določene cilje. Te cilje 

seveda v celoti ne doseže, saj si s časom zastavi nove cilje, glede na pogoje in namen 

delovanja. Cilji pa se s časom tudi spreminjajo. Uspešne asociacije lahko dosežejo cilje, 

ki so bili realni in objektivni. V kolikor je asociacija ustanovljena z neustreznim 

namenom, je doseganje ciljev vprašljivo. Asociacija, ustanovljena z neustreznim 

namenom in ne dosega zastavljenih ciljev, je neuspešna. 

2. Zadovoljstvo članstva 

Le zadovoljni člani sodelujejo pri delovanju asociacije. V primeru nezadovoljstva se 

pojavi pasivnost in občutek izključenosti. Članstvo je lahko tudi nezadovoljno z 

vodenjem asociacije. Taki člani asociacijo zapustijo. Asociacija z nezadovoljnim 

članstvom je neuspešna. 

3. Interes nečlanov, povečanje števila članov 

Nekatere asociacije so zaprtega tipa in ne sprejemajo novih članov, druge spet težijo k 

temu, da bi se obseg članstva povečeval, tretje sprejemajo nove člane le pod določenimi 

pogoji. Vsekakor pa interes nečlanov postati član kaže na to, da se nečlani zavedajo 

koristi, ki bi jih pridobili s članstvom v asociaciji. Asociacija, ki ima pritisk s strani 

nečlanov postati člani, in v kolikor to pogoji dopuščajo, tudi postanejo, je uspešna. 

4. Pozitivno poslovanje v ekonomskem smislu 

V kolikor člani in asociacija ne zagotavljajo zadostno količino sredstev za delovanje, je 

asociacija po nekem času nesposobna za delovanje. Taka asociacija ne plačuje stroškov 

ter se ukvarja s svojim obstojem, ne pa z aktivnostmi, za doseganje cilja. Asociacija, ki 

posluje z zgubo, ima blokiran račun ali ne oddaja letnih poročil, je neuspešna. 

 

5.5 Metodologija 

 

Raziskave razumemo kot način pospeševanja procesa razumevanja stanja (Easterby -  Smith 

in drugi 2007, str. 19). Cilj znanstvenega raziskovanja je vedno neko spoznanje. V nekem 

najsplošnejšem pomenu lahko rečemo, da kvantitativna metodologija bolj ustreza analizi 

strukture, zgradbe določenega pojava, kvalitativna metodologija pa bolj analizi procesa, 

poteka določenega dogajanja (Hammersely v Flere 2000, str. 37). Pomembna značilnost 

kvantitativnih tehnik je, da je proces zbiranja podatkov ločen od analize (Merkač – Skok 

2008, str. 44). Hipotezo lahko potrdimo ali zavrnemo oz. ne potrdimo ali ne zavrnemo, ne 
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preverjamo pa njeno pravilnost (Šuster – Erjavec 2008, str. 33). Z analizo hipotez odgovorimo 

na raziskovalno vprašanje, ki je bilo osnova za izvedeno raziskavo. V kvalitativni raziskavi se 

odpovemo zamisli reprezentativnega slučajnostnega vzorčenja, ker se odpovemo statistični 

indukciji in se namesto nje odločimo za analitično indukcijo. Enote raziskovanja imajo 

podobno vlogo kot posamezni eksperimenti - predstavljajo določeno strukturo spremenljivk in 

odnosov med spremenljivkami. V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost ponavljanja 

določene strukture spremenljivk, ampak raznolikost struktur. Zanima nas raznolikost oblik 

življenja ne pogostost pojavljanja posameznih (Mesec, 1998). 

Na osnovi navedenega je očitno, da lahko ustrezne odgovore na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje pridobimo s pomočjo kvalitativne metodologije. Uporabili bomo kombinacijo 

(Flere 2000, str. 53) eksplikativne
55

 in  deskriptivne raziskave
56

.  

Tehnike zajemanja podatkov, ki so povezane z kvalitativnimi metodami so intervju 

(globinski), opazovanje in metoda dnevnika (Merkač – Skok 2008, str. 41). 

Glede na tematiko raziskave je nestrukturiran ali delno strukturiran intervju metodološko 

najprimernejša metoda zbiranja podatkov. Pri tej obliki spraševanja, ki jo imenujejo tudi 

odprti intervju, ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika ampak zgolj 

vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem ne podrobnih vprašanj. Spraševalec 

in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni meri 

odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o pomenu sporočil. (Mesec, 

1998). Najpomembnejša razdelitev znanstvenega razgovora je na strukturiran in ne 

strukturiran razgovor oz. globinski intervju
57

. Med tem meni Weiss, da kvalitativni globinski 

razgovor pride v poštev, kadar želimo doseči naslednje cilje, kot so podrobni opis določenih 

situacij, povezovanje različnih perspektiv, opis procesa in ugotoviti, kako posamezniki 

tolmačijo posamezne dogodke (Weiss v Flere 2000, str. 116). 

V primerjalni analizi se ugotavlja razlike med lastnostmi dvema ali več pojavi.  Cilj 

primerjalne analize je doseči popolnejšo, bolj veljavno in zanesljivejšo razlago družbenega 

življenja za razlago, ki izhaja iz ugotovitve o podobnosti in razlikah med posameznimi 

enotami raziskovanja (Flere 2000, str. 180). 

Primerjalna analiza se sestoji iz dveh korakov (Flere 2000, str. 181). Prvi korak je, da znotraj 

določenega klasifikacijskega okvira opravimo razvrščanje posameznih pojavov glede na 

prisotnost oz. odsotnost ter na intenziteto prisotnosti oz. odsotnosti neke lastnosti. Drugi 
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 končni cilj znanstvenega dela, ki razlaga pojava ali povezav med pojavi 
56

 podajajo opis in orišejo meje pojavov, ki so predmet raziskave. Izvajajo se z kvalitativnimi metodami) 
57

 V praksi pa se uveljavlja tudi delno strukturiran intervju (King in Horrocks 2010, str. 79). 
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korak pa predstavlja opravljanje deterministične razlage, v kateri določimo pogoje, ki so 

pripeljali do razlik med pojavi oz. lastnostmi, ki jih ugotovimo. 

V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvalitativnih, kvantitativnih in primerjalnih metod za 

celovito obravnavo raziskovane tematike. Z namiznim raziskovanjem smo zajeli teoretično 

ozadje raziskave ter prikazali dosedanje dosežke na obravnavanem področju. 

Glede na široko definiran koncept socialnega kapitala in vsebino disertacije smo ocenili, da je 

moč ustrezne podatke pridobiti z nestrukturiranimi  globinski intervjuji, ki so nam omogočili 

pridobiti podatke za kvalitativno analizo in s tem lažje vsebinsko tolmačenje pridobljenih 

rezultatov. Vsi intervjuji so anonimni, respondent je navajal samo značilnosti organizacije ali 

asociacije, o kateri je govoril. Na podlagi analize informacij, pridobljenih z globinskimi 

intervjuji ter s primerjalno analizo, analizo z matričnim pristopom in analizo z metodo mehkih 

množic smo uspeli odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

 

Teoretične osnove raziskave: 

Z namiznim raziskovanjem sekundarnih virov smo preučili dosedanje dosežke na 

raziskovanem področju ter definirali okvir raziskave. Tako smo preučili dosedanje 

raziskovalne dosežke na področju socialnega kapitala, okvirje preučevanja socialnega kapitala 

v disertaciji ter definicija meril in metode za ugotavljanje in merjenje socialnega kapitala,  

opredelitev turizma, podjetniških povezav, asociacij, kooperativ in mreženja, definicijo 

uspešnosti asociacije, opredelitev infrastrukture socialnih omrežij, asociacije na panožni in 

lokalni ravni ter dosedanje raziskave na področju uspešnosti asociacij. 

 

Empirični del: 

Izhodišče raziskave opredeljuje socialni kapital asociacije kot proces ki vpliva na dejavnike 

uspešnosti. Tako definiramo asociacijo oz. uspešnost asociacije kot odvisno spremenljivko, 

socialni kapital asociacije pa neodvisno spremenljivko. S poglobljenimi intervjuji 

ugotavljamo uspešnost asociacije. Želimo ugotoviti značilnosti uspešne asociacije ter 

ugotoviti, zakaj so uspešne. Prav tako želimo ugotoviti, zakaj druge niso uspešne. Poglobljeni 

intervjuji so  bili opravljeni s predstavniki podjetniških asociacij v Sloveniji iz panoge turizma 

ter s člani asociacije -  turističnimi podjetji iz različnih dejavnosti turizma (hotel, turistična 

agencija, gostilna). Z namenom pridobivanja kakovostnih podatkov in mnenj ter varstva 

osebnih podatkov so bili intervjuji  anonimni, prav tako ne imenujemo preučevane asociacije, 

označujemo jih le z akronimi {TA1 .. TA12}. Opis asociacij z nekaterimi značilnostmi 

(velikost, članstvo, regijsko delovanje) je podan v Prilogi 1. Pri izboru članov asociacij smo 
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intervjuje opravili z predstavniki večjih in manjših podjetij ter iz vseh regij v Sloveniji. Izbrali 

smo osebe, ki so aktivno vključene v delovanje asociacije ter tako poznajo njeno delovanje. 

Kot predstavniki vodstva pa so to osebe, ki opravljajo funkcijo predsednika, direktorja ali 

sekretarja asociacije. 

Osnova za intervju je preverjeni inštrument, saj so bili intervjuji opravljeni s pomočjo 

»vodnika za intervju organizacije«, ki ga priporoča Svetovna banka v okviru »Social Capital 

Assessment Tool« (SOCAT). Za vodstvo smo uporabili vodnik za intervju vodstva (Priloga 

2), za člane pa vodnik za intervju članov (Priloga 3). Intervju z nečlani nismo izvajali zaradi 

nepoznavanja delovanja asociacije s strani potencialnih respondentov. Samo orodje za 

opravljanje intervjuja je strukturirano tako, da se odgovori na vprašanja vsebinsko nanašajo na 

pet indikatorjev socialnega kapitala. 

Vprašanja za vodstvo se razporejena v pet sklopov in sicer začetek in razvoj, članstvo, 

institucionalne zmogljivosti, institucionalne povezave in uspešnost. 

Vprašanja za članstvo pa so razporejena v tri sklope in sicer organizacijska struktura in 

zgodovina, institucionalna zmogljivost in uspešnost.  

Nekatera vprašanja so jasno definirana, druga bolj usmerjajo odgovore respondenta. Vodniku 

za intervju, tako vodstva kot članstva smo dodali še sklop vprašanj, ki se nanašajo na 

uspešnost asociacije.  

Vsi intervjuji so bili opravljeni med 02. februarjem in 12. junijem 2012. Intervjuje je vršil 

avtor disertacije osebno. Izvajali so se na lokaciji sedeža asociacije ali pa na sedežu podjetja, 

kjer je predstavnik asociacije zaposlen. Intervjuji so se zvočno snemali s soglasjem 

intervjuvancev. Z vodstvom asociacije se je vršil intervju na podlagi vodnika za intervju 

vodstva (Priloga 2), za člane pa vodnika za intervju članov (Priloga 3). Opravljeno je bilo 

dvanajst intervjujev s predstavniki vodstva ter šest intervjujev s predstavniki članstva. Manjše 

število intervjujev s člani asociacij je posledica tega, da je bilo nemogoče pridobiti ustrezne 

respondente –člane iz manjših asociacij ali pa iz takih, ki imajo težave pri poslovanju. Celotni 

transkripti intervjujev se nahajajo pri avtorju disertacije in zaradi varovanja osebnih podatkov 

niso javno dostopni. 

Po opravljenih intervjujih smo pristopili k vsebinski analizi transkriptov pogovorov. Najprej 

smo določili enote kodiranja, ki so identične indikatorjem. Tekste smo vsebinsko analizirali 

ter kodirali  z metodo odprtega kodiranja skladno z enotami kodiranja oziroma indikatorji. V 

ta namen smo uporabili programsko opremo Weft QDA.  

Raziskava in primerjava različnih primerov in spremenljivk se zdi najbolj uspešna, v kolikor 

kombiniramo analizo posameznega primera in posamezne spremenljivke v kontekstu celotne 
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slike preučevanega pojava ter iskanju vzorcev in značilnosti, ki se ob tem pojavljajo. Kadar 

preučujemo večje število primerov in jih vrednotimo z večjim številom spremenljivk, se 

preglednost preučevanja lahko izgubi, nejasni pa postanejo tudi vzorci, ki se ob tem 

pojavljajo. Miles in Huberman (1994) sta ocenila, da je preučevanje več kot petnajst primerov 

zelo nepregledno in površinsko, rezultati pa so zelo nejasni. Razvila sta uporabo podatkovno 

matričnega pristopa za kvalitativno analizo podatkov ter tako utemeljila metodo analize z 

matričnim pristopom (ang. matrix approach). Metoda omogoča številne načine za analizo in 

primerjavo, ki se jih lahko prikazuje grafično ali v tabelah (matrike). Postopek predvideva, da 

se najprej preuči vsako enoto podrobno, potem pa se ob razvoju analize v  matriki prikaže 

opisne vrednosti posamezne spremenljivke. Nato se analizira tudi ostale primere ter se jih 

vključi v matriko in se jih prikaže skupaj. V drugem nivoju analize se prikaže značilnosti 

vsake spremenljivke ter se prikaže, v katerih primerih se le-te pojavljajo.  

Analizirali smo vse odgovore, ki so se nanašali na preučevano tematiko. Oblikovali smo 

dvonivojsko matrično strukturo, ki nam je omogočala analizo na dveh nivojih in sicer na 

prvem nivoju analizo odgovorov respondentov posamezne preučevane asociacije glede na vse 

raziskovalne tematike in na drugem nivoju analizo odgovorov po posamezni tematiki za vse 

preučevane asociacije.   

Najprej smo vsebinsko analizirali odgovore, ki se nanašajo na uspešnost asociacije. Za 

uspešne smo opredelili vse, ki so po mnenju respondentov: 

- vsaj delno dosegle zastavljene cilje ob ustanovitvi, 

- članstvo izraža zadovoljstvo z delovanjem asociacije in pri tem aktivno sodeluje, 

- imajo izkazan interes nečlanov postati člani, število članstva raste, 

- kot gospodarska družba poslujejo pozitivno, nimajo težav z likvidnostjo. 

Vse preučevane asociacije smo na podlagi kriterija uspešnosti razdelili v dve skupini, in sicer 

na uspešne ali neuspešne. 

Z vsebinsko analizo odgovorov smo ovrednotili socialni kapital asociacije s petimi 

indikatorji: 

- skupine in omrežja, 

- zaupanje, 

- kolektivna akcija, 

- socialna vključenost, 

- informacije in komunikacije. 

Z primerjalno metodo pravilnostnih tabel (Ragin, 2007) in metodo mehkih množic (ang. fuzzy 

set), ki jo je utemeljil Charles Ragin (2000) smo analizirali pridobljene informacije. V 
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znanstvenem raziskovanju, predvsem v družboslovju se je pogost pokazal razkorak med 

kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami. Vsaka od teh ima svoje prednosti in vsaka svoje 

slabosti. V znanstveni sferi se je nenehno porajala dilema, kako z isto metodo kvantitativno in 

kvalitativno preučevati in analizirati pojave. Ragin (2000) je tako predstavil metodo mehkih 

množic (ang. fuzzy set),  ki predstavlja vez med vez med kvalitativnim in kvantitativnim 

pristopom, saj združuje značilnosti obeh. Navedena metoda nam omogoča, da lahko 

kvalitativne podatke numerično ovrednotimo ter jim določimo vrednost na intervalu med 0 in 

1, kjer 1 predstavlja popolno članstvo v množici oz. preučevana vrednost popolnoma 

izpolnjuje definirane pogoje in 0, kjer jih ne izpolnjuje. Posamezne vrednosti se lahko 

nahajajo tudi med 0 in 1 glede na stopnjo doseganja pogojev ustreznosti. Z matematično 

analizo množic dobimo vrednosti, ki nam omogočajo analizo nujnih in zadostnih pogojev pri 

preučevanju vzročno-posledične povezave ter analizo konsistentnosti in pokritosti. Za analizo 

smo si pomagali z računalniškim programom fsQCA Ver. 2.0. Z metodo mehkih množic smo 

poiskali razlike med uspešnimi in neuspešnimi asociacijami ter tako odgovorili na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje.  

 

Utemeljitev metode 

V družboslovju je pomembno metodo raziskovanja uporabiti in prilagoditi tako, da nam 

resnično odgovori na raziskovalno vprašanje. Še bolj, kot v naravoslovju se izkaže potreba po 

kombiniranju različnih raziskovalnih metod ter s tem osvetliti in preučevati pojav iz različnih 

zornih kotov. 

Prav obilje definicij, kaj socialni kapital dejansko je generira situacijo, kjer je nemogoče 

preučevanje socialnega kapitala po enotni metodologiji. 

V znanstveni sferi ne obstoja konsenz, kaj socialni kapital predstavlja, kako definirati 

posamezne sestavine iz. dimenzije socialnega kapitala, ali je socialni kapital spremenljivka ali 

rezultat in podobno. 

Pogosto se socialni kapital uporablja pri preučevanju vpliva socialnih dejavnikov na 

ekonomske procese (Rončević 2003, str. 105)
58

.  

Socialni kapital je predmet preučevanja različnih vej znanosti. Tako se s fenomenom 

socialnega kapitala ukvarja sociologija, ekonomija, psihologija, informatika in ostali. Opazna 

sta dva temeljna pristopa, saj predvsem ekonomisti in informatiki skladno z namenom 

                                                           
58

 Isti avtor zagovarja dva pristopa pri preučevanju in sicer pozitivistični pristop, kjer s kvantitativnimi metodami 

s pomočjo spremenljivk merimo socialni kapital, njegovo strukturo in dimenzije ter kvalitativni (historični) 

pristop ki omogoča preučevanje mehanizmov, ki delujejo v specifičnem okolju. Preučuje se manjše število 

primerov s študijo primera oz. primerjalne študije primerov.    
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preučevanja želijo izmeriti socialni kapital in ga temu primerno tudi opredelijo. Za njih je 

socialni kapital vir sredstev organizacije, ki ga je potrebno kvantificirati. Tako se je pojavilo 

niz metod, ki poskušajo socialni kapital ovrednotiti kot vir neotipljivih sredstev. 

Nasprotno pa se v sociologiji in v humanističnih vedah raziskave nagibajo bolj v kvalitativno 

poglobljeno raziskovanje, kjer se fenomen socialnega kapitala obravnava kot družbeni proces, 

ki ima znaten vpliv na uspešnost organizacije in posameznika. S proučevanjem posameznih 

sestavin socialnega kapitala in njegovih dimenzij se želi priti do odgovora, kako in zakaj 

socialni kapital vpliva na uspešnost družbe, organizacije in posameznika. 

Socialni kapital se na različnih nivojih identificira drugače ter zaradi tega tudi zahteva 

različne metode preučevanja. Pri socialnem kapitalu družbe na makro nivoju preučujemo 

predvsem vpliv socialnega kapitala na življenje posameznika in le zadostno število 

referenčnih  podatkov nam lahko poda odgovore na raziskovalna vprašanja. Pomembno je, da 

zajamemo večje število posameznikov, ki sodijo v preučevano populacijo. Zadostno število 

odgovorov nam lahko prikaže dovolj zanesljive rezultate, ki jih lahko statistično obdelamo in 

pojasnimo. 

Vprašanje pa je, ali je smiselno izvajati kvantitativno raziskavo s pomočjo anket na nivoju 

socialnega kapitala organizacije oz. mezzo socialnem kapitalu. Neki generalizirani podatki 

imajo zelo vprašljivo analitsko vrednost, odgovori pa so zelo splošni ter ne omogočajo 

nadaljnje ukrepe. Lahko sicer izmerimo posamezne komponente socialnega kapitala 

organizacije, kot je zaupanje, a vprašanje je, ali je to dovolj trdna podlaga za oblikovanje 

razvojne strategije organizacije z vključevanjem ukrepov za povečevanje socialnega kapitala. 

Adam (2009, str. 14) meni, da je statistika zgolj priročno orodje, ki samo po sebi še ne 

zagotavlja kvalitete vhodnih podatkov ter posledično visokega analitičnega in 

interpretativnega nivoja. Problem vidi v še delujočem empiricističnem oziroma 

pozitivističnem »habitusu« mnogih družboslovcev in pomeni samoumevno vključevanje 

kvantitativnih podatkov – ne da bi se preverjalo njihovo kakovost in kontekst, v katerem so 

bili pridobljeni – v nadaljnje statistične postopke obdelave. 

V kolikor želimo dobiti podatke, ki nam bodo omogočali kakovostno analizo moramo 

vsekakor poglobljeno preučevati specifično okolje. Take podatke lahko pridobimo le od 

kvalificiranih respondentov, ki se na tematiko spoznajo ter podajajo odgovore, ki so 

relevantni. Glede na način pridobivanja in količino pridobljenih podatkov je potrebno izbrati 

ustrezno metodo in orodje, ki bo omogočalo kakovostno analizo, podalo ustrezne odgovore 

ter omogočalo interpretacijo in predstavitev rezultatov. Naše analize slonijo na metodah 

analize z matričnim pristopom, primerjalne analize pravilnostnih tabel in analize mehkih 
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množic zaradi večjega števila preučevanih primerov in velike količine zbranih podatkov. Med 

temi podatki so taki, ki niso relevantni za našo raziskavo in smo jih lahko z navedenima 

metodama izločili iz raziskave. Ti se predvsem nanašajo na delovanje podjetja, v katerem 

respondent deluje, na njegove poglede na turizem v Sloveniji, na politično situacijo in 

podobni. Tako smo pridobili in analizirali le podatke, ki se nanašajo na posamezne elemente 

raziskave ter nam lahko odgovorijo na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Ob navedenem pa 

nam uporabljene metode omogočajo kakovostno interpretacijo in predstavitev podatkov in 

pridobljenih ugotovitev 

Preučevanje socialnega kapitala na nivoju organizacije je praviloma usmerjeno v oblikovanje 

elementov strategije razvoja ter opredelitev ukrepov za njeno izvajanje. 

Vsaka organizacija se trudi biti uspešna pri svojem delovanju. Merilo uspešnosti je doseganje 

zastavljenih ciljev. V času globalizacije in konkurence je izkoriščanje vsakega, še tako na 

videz nepomembnega vira pomembno za obstoj in razvoj organizacije. 

Takšne odgovore se lahko pridobi le s kvalitativnimi metodami ter poglobljeno analizo 

informacij, pridobljenih od kvalificiranih respondentov. Taka raziskava v specifičnem okolju 

omogoča rezultate preliti v konkretno strategijo in ukrepe za njeno izvajanje. 

Koncept socialnega kapitala je zanimiv za preučevanje tako iz teoretičnega, kot tudi iz 

praktičnega stališča. Širina preučevanja onemogoča poenotenje koncepta in metodologije 

preučevanja, vendar se v znanstvenih publikacijah vse bolj uveljavlja preučevanje na različnih 

nivojih. Tako, da je izbira ustreznih orodij in metod zelo pomembna in lahko le tako 

pridobimo relevantne odgovore na raziskovalno vprašanje.   

 

 

6. SOCIALNI KAPITAL KOT DEJAVNIK USPEŠNOSTI 

 

 

Socialni kapital je zaradi nedorečenosti definicije težko meriti neposredno, zato smo uporabili 

dimenzije socialnega kapitala, ki pokažejo, kolikšen je vpliv socialnega kapitala na uspešnost.  

Smiselno je socialni kapital preučevati po njegovih dimenzijah ter iskati odgovore, kako 

posamezna dimenzija vpliva na uspešnost turističnih asociacij v Sloveniji. Preučevali smo 

neposredni vpliv socialnega kapitala na uspešnost asociacij, poiskali pa smo tudi ostale 

vzroke neuspešnosti. Z analizo smo poiskali tudi morebiten vpliv socialnega kapitala in 

njegovih dimenzij tudi na  ostale vzroke neuspešnosti. 
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6.1 Uspešnost turističnih asociacij v Sloveniji 

 

V izvedeni raziskavi nas je zanimalo, ali so preučevane asociacije uspešne. Specifičnost 

asociacij, ki povezuje poslovne deležnike, torej člane, ki imajo poslovni interes je v tem, da 

sama asociacija deluje v podrejeni vlogi proti članstvu. Asociacijo ustanovijo člani ter ob 

ustanovitvi določijo namen asociacije ter cilje, ki naj bi jih dosegla, ob tem pa upoštevajo, da 

so zastavljeni cilji kompatibilni s cilji gospodarskih družb - članov. 

Sama asociacija kot pravna oseba deluje avtonomno, ima organe upravljanja, organe 

odločanja ter operativni kader, ki je običajno zaposlen v asociaciji. 

Glede na organizacijsko heterogenost asociacij je tudi upravljanje lahko raznovrstno. 

Preučevane asociacije so organizirane najpogosteje kot gospodarska interesna združenja 

(g.i.z.)
59

 , kot zadruge
60

 ali kot zbornice
61

. V okvir preučevanih asociacij bi lahko sodile tudi 

družbe z omejeno odgovornostjo, oblikovane kot konzorciji ter zavodi. Pri izbiri preučevanih 

asociacij v navedeni organizacijski obliki se je izkazalo, da nobena ne izpolnjuje dveh 

omejitvenih kriterijev in sicer: 

- cilj ustanovitve je podpora članom,  

- lastnega delovanja ni, asociacija ne nastopa navzven kot ponudnik storitev. 

V vsaki od preučevanih asociacijah imajo skupščino, upravni odbor in predsednika, ki so 

običajno osebe, zaposlene v podjetju – članici asociacije in v asociaciji delujejo kot zunanji 

sodelavci. V skupščini so zastopani vsi člani in je v nekaterih primerih, kot so zbornice zelo 

številčna, pri manjših asociacijah pa je identična z upravnim odborom. Predsednik skupščine 

je običajno tudi predsednik asociacije. Od zaposlenih oz. pogodbenih sodelavcev v 

asociacijah običajno naletimo na direktorja ali sekretarja, ob njih pa je vključen še 

administrativen kader. 

Uspešnost asociacije je potrebno meriti z nedenarnimi kvalitativnimi merili, saj se s tem 

izognemo nevarnosti primerjave uspešnosti kot gospodarske družbe. Asociacija je namreč 

ustanovljena s popolnoma drugačnim namenom, tako da je njeno finančno poslovanje 

sekundarnega pomena. V teku raziskave smo ugotovili, da so asociacije, ki so dosegale 

zastavljene cilje in imele zadovoljno članstvo vedno rešile tudi problem financiranja 

delovanja, čeprav v trenutni gospodarski krizi to ni bila lahka naloga. V poslovanju mora 

zagotavljati le zadostno količino prihodkov (iz članarine in ostalih, praviloma marketinških 

                                                           
59

 Skladno z od 563. Člena do 578. člena  zakona o Gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) Uradno prečiščeno 

besedilo, Uradni list RS št. 65/2009 z dne 14.08.2009 
60

 Skladno z Zakonom o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZad-UPB1) Ur.l. RS, št. 62/2007 
61

 Skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah (ZGZ) Ur.l. RS, št. 60/2006 
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aktivnosti za člane) za pokrivanje odhodkov. Prav tako mora zagotavljati pozitivni denarni 

tok, saj težave z likvidnostjo povzročajo stanje, ko se asociacija bori za preživetje ter interes 

članstva postane sekundarnega pomena. 

Skladno z izborom kriterijev uspešnosti, smo z raziskavo ugotovili, katero od preučevanih 

asociacij bi lahko opredelili kot uspešno, katero pa ne. Kriteriji uspešnosti so sledeči: 

- več kot polovično dosegle zastavljene cilje ob ustanovitvi, 

- članstvo izraža zadovoljstvo z delovanjem asociacije in pri tem aktivno sodeluje, 

- imajo izkazan interes nečlanov postati člani, število članstva raste, 

- kot gospodarska družba poslujejo pozitivno, nimajo težav z likvidnostjo. 

Asociacija, ki zadovoljuje vse navedene kriterije se ocenjuje kot uspešna, taka, ki teh 

kriterijev ne dosega, pa se ocenjuje kot neuspešna. 

Z metodo poglobljenega intervjuja smo pridobili ocene s strani respondentov, tako s strani 

vodstva, kot s strani članstva asociacije. Nadalje smo pridobljene odgovore analizirali z 

metodo analize z matričnim pristopom (ang. matrix approach) ter na ta način pridobili oceno 

uspešnosti asociacij. Analiza uspešnosti z matričnim pristopom se nahaja v Prilogi 4. 

 

Doseganje zastavljenih ciljev 

Lahko bi trdili, da na podlagi pridobljenih podatkov respondenti ocenjujejo, da asociacije niso 

dosegle ob ustanovitvi zastavljene cilje v celoti. Ob tem pa ugotavljajo, da so se v času od 

ustanovitve cilji in prioritete nekoliko spremenile, a osnovni namen in cilji ostajajo. Skupna 

značilnost je vsekakor, da so si ob ustanovitvi člani zastavili precej ambiciozne cilje, ki so 

temeljili na pretiranem optimizmu. Vendar pa lahko povzamemo tudi mnenje nekaterih, da vsi  

cilji ne morejo biti doseženi, saj nedoseženi cilji predstavljajo izzive za bodočnost. Tako so 

določene asociacije nastale za potrebe črpanja evropskih sredstev in so po doseženem namenu 

tudi zašle v težave ali prenehale obstajati. 

Če povzamemo, asociacije, ki so si ob ustanovitvi zastavile realne cilje so vsekakor 

uspešnejše pri doseganju teh (modificiranih) ciljev kot tiste, ki takih ciljev dejansko niso 

imeli.  

 

Zadovoljstvo članstva 

Asociacije, ki so predmet preučevanja so nastale v različnih obdobjih in tudi na različne 

načine. Nekatere imajo korenine v določenih združenjih pred osamosvojitvijo Slovenije ali še 

celo pred drugo svetovno vojno. Te so svoj program in cilje seveda med tem posodobile in 

modificirale. Ob navedenih pa so aktivne asociacije, ki so nastale pred kratkim. Glede na 
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območje delovanja imamo asociacije, ki delujejo na državnem nivoju ali širše, asociacije ki 

delujejo na lokalnem ali regijskem nivoju. Glede na področje delovanja pa splošne ter take, ki 

delujejo programsko oziroma glede na dejavnost
62

.  

Asociacije imajo lahko obvezno ali neobvezno članstvo. Med preučevanimi asociacijami ima 

le ena obvezno članstvo.  Posamezne imajo zaprt krog članov, ki so praviloma ustanovitelji, 

druge spet širijo članstvo in je to tudi del njihovega poslanstva. 

Z raziskavo smo ugotovili, da nobena asociacija nima popolnoma zadovoljno in aktivno 

članstvo. Nezadovoljstvo se praviloma kaže s pasivnostjo članov. Ob tem je zanimivo, da 

pasivnost članstva praviloma ni odvisna od velikosti asociacije. 

 

Število članov, interes nečlanov po včlanitvi 

Od uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev je tudi odvisen obseg članstva. Le pri 

prepoznavnih in uspešnih asociacijah je zaznati pritisk nečlanov postati član.  Nekatere 

asociacije imajo zelo stroge kriterije pri sprejemanju novih članov, to so predvsem take, ki 

pokrivajo določeno dejavnost. Tu mora bodoči član izpolnjevati določene pogoje, da lahko 

postane član ter s tem koristi ugodnosti, ki jih članstvo prinaša. Zaznati pa je, da število 

članov upada oz. ni interesa nečlanov pri asociacijah, ki niso bile ustanovljene primarno za 

doseganje poslovnih ciljev članov.  

 

Ekonomika poslovanja 

Asociacije so gospodarske družbe, ki poslujejo z denarnimi sredstvi. Imajo svoje prihodke, ki 

temeljijo predvsem na članarini in prispevkih članov ter na prihodkih od storitev, ki jih 

izvajajo za potrebe članov. Take storitve so predvsem marketinške narave ter priprava 

skupnih projektov za pridobivanje (evropskih) sredstev. Z prihodki mora asociacija pokriti 

vse stroške poslovanja, morebiten presežek pa nameniti razvoju asociacije. V zaostrenih 

gospodarskih razmerah je mogoče še bolj pomembno, da asociacija ustvarja pozitiven denarni 

tok ter tako zagotavlja likvidnost. Težave s plačilno sposobnostjo in morebitnimi blokadami 

transakcijskih računov asociacije kažejo na neuspešnost vodstva ter vodijo k prenehanju 

asociacije. 
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 Nekoliko od ostalih odstopata obe zbornici, ki na nek način predstavljata vez med državnimi organi in 

podjetniki. Njuno delovanje je širše in zajema celotno področje države. Kot taki imata precejšen vpliv na organe 

odločanja in sodelujeta pri pripravi zakonodaje in ukrepov, a je zadovoljstvo članstva z doseženim zelo različno. 

Tisti, ki aktivno sodelujejo so zadovoljni, ostali, ki plačujejo članarino pa ne. To je nedvomno pokazal 

referendum na eni od zbornic, ki kaže na to, da je le okoli 30% članov za obvezno članstvo, za ostale pa lahko 

ocenimo, da z delovanjem zbornice niso zadovoljni in želijo iz članstva izstopiti. 
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Analiza uspešnosti 

Na podlagi analize z metodo matričnega pristopa iz Priloge 4 (ang. matrix approach) smo 

lahko ocenili, kako so posamezne asociacije dosegale kriterije uspešnosti. Nato smo z metodo 

analize mehkih množic (ang. Fuzzy Set) vsaki asociaciji za vsako merilo določili vrednost 

članstva v množici med 0 in 1. Uporabili smo indirektno metodo kalibracije šestih sider, s 

katero smo lahko kvantitativno ovrednotili pridobljene rezultate. Kot uspešne smo ocenili 

tiste, ki po vseh indikatorjih uspešnosti dosegajo prag 0,6 članstva v množici. 

Tabela 6.1: Uspešnost turističnih asociacij po merilih 

 

Doseganje 

zastavljenih 

ciljev 

Zadovoljstvo 

članstva 

Večanje števila  

članov 

Ekonomika 

poslovanja 
Uspešnost 

TA1 1 0,8 1 0,8 0,8 

TA2 0,8 1 1 0,8 0,8 

TA3 0,8 0,8 1 0,8 0,8 

TA4 0,8 1 1 1 0,8 

TA5 1 1 1 0,8 0,8 

TA6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 

TA7 1 1 1 1 1 

TA8 0,4 0,2 0 0,2 0 

TA9 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 

TA10 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 

TA11 0,6 0,2 0 0,2 0 

TA12 0,6 0,4 0 0 0 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Turistične asociacije smo označili z akronimi TA ter številkami {TA1 .. TA12}. Razporeditev 

v tabeli je naključna. Uspešnost po posameznih kriterijih smo na podlagi kvalitativen analize 

opredelili z vrednostmi: 

-  0  pogoj ni izpolnjen, 

- 0,2  pogoj ni izpolnjen, a ne v celoti, 

- 0,4 pogoj bolj ni izpolnjen, kot je izpolnjen, 

- 0,6 pogoj je bolj izpolnjen, kot neizpolnjen, 

- 0,8 pogoj je bolj večinoma izpolnjen, a ne popolnoma, 

- 1 pogoj je v celoti izpolnjen. 

Na podlagi ocenjenih vrednosti smo vsaki enoti za vsako merjeno lastnost poiskali minimalno 

vrednost oziroma presek množice. Enote, ki niso dosegle praga uspešnosti, smo ocenili kot 

neuspešne. 
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Na podlagi definiranih meril smo ugotovili, da je med dvanajstimi preučevanimi asociacijami 

pet takih, ki jih ocenjujemo kot neuspešne ter sedem takih, ki jih ocenjujemo kot uspešne. 

Analiza nujnosti in zadostnosti pogojev 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo s programom fsQCA testirali tudi nujnost in 

zadostnost pogojev, da lahko posamezno asociacijo ocenimo kot uspešno. Na podlagi analize 

vpliva na rezultat lahko trdimo, da so vsi indikatorji nujen pogoj, a nobeden od definiranih 

indikatorjev ni zadosten pogoj uspešnosti.  

 

Slika 6.1: Nujni in zadostni pogoji uspešnosti 

 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Analiza konsistentnosti in pokritosti 

Skladno z metodologijo smo opravili test konsistentnosti in pokritosti. Ugotovili smo, da je 

pokritost 1, kar pomeni, da so vse preučevane asociacije v množici rezultata ter kot take 
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upoštevane v analizi. Tudi odstopanja so minimalna, kar smo preverili s testom 

konsistentnosti. 

Tabela 6.2: Analiza konsistentnosti in pokritosti 

  Konsistenca Pokritost Kombinirano 

doseženi cilji*zadovoljstvo*večanje članstva*poslovanje     1,000000 1,000000 0,994987 

doseženi cilji*zadovoljstvo*večanje članstva               0,968750 1,000000 0,994987 

doseženi cilji*večanje članstva*poslovanje                1,000000 1,000000 0,994987 

zadovoljstvo*večanje članstva*poslovanje                  0,968750 1,000000 0,994987 

doseženi cilji*zadovoljstvo*poslovanje                   0,885714 1,000000 0,969536 

doseženi cilji*večanje članstva                           0,939394 1,000000 0,989949 

zadovoljstvo*večanje članstva                             0,911765 1,000000 0,979796 

doseženi cilji*zadovoljstvo                          0,815790 1,000000 0,911043 

večanje članstva*poslovanje                           0,968750 1,000000 0,994987 

doseženi cilji*poslovanje                          0,885714 1,000000 0,969536 

zadovoljstvo*poslovanje                           0,861111 1,000000 0,953939 

večanje članstva                                 0,861111 1,000000 0,953939 

doseženi cilji                                    0,720930 1,000000 0,754983 

zadovoljstvo                                         0,775000 1,000000 0,854400 

poslovanje                                             0,794872 1,000000 0,883176 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

6.2 Vzroki neuspešnosti turističnih asociacij 

 

Turistične asociacije, ki so predmet preučevanja smo glede na navedena kriterije opredelili 

kot uspešne ali neuspešne. Predvsem pa smo se posvetili neuspešnim ter iskali vzroke, ki so 

vodili do neuspešnosti. Tu smo se naslonili na mnenje kvalificiranih respondentov, ki so glede 

na izkušnje, lahko najbolje definirali vzroke. Intervjuje smo analizirali z  metodo matričnega 

pristopa. Izvlečki iz intervjujev in analiza so v Prilogi 5. 

Med vzroki, ki so jih različni respondenti iz različnih asociacij izpostavili bi lahko določili 

naslednje: 

- nejasno določeni nameni in cilji ob ustanovitvi, 

- pomanjkanje finančnih sredstev, 

- sprememba državne ali lokalne politike,  

- kadrovske menjave. 
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Nejasno določeni nameni in cilji ob ustanovitvi 

Kot vsaka organizaciji, tudi asociacija podjetij ob ustanovi opredeli namen ustanovitve, 

zastavi si vizijo ter cilje. Ob tem definira tudi strategijo oziroma način, kako bo te cilje 

dosegla. Ob ustanovitvi pripravi poslovni načrt, saj kot gospodarska organizacija potrebuje 

finančna sredstva za poslovanje. Prvotni vir financiranja je članarina ustanoviteljev. Ker za 

člane predstavlja plačana članarina strošek je nedvomno, da so člani vstopili v  asociacijo z 

namenom doseganja poslovnih koristi. Dogaja pa se, da so posamezni ustanovitelji napačno 

razumeli cilje asociacije ter razumejo delovanje asociacije kot poslovni servis, ki bo za člane 

opravljal poslovne storitve, ki bodo poceni, saj se bo asociacija financirala iz članarine. Taki 

člani postanejo hitro nezadovoljni ter posledično pasivni pri delovanju asociacije. Lahko pa bi 

ocenili tudi, da je bilo več asociacij ustanovljenih z nameni, ki niso temeljili na skupnih ciljih 

članov, ampak so se ustanovile na osnovi nastale priložnosti. Take priložnosti so se pojavile 

predvsem kot (finančne) intervencije, kadrovski ukrepi državne ali lokalne oblasti ter 

usklajevanje organizacijske oblike z zakonodajo
63

. V kolikor je motiv ustanavljanja asociacije 

črpanje sredstev ali zaposlovanje kadra, ne pa skupno delovanje članov za doseganje ciljev, se 

kaj hitro pokaže, da po doseženih »ciljih« interes za delovanje asociacije upade. Navedeni 

primeri nazorno kažejo, da se združevanjem, ki ne temelji na skupnem interesu članov ter na 

odnosih, ki jih preko asociacije vzpostavijo ne more na daljši rok ustvariti pogoje za skupno 

delovanje, saj posamezni člani, ki dosežejo svoje kratkoročne cilje s tem tudi zgubijo 

zanimanje za sodelovanje v asociaciji. 

 

Pomanjkanje finančnih sredstev 

Kot vsaka gospodarska organizacija tudi asociacija potrebuje finančna sredstva za delovanje. 

Tako mora sredstva zagotoviti iz članarin ali dodatnih aktivnosti. V kolikor pri tem ni 

uspešna, se pojavijo težave.  

 

Sprememba državne ali lokalne politike  

Asociacije delujejo v lokalnem ali vsedržavnem okolju. Tu so vpete v odnose, ki se ustvarjajo 

med deležniki, ki so prisotni na področju njihovega delovanja. Pomemben akter delovanja so 

tudi institucije, ki izvajajo dejavnosti državne ali lokalne politike. Posebna značilnost 

turističnih asociacij je v tem, da združujejo gospodarstvo različnih panog, prebivalstvo ter 

predstavnike državne in lokalne oblasti. Asociacije, ki delujejo lokalno, so vpete v aktivnosti, 

                                                           
63

 Primer je članstvo javne institucije v asociaciji 
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ki so povezane z razvojem turistične destinacije, medtem ko so asociacije po dejavnosti 

predvsem osredotočene na aktivnosti, ki posamezni dejavnosti da veljavo na trgu ter ustvarja 

pogoje za boljše delovanje. Tako je tudi vpliv politike na tovrstne asociacije različen. Na 

asociacije, ki delujejo lokalno, vpliva predvsem delovanje lokalne politike. Podobno se dogaja 

pri delovanju asociacij, ki delujejo na področju posamezne veje turizma. Tudi tu se pojavljajo 

določene težave, predvsem z vladnimi agencijami, ki s spremembo politike močno vplivajo na 

delovanje asociacije.  

 

Kadrovske menjave 

V samem delovanju asociacije se vzpostavlja komunikacija med posamezniki, ki so 

predstavniki različnih skupin. Tako imamo med članstvom na eni strani predstavnike večjih 

podjetij, ki imajo delo organizirano in so kadrovsko toliko močni, da lahko za združenje 

oziroma asociacijo tudi vršijo posamezne storitve, na drugi strani pa so manjša podjetja, ki 

običajno združujejo več poslovnih funkcij v eni osebi. Ta heterogenost je zaznana in prisotna 

ob ustanovitvi in praviloma ne predstavlja problema. Vendar z lastniškim preoblikovanjem 

podjetij, menjavo lastnikov, menjavo vodstva in zamenjavo strokovnih kadrov nastopi 

situacija, ko nov kader ni več tako zainteresiran ali morebiti sposoben, da bi opravljal funkcije 

predhodnika enako dobro ali še boljše. Opazno je, da je vpliv zamenjava kadra predvsem pri 

predstavnikih vodstva asociacije (predsednik, upravni odbor, nadzorni svet), ki prihajajo iz 

turističnega gospodarstva. Določena oseba je bila imenovana v organ upravljanja asociacije 

kot predstavnik podjetja – članice ter aktivno sodelovala pri delovanju asociacije. Ob odhodu 

te osebe iz podjetja, je sicer ostal kot član vodstva asociacije, a pri delu ni več aktivno 

sodeloval. Čez čas sicer to podjetje – član imenuje novo osebo, ki pa pogosto ni dovolj 

zainteresirana za delovanje v asociaciji. Kot se je pokazalo v raziskavi, kadrovske menjave 

med zaposlenimi ali pogodbenimi sodelavci asociacije ne vplivajo bistveno na uspešnost 

asociacije. 

Težko bi trdili, da imajo tovrstne težave le neuspešne asociacije, a pri uspešnih je zaznati 

takojšnjo identificiranje težave ter vzpostavljanje ukrepov za eliminiranje ali ublažitev vpliva 

na delovanje asociacije. 

 

6.3 Vpliv dimenzij socialnega kapitala na uspešnost 

 

Asociacija je že z namenom ustanovitve definirana kot organizacija, ki omogoča 

vzpostavljanje in eksploatacijo odnosov med akterji. V odnosih med deležniki se pojavlja 
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socialni kapital kot proces prenosa informacij med posameznimi akterji. Tako se sama 

asociacija pojavlja v dvojni vlogi in sicer kot povezovalec interesov članstva v horizontalni 

dimenziji ter kot povezovalec članstva s zunanjimi deležniki, kot so lokalna ali državna oblast 

v vertikalni dimenziji. V teh povezavah nastaja socialni kapital v več dimenzijah. Lahko bi 

opredelili, da asociacija s svojim delovanjem ustvarja ali spodbuja socialni kapital med člani 

asociacije, med asociacijo in člani, med podobnimi asociacijami doma in v tujini ter med 

asociacijo in organi lokalne ali državne oblasti. 

Socialni kapital se izraža v več dimenzijah, ki vsak tudi kaže na specifično lastnost socialnega 

kapitala. 

V raziskavi smo iskali socialni kapital v odnosih, ki se ustvarjajo v ali z asociacijo v 

naslednjih dimenzijah: 

- skupine in omrežja, 

- zaupanje, 

- kolektivna akcija, 

- socialna vključenost, 

- informacije in komunikacije. 

 

6.3.1 Skupine in omrežja 

 

Učinkovitost, s katero asociacije in njeni člani izpolnjujejo zastavljene cilje je odvisna od 

mnogih vidikov, kot sta struktura, članstva in način njihovega delovanja. Ključne značilnosti 

asociacij, ki smo jih merili, vključujejo: gostoto članstva, raznolikost članstva, obseg 

demokratičnega delovanja in obseg povezav do drugih skupin.  

Primerjava asociacij z različno uspešnostjo z indikatorjem »Skupine in omrežja« kaže na to, 

da se gostota članstva, raznolikost članstva, obseg demokratičnega delovanja in obseg 

povezav do drugih skupin bistveno ne razlikuje med uspešnimi in neuspešnimi. Opaziti je le, 

da se s težavami delovanja asociacije pojavi pasivnost glavnih akterjev ter članov. Sama 

asociacija postopoma tudi zgublja vpliv v okolju, v katerem deluje.  

Na podlagi navedenega ne moremo trditi, da obstoja zadostna razlika pri tem indikatorju med 

asociacijami, ki bi jo lahko utemeljili kot odločilno pri določanju uspešnosti. 

 

Uspešne asociacije 

Gostoto in raznolikost članstva opažamo predvsem pri asociacijah, ki imajo jasno določen 

namen ustanovitve. Ustanovitev asociacije je namreč udejanjenje neke potrebe ali želje na 
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določenem področju, naj bo to vezano na panogo, ali pa na regijo oz. na destinacijo. Tako je 

že oblikovan profil člana, ki izpolnjuje določene pogoje in izkazuje interes. Vsekakor pa se 

uspešne asociacije zavedajo pomena mreženja s podobnimi asociacijami tako v Sloveniji, kot 

v tujini in vlagajo napore za vzpostavljanje in ohranjanje takih povezav. Nekatere asociacije 

so ustanovljene tudi na pobudo državne ali lokalne politike, lahko bi rekli »od zgoraj 

navzdol« z namenom pokrivanja določene problematike, druge so ustanovljene z namenom 

povezovanja. Posamezniki, ki v takih asociacijah igrajo odločilno vlogo imajo vzpostavljene 

svoje vezi, tako do drugih asociacij, kot do ostali deležnikov na področju turizma.  

 

Neuspešne asociacije 

Neuspešne asociacije ravno tako ustanovljene z jasnim namenom in zastavljenimi cilji. V toku 

časa se je situacija spreminjala delovanje asociacije je bilo oteženo. Člani asociacije se še 

vedno mrežijo in delujejo preko asociacije. Vodenje same asociacije je običajno urejeno, saj 

so vodje asociacij praviloma neprofesionalno aktivni v asociaciji in zaposleni pri organizaciji, 

ki je član. Običajno je zaposlen le direktor ali sekretar ter administrativni kader. Funkcionarji 

(predsedniki skupščine, nadzora, upravnega odbora) so s strani članstva.  

 

6.3.2 Zaupanje 

 

Obstaja več vrst zaupanja: v okviru obstoječih povezav, razširitev zaupanja na zunanje, 

zaupanje v institucije upravljanja (vključno s poštenostjo predpisov, postopkov, reševanja 

sporov in dodeljevanjem sredstev). V raziskavi smo na podlagi različnih vrst vprašanj 

ugotavljali, katero zaupanje se ustvarja v asociacijah in obseg tega zaupanja.  

Če primerjamo zaupanje v kateri koli pojavni obliki lahko opazimo, da ni nobene razlike med 

uspešnimi in neuspešnimi. Člani, ki niso več želeli sodelovati, so se enostavno umaknili in po 

navedbah respondentov tudi tu ni prihajalo do konfliktov, situacije so se reševale z 

medsebojnim razumevanjem in popuščanjem in v obojestransko zadovoljstvo. 

 

Uspešne asociacije 

Vse asociacije ob pridobitvi članstva ustvarijo zaupanje, saj je to nujen pogoj za medsebojno 

sodelovanje. Lahko trdimo, da je zaupanje predvsem vertikalno, saj članstvo zaupa organom 

asociacije, asociacija kot organizacija pa zaupa članom. Horizontalno zaupanje je nekoliko 

manj izraženo, saj se pogosto v članstvu pojavljajo podjetja in osebe, ki so na trgu konkurenti 

ter so že na začetku nezaupljivi.  
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Neuspešne asociacije 

Asociacije, ki so se izkazale za neuspešne, niso izkazale nezaupanja, ne med člani, kot med 

vodstvom. 

 

6.3.3 Kolektivna akcija 

 

Obseg kolektivnega delovanja, če ni bilo uvedeno z zunanjo silo, se lahko meri in uporablja 

kot nadomestni kazalnik socialnega kapitala. Nanaša se predvsem na prostovoljno delovanje v 

skupnosti ter sodelovanje pri aktivnostih. Tu smo merili predvsem kolektivno delovanje 

asociacije in njenih članov z izvajanjem pritiska na organe odločanje z namenom 

uveljavljanja svojih interesov. Kolektivna akcija je dimenzija, ki kaže na enotnost delovanja 

članov proti zunanjim deležnikom.  

Primerjava asociacij z različno uspešnostjo kaže na to, da se obseg kolektivne akcije bistveno 

razlikuje med uspešnimi in neuspešnimi. Dejstvo je, da so bile asociacije ustanovljene z 

določenim namenom, ki pa odraža skupen interes. Aktivnosti na področju skupnega interesa 

se nedvomno identificira z kolektivno akcijo, saj pokaže, koliko so člani pripravljeni svoje 

ozke interese vključiti za doseganje skupne koristi. Med članstvom so pogosto konkurenti s 

trga, ki pa morajo vzajemno delovati, saj le tako lahko dosežejo želeni učinek in upravičijo 

obstoj asociacije. Primerjava je pokazala, da z nizkim nivojem kolektivne akcije članstvo 

postane pasivno in nima interesa sodelovati pri kakršnih koli aktivnostih.  

 

Uspešne asociacije 

Predvsem kadrovsko močnejše asociacije so zelo aktivne pri vplivanju na organe državne ali 

lokalne oblasti. Uspešnost je v različnih časovnih obdobjih različna, kakor je tudi različna na 

lokalnem ali državnem nivoju. Aktivnost je ključna pri vplivu na organe odločanja, a predlogi 

morajo biti tudi v okviru izvedljivega, nujno pa je tudi nepretrgoma izvajati aktivnosti. 

Vsekakor uspešne asociacije zagovarjajo interese svojega članstva ter izvajajo aktiven pritisk 

na organe odločanja v smeri zagotavljanje čim boljših pogojev za delovanje članstva. 

 

Neuspešne asociacije 

Kolektivna akcija je lahko dober kazalnik sodelovanja med člani ter med vodstvom in člani. 

Neuspešne asociacije se težko organizirajo in poenotijo pri načrtovanih aktivnostih. Prav tako 

se pokaže, da se asociacija težko poenoti tudi v primeru, ko pobuda pride od zunaj. Z 



81 
 

pomanjkanjem rezultatov kolektivne akcije pa tudi zanimanje zamre in pojavi se situacija 

pasivnega članstva. 

 

6.3.4 Socialna vključenost 

 

Ta razsežnost socialnega kapitala naj bi pokazala, kdo je v skupnosti vključen pri sprejemanju  

kolektivnih ukrepov, sprejemanju odločitev in dostopu do storitev. Opredeljuje dojemanje 

družbene enotnosti in povezanosti v skupnosti ter posebnih izkušenj z izključitvijo iz 

procesov odločanja, koriščenja storitve ali pridobitve  koristi. Ta dimenzija kaže predvsem na 

delovanje asociacije znotraj ter na kakovost upravljanja, vodenja ter enotnost članov pri 

sprejemanju organizacijskih in kadrovskih odločitev. 

Različna uspešnost asociacij ni posledica socialne vključenosti ali izključenosti njihovih 

članov, lahko trdimo na podlagi analize v raziskavi zajetih podatkov. Izkazalo se je, da je 

asociacija ravno institucija, ki že s svojim namenom delovanja deluje povezovalno in 

kohezivno ter omogoča različnim podjetjem, ne glede na velikost, organiziranost, regijo in 

podobno, da aktivno sodelujejo v skupnih naporih za doseganje vzajemnih in medsebojnih 

koristi. Vendar pa se ne moremo izogniti oceni, da je nivo socialne vključenosti nekoliko višji 

pri uspešnih asociacijah, saj s svojim delom dodatno motivirajo za sodelovanje člane, ki bi 

sicer bili pasivni in izključeni. 

 

Uspešne asociacije 

Raziskava je pokazala, da je socialna vključenost zelo odvisna od posameznikov, tako podjetij 

– članov kot oseb, ki pri delovanju sodelujejo. Lahko bi rekli, da je aktivno delovanje bistvena 

značilnost socialno vključenih. Ena od značilnosti uspešnih asociacij je tudi aktiven pristop 

pri reševanju konfliktov. Konflikte je znotraj organizacije reševati učinkovito in s 

sprejemanjem kompromisov. Zaposleni in člani so pogosto vpeti tudi v družabno življenje 

asociacije ter z dogodki, ki omogočajo medsebojno spoznavanje skrbijo, da so člani aktivno 

vključeni v vse, kar se dogaja v in okoli asociacije.  

 

Neuspešne asociacije 

Težko bi na podlagi raziskave trdili, da so v neuspešnih asociacijah posamezne skupine 

izključene. Praviloma prihaja do situacije, da tisti, ki se ne strinjajo s posameznimi 

aktivnostmi, postanejo pasivni, lahko pa tudi prenehajo s plačevanjem članarine. Primer 

oblikovanja elit ali izločanja določenih skupin (glede na lokacijo, velikost, dejavnost) oziroma 
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diskriminacije ni bil zaznan. Vsekakor je potencialni vpliv na odločanje večjih podjetij 

zaznan, a se zavedajo, da je sodelovanje na vseh področjih nujno, asociacija pa predstavlja 

institucijo, kjer se tako sodelovanje realizira. 

 

6.3.5 Informacije in komunikacije 

 

Ohranjanje in krepitev socialnega kapitala je bistveno odvisno od sposobnosti članov 

skupnosti, da komunicirajo med seboj, z drugimi skupnostmi ter s člani njihovih omrežij, ki 

živijo zunaj skupnosti.  

Dejstvo je, da je komunikacija nekoliko slabša pri manj uspešnih asociacijah. Vendar ta slabša 

komunikacija ne vpliva posebej na uspešnost, saj po mnenju respondentov, je informacij 

dovolj in ima tisti, ki informacijo želi dovolj možnosti in virov, da tako informacijo pridobi.  

 

Uspešne asociacije 

Z gotovostjo lahko na podlagi opravljene raziskave trdimo, da kroženje informacij in 

komunikacija med člani poteka dokaj intenzivno. Obveščeni niso le tisti, ki tega ne želijo ali 

pa informacije zanemarjajo. V dobi elektronskih komunikacij in spletnih rešitev, so 

obveščanja s strani asociacij dobra in ažurna. Koristijo tako posredovanje informacij preko 

spletnih strani, elektronske pošte, socialnih omrežij kot tudi konvencionalni način z izdajo in 

pošiljanjem biltenov ali internih glasil ali s pošiljanjem pošte. Lahko bi celo trdili, da je 

informacij že preveč in je največji problem preobilica informacij, ki se jih posreduje članom. 

Seveda pa je odvisno tudi od trenutnega stanja v družbi ali stroki saj ko nastanejo večji 

problemi, začnejo informacije bolje krožiti. Prav tako informacije bolje tečejo med aktivnim 

članstvom in takim, ki niso preveč veliki po številu članov. 

 

Neuspešne asociacije 

Ne bi mogli trditi, da neuspešne asociacije slabše komunicirajo. Vendar pa se takrat, ko se 

začnejo kazati znaki neaktivnosti članov pokažejo tudi težave pri komunikaciji. Vendar je 

pretok informacij tudi pri neuspešnih asociacijah dober in ne vpliva na uspešnost.  
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6.4 Primerjalna analiza vpliva dimenzij socialnega kapitala na uspešnost 

 

Kvalitativno pridobljene podatke je potrebno ustrezno analizirati in interpretirati. Na podlagi 

analize z metodo matričnega pristopa iz Priloge 6 smo lahko ocenili pridobljene odgovore ter 

jih ustrezno klasificirali. V konkretnem primeru govorimo o dvanajst preučevanih primerov, 

ki imajo pet lastnosti preučevanja ter dva možna rezultata: uspešne ali neuspešne. Iskali smo 

raznolikosti med preučevanimi primeri ter poskušali pojasniti, kateri so vzroki za nastanek. 

Osredotočili smo se na tiste lastnosti preučevanih primerov, ki vplivajo na rezultat oz. 

uspešnost. Za namenom identifikacije različnih dimenzij socialnega kapitala, ki so povezani z 

različnim izidom uspešnosti, smo uporabili primerjalno metodo za preučevanje raznolikosti 

Charlesa C. Ragina (2007). Cilj take analize je določiti take kombinacije vzročnih pogojev, 

glede katerih se nabori preučevanih primerov razlikujejo. Primerjalna analiza temelji na 

dihotomiji, torej na prisotnosti ali odsotnosti določene lastnosti na posameznem preučevanem 

primeru. Prisotnost določenega pogoja smo označili z »1«, odsotnost pa z »0«. Vrednosti smo 

posameznim asociacijam za posamezni indikator določili na podlagi analize z matričnim 

pristopom. 

 Tabela 4.3: Primerjalna analiza uspešnosti po dimenzijah 

  

Skupine in 

omrežja 
Zaupanje 

Kolektivna 

akcija 

Socialna 

vključenost 

Informacije 

komunikacije 
Uspešnost 

TA1 1 1 1 1 1 1 

TA2 1 1 1 1 1 1 

TA3 1 1 1 1 1 1 

TA4 1 1 1 1 1 1 

TA5 1 1 1 1 1 1 

TA6 1 1 1 1 1 1 

TA7 1 1 1 1 1 1 

TA8 1 1 0 0 1 0 

TA9 1 0 0 1 1 0 

TA10 1 1 0 1 1 0 

TA11 1 1 0 1 1 0 

TA12 1 0 0 0 1 0 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Iz tabele je moč prepoznati lastnost uspešnih asociacij {TA1 .. TA7}, da imajo prisotne vse 

indikatorje socialnega kapitala. Pri neuspešnih asociacijah {TA8 .. TA12} pa je zaznati 

odsotnost vsaj ene lastnosti. Reducirani podatki z poenostavitvijo v pravilnostni tabeli 7 
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kažejo na to, da imajo vse neuspešne asociacije različne kombinacije prisotnosti preučevanih 

lastnosti. 

 

 

Tabela 6.4: Pravilnostna tabela za ocenjevanje vpliva indikatorjev 

Skupine in  

omrežja 
Zaupanje 

Kolektivna 

akcija 

Socialna 

vključenost 

Informacije in 

komunikacije 
Število Uspešnost 

raw 

consist. 

PRI 

consist. 

SYM 

consist 

1 1 1 1 1 7 1 1,000000 1,000000 1,000000 

1 1 0 1 1 2 0 0,000000 0,000000   

1 0 0 0 1 1 0 0,000000 0,000000   

1 0 0 1 1 1 0 0,000000 0,000000   

1 1 0 0 1 1 0 0,000000 0,000000   

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Testiranje konsistentnosti kaže, da so uspešne asociacije po lastnostih konsistentne, na drugi 

strani pa neuspešne asociacije niso.  Primerjalna raziskava je tudi pokazala, da sta indikatorja 

»Skupine in omrežja« ter »Informacije in komunikacije« prisotna v vseh asociacijah ter lahko 

na podlagi tega ocenimo, da nimata bistvenega vpliva na uspešnost asociacije. 

 

6.5 Analiza vzrokov neuspešnosti z metodo mehkih množic (Fuzzy-Set) 

 

Z namenom določanja vpliva posameznih indikatorjev na uspešnost asociacije smo pristopili 

k kvantitativni in kvalitativni raziskavi s pomočjo metode mehkih množic (Fuzzy-Set).  

S to metodo lahko pridobljene kvalitativne podatke numerično ovrednotimo v intervalu med 0 

in 1 saj smo ocenili, da za analizo vzrokov in posledic potrebujemo natančnejšo merjenje 

dobljenih rezultatov.   

Uporabili smo indirektno metodo kalibracije šestih vrednosti, s katero smo lahko 

kvantitativno ovrednotili pridobljene rezultate. Turistične asociacije smo označili z akronimi 

TA ter številkami {TA1 .. TA12}. Posamezno lastnost primera oziroma prisotnost indikatorja 

smo določali na podlagi stopnjo članstva v množici (setu). Določili smo sidra, ki opredeljujejo 

stopnjo članstva in jih opredelili z naslednjimi  vrednostmi: 

– 1 v ciljnem setu, 

– 0,8  večinoma vendar ne popolnoma v ciljnem setu, 

– 0,6 bolj v kot izven ciljnega seta, 

– 0,4 bolj izven kot v ciljnem setu, 

– 0,2 večinoma, vendar ne popolnoma izven ciljnega seta, 

– 0 izven ciljnega seta. 
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Primerjalna analiza je pokazala, da sta indikatorja »Skupine in omrežja« ter »Informacije in 

komunikacije« prisotna v vseh asociacijah zato smo jih izločili iz analize s pomočjo metode 

mehkih množic ter analizirali vzroke (ne)uspešnosti s pomočjo indikatorjev »Zaupanje«, 

»Kolektivna akcija« in »Socialna vključenost«.  

Na podlagi rezultatov kvalitativne raziskave in na podlagi analize z matričnim pristopom smo 

vsakemu indikatorju ocenili vrednost stopnje članstva v množici. Vrednosti smo nato 

preračunali z matematiko, ki temelji na teoriji množic ter vsaki asociaciji poiskali presek 

množice vrednosti ter vključenost v izjavo.  

Trditev oziroma izjava, ki smo jo postavili in jo preučujemo z metodo mehkih množic je »Če 

ima asociacija zaupanje, socialno kohezijo – vključenost ter izvaja kolektivno akcijo je 

uspešna«. Na podlagi ocenjenih vrednosti smo vsaki enoti za vsako merjeno lastnost poiskali 

minimalno vrednost oziroma presek množice. 

 

Tabela 6.5: Prisotnost indikatorjev socialnega kapitala v množici 

 Zaupanje 
Kolektivna 

akcija 

Socialna 

vključenost 
Uspešnost 

Vključenost 

v izjavo 

USPEŠNE 
    

 

TA1 1 1 1 0,8 1 

TA2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

TA3 0,8 0,8 1 0,8 0,8 

TA4 1 1 1 0,8 1 

TA5 1 1 1 0,8 1 

TA6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

TA7 1 1 1 1 1 

NEUSPEŠNE 
    

 

TA8 0,6 0 0,4 0 0 

TA9 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 

TA10 0,6 0,4 0,8 0,2 0,2 

TA11 0,6 0 0,6 0 0 

TA12 0,2 0,2 0,4 0 0 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Analiza vključenosti v izjavo iz zgornje tabele nam jasno pokaže, da je pri uspešnih 

asociacijah vključenih kot pogoj uspešnosti več pogojev in vsi so v množici prisotni. Na drugi 

strani pa je pri neuspešnih asociacijah vsaj en pogoj odsoten ter tako kaže na to, da je za 

uspešnost asociacije potrebna prisotnost vseh indikatorjev socialnega kapitala.  
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Test smo poglobili z analizo neuspešnih asociacij ter z negacijo pogojev. Formulirali smo 

novo izjavo in sicer »Če nima asociacija zaupanja, socialne kohezije – vključenosti ter ne 

izvaja kolektivno akcijo je neuspešna«. 

 

Tabela 6.6: Odsotnost indikatorjev socialnega kapitala pri neuspešnih asociacijah 

 ~Zaupanje 
~Kolektivna 

akcija 

~Socialna 

vključenost 
~Uspešnost 

Vključenost 

v izjavo 

NEUSPEŠNE 
    

 

TA8 0,4 1 0,6 1 0,4 

TA9 0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 

TA10 0,4 0,6 0,2 0,8 0,2 

TA11 0,4 1 0,4 1 0,4 

TA12 0,8 0,8 0,6 1 0,6 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Analiza vključenosti v izjavo iz zgornje tabele nam pokaže, da je pri uspešnih asociacijah 

vzrok neuspešnosti bistveno manj izrazit, saj je neuspešnost posamezne asociacije posledica 

odsotnosti različnih dejavnikov ter kaže na to, da je vpliv popolne ali izrazite odsotnosti 

posameznega vzroka dovolj, da opredelimo asociacijo kot neuspešno. 

 

Analiza nujnih in zadostnih pogojev 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo testirali tudi nujnost in zadostnost pogojev, da lahko 

ocenimo vpliv posameznega indikatorja na uspešnost. Na podlagi analize vpliva na rezultat 

lahko trdimo, da so vsi indikatorji nujen pogoj, a nobeden od definiranih indikatorjev ni 

zadosten.  

 

 

Tabela 6.7: Analiza nujnih pogojev uspešnih asociacij 

Rezultat: Uspešnost  

Testirani pogoji: Konsistenca Pokritost  

Zaupanje+Kolektivna akc.+Socialna vklj. 1.000000 0.875000 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 
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Tabela 6.8: Analiza odsotnosti nujnih pogojev neuspešnih asociacij 

Rezultat: ~Uspešnost  

Testirani pogoji: Konsistenca Pokritost  

~Zaupanje+~Kolektivna akc+~Socialna vklj 0.909091 1.000000 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Zgornji tabeli analize konsistentnosti in pokritosti prisotnih pogojev pri uspešnih asociacijah 

in odsotnih pogojih pri neuspešnih  kažeta na visok vpliv prisotnosti oziroma odsotnosti 

pogojev na uspešnost asociacije. 

 

Slika 6.2: Graf  razmerja med »kolektivno akcijo« in »uspešnostjo« 

 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Slika 6.3: Graf  razmerja med »socialno vključenostjo« in »uspešnostjo« 

 

 

 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 
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Slika 6.4: Graf  razmerja med »zaupanjem« in »uspešnostjo« 

 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Prikazani grafi kažejo razmerje med prisotnostjo posameznih indikatorjev socialnega kapitala 

in uspešnostjo. Točke na grafih se nahajajo pod črto x=y ter kažejo na to, da je vsak indikator 

socialnega kapitala nujen pogoj uspešnosti. Nekateri primeri se po indikatorjih pokrivajo, zato 

so na posameznih točkah grafa zajeti podatki več asociacij. Kot je vidno iz grafov, pa tudi iz 

tabele 12, je konsistenca pri pogoju »Kolektivna akcija« najvišja.  

 

Tabela 6.9: Test konsistentnosti in pokritosti 

  Konsistenca Pokritost 

Zaupanje*Kolektivna akcija*Socialna vključenost 0,861111 1,000000 

Kolektivna akcija*Socialna vključenost 0,861111 1,000000 

Zaupanje*Kolektivna akcija*Socialna vključenost 0,861111 1,000000 

Zaupanje*Socialna vključenost 0,738095 1,000000 

Kolektivna akcija 0,861111 1,000000 

Socialna vključenost 0,659574 1,000000 

Zaupanje 0,720930 1,000000 

 Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Tabela vključuje ukrepe pokritosti in skladnosti za vsak rezultat in za rezultat v celoti. 

Konsistenca meri stopnjo, do katere je rezultat ali rešitev kot celota del podmnožice izida. 

Pokritost meri, koliko je rezultat pokrit ali pojasnjen za vsako rešitev ali rešitev v celoti. Ti 

ukrepi so izračunani na podlagi pregleda izvirne množice podatkov v smislu rešitve 

(sestavljene iz ene ali več rešitev). Lahko opazimo, da je konsistenca pri vseh posameznih 
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vzrokih uspešnosti visoka in da je pokritost enaka 1.00000 kar pomeni, da smo v analizi 

upoštevali vse možne izide in rezultate. 

Ugotovili smo, da je prisotnost vseh treh dimenzij socialnega kapitala nujen pogoj za 

uspešnost asociacije in odsotnost teh pogojev vodi v neuspešnost. Sprašujemo se pa, ali je 

posamezen indikator zadosten pogoj za uspešnost oz. v primeru odsotnosti vodi v neuspešnost 

asociacije? Na prvi pogled mogoče deluje, da je »Kolektivna akcija« zadosten pogoj, a nam 

test konsistentnosti in pokritosti kaže, da temu ni tako. Podobne rezultate lahko dosežemo tudi 

z visoko prisotnostjo ostalih pogojev. 

Iz analize sledi, da so vse dimenzije nujen pogoj za uspešnost turistične asociacije, a nobeden 

od indikatorjev ni zadosten pogoj ali nobeden od indikatorjev sam ne more zagotoviti 

uspešnosti asociacije. Za uspešnost je potrebna kombinacija vseh, vsekakor pa iz analize 

izhaja, da je kolektivna akcija tisti indikator, ki najbolj vpliva na uspešnost asociacije, 

pomemben vpliv pa je tudi na ostalih štirih indikatorjih. Za »mreženje« in »informacije in 

komunikacije« smo ugotovili, da so prisotni v celoti tako pri uspešnih, kot neuspešnih. 

 

6.6 Vpliv socialnega kapitala na ostale vzroke neuspešnosti 

 

Med vzroki neuspešnosti, ki so jih različni respondenti iz različnih asociacij izpostavili bi 

lahko določili naslednje: 

- nejasno določeni nameni in cilji ob ustanovitvi, 

- pomanjkanje finančnih sredstev, 

- sprememba državne ali lokalne politike,  

- kadrovske menjave. 

Z analizo pridobljenih podatkov smo preverjali vpliv socialnega kapitala oziroma njegovih 

dimenzij na ostale vzroke (ne)uspešnosti. 

 

6.7.1 Nejasno določeni nameni in cilji ob ustanovitvi 

 

Ocenjujemo, da je bilo več asociacij ustanovljenih z nameni, ki niso temeljili na skupnih ciljih 

članov, ampak so se ustanovile na osnovi nastale priložnosti. Težko bi trdili, da asociacija ni 

ob ustanovitvi oblikovala jasnih ciljev, a je tudi to možno, saj se je dogajalo, da so 

posamezniki iste zapisane cilje različno razumeli. Vpliv socialnega kapitala na dejavnik 

(ne)uspešnosti se kaže predvsem s pomanjkanjem kolektivne akcije. Ko so se pokazali 
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individualni cilji posameznikov, ki so sodelovali pri zasnovi take asociacije, je bilo težko, če 

ne že nemogoče oblikovati skupino zainteresiranih posameznikov, ki bi bili pripravljeni 

sodelovati v kolektivnih akcijah, pa naj se to nanaša na posamezne projekte ali pa pri 

izvajanju konstruktivnega pritiska na organe odločanja. Tu bi kot dimenzijo socialnega 

kapitala lahko dodali tudi socialno vključenost, ki se običajno najprej pojavi, ko nastanejo 

težave. Posamezni akterji se namreč izključijo iz delovanja asociacije in postanejo pasivni.  

 

6.7.2 Pomanjkanje finančnih sredstev 

 

Kot vsaka gospodarska organizacija tudi asociacija potrebuje finančna sredstva za delovanje. 

Tako mora sredstva zagotoviti iz članarin ali dodatnih aktivnosti. Uspešne asociacije so vedno 

uspele poiskati vire financiranja. V kolikor ni bilo zaupanja ali kolektivne akcije, do teh virov 

tako niso prišli in nastala situacija, ko asociacija ni bila več sposobna pokrivati svojih 

obveznosti. Delovanje se je upočasnilo in asociacija ni več uspela opravljati svojega 

poslanstva.  Pri preučevanju asociacij smo ugotovili, da so uspešne asociacije ob članarinah 

poskusile združevati posamezne člane na različnih projektih, ki so bili financirani z 

evropskimi sredstvi ter si s tem zagotovile financiranje za lastno delovanje. Kolektivna akcija 

je pri takem delovanju nujna, saj se več različnih deležnikov združi z namenom doseganja 

skupnega cilja. 

 

6.7.3 Sprememba državne ali lokalne politike  

 

Asociacije so vpete v odnose, ki se ustvarjajo med deležniki, ki so prisotni na področju 

njihovega delovanja. Pomemben akter delovanja so tudi institucije, ki izvajajo državno ali 

lokalno politiko. Medsebojno zaupanje je tako vezano na politično pripadnost. Posamezne 

asociacije, tako kot ostale organizacije, so s spremembo politike pridobile, ostale pa izgubile. 

Kot pomembni dimenziji socialnega kapitala, ki vpliva na uspešnost asociacije ob zamenjavi 

politične garniture, tako na lokalni, kot na državni ravni, lahko navedemo mreženje in 

socialno vključenost. Mreže se vzpostavljajo in tudi izkoriščajo tako na strokovnih 

povezavah, kot na političnih povezavah. Obstoja sicer nevarnost nepotizma, a strokovnjaki na 

posameznih področjih so vedno iskani in cenjeni. Razlika se pojavlja predvsem pri 

asociacijah, ustanovljenih »od zgoraj navzdol«, ki lahko spremenijo svojo funkcijo ali pa so 

ukinjene oz. vključene v neko drugo organizacijo ali institucijo.   
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6.7.4 Kadrovske menjave 

 

Asociacije pri svojem delovanju omogočajo vzpostavljanje komunikacije med posamezniki, 

ki so predstavniki različnih skupin. Osebe, udeležene pri medsebojni komunikaciji tvorijo 

socialni kapital. V toku delovanja organizacije in asociacije prihaja do kadrovskih menjav, ki 

so posledica različnih faktorjev. V primeru zamenjave nezainteresiranih posameznikov so 

rezultati pozitivni in opaziti je napredek. Žal pa se običajno v podjetniških asociacijah dogaja, 

da posameznike, ki so sodelovali pri ustanavljanju asociacije in sooblikovali njene cilje 

zamenjajo posamezniki, ki so bolj aktivni pri vodenju lastne organizacije in za delovanje 

asociacije nimajo posluha. Primer takih menjav v zadnjem obdobju je zelo pogost, saj se 

zaradi krize v gospodarstvu v turističnih podjetjih (ki so v težavah) pogosto menjuje vodilni 

kader, ki pa po položaju nasledi tudi mesto v organih upravljanja asociacije. Ti posamezniki 

imajo vzpostavljene drugačne mreže, ki pa včasih niso kompatibilne z obstoječimi. Dosedanje 

delovanje vodilnih managerjev pogosto ne izhaja s področja turizma. Tako je tudi pretok 

informacij in komunikacije nekoliko otežena. 

Pri kadrovskih zamenjavah tako na uspešnost vplivata indikatorja mreženje in informacije in 

komunikacije. 

 

 

6.8 Primerjalna analiza vpliva socialnega kapitala na ostale vzroke neuspešnosti 

 

Testiramo izjavo, ki trdi da »Asociacija, ki ima visoko zaupanje, kolektivno akcijo in socialno 

vključenost ter nima visoke prisotnosti napačnih ciljev, težav s financiranjem, vmešavanja 

politike in pogoste zamenjave kadrov je uspešna.« 

 

Tabela 6.10: Primerjalna analiza indikatorjev socialnega  kapitala in ostalih vzrokov 

neuspešnosti 

  
ZA KA SV SC= ZA*KA*SV ~NC ~FS ~PO ~KA OV= ~NC*~FS*~PO*~KA SC *OV Uspešnost 

TA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 

TA2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,8 0,8 0,8 

TA3 0,8 0,8 1 0,8 1 1 1 1 1 0,8 0,8 

TA4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 

TA5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 

TA6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 

TA7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TA8 0,6 0 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,8 0,2 0 0 
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TA9 0,4 0,4 0,8 0 0,4 1 0,2 0,8 0,2 0 0,4 

TA10 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4 0,6 1 0,8 0,4 0,4 0,2 

TA11 0,6 0 0,6 0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0 0 

TA12 0,2 0,2 0,4 0 0,6 0,2 0,8 0,6 0,2 0 0 

 

Legenda: 

ZA Zaupanje   

KA Kolektivna akcija 

SV Socialna vključenost 

SC Socialni kapital  

NC Nepravilni cilji  

FS Finančna sredstva 

PO Vpliv politike  

KA Zamenjava kadrov 

OV Ostali vzroki neuspešnosti 

 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

V tabeli 13 smo primerjali tri indikatorje socialnega kapitala ter odsotnost (negativno 

vrednost) ostalih vzrokov neuspešnosti. Turistične asociacije od {TA1..TA7} so uspešne, 

medtem ko so {TA8..TA12} neuspešne. Lahko opazimo, da sta vrednosti SC (socialni 

kapital) in OV (ostali vzroki) zelo podobni, saj so preseki množic uspešnih, tako pri 

indikatorjih socialnega kapitala, kot pri ostalih vzrokih višja ali enaka 0,6, pri neuspešnih pa 

oba preseka ne dosegata 0,4. Koliko posamezne indikator vpliva na ostale vzroke 

neuspešnosti sicer ni definirano, vsekakor pa lahko na podlagi opravljene analize trdimo, da je 

ob prisotnosti ostalih vzrokov neuspešnosti prisotno tudi zelo malo socialnega kapitala 

oziroma njegovih dimenzij. 

 

6.9 Vpliv velikosti asociacije na socialni kapital asociacije 

 

Namen analize je preveriti, ali velikost asociacije vliva na velikost socialnega kapitala. Med 

dvanajstimi preučevanimi asociacijami smo izbrali dve, ki sta največji po številu članov, nista 

vezani na dejavnost in delujeta na širšem območju -  na območju celotne Slovenije ter smo jih 

opredelili kot velike. Članstvo je heterogeno, tako so člani z vseh področij turizma. Na drugi 

strani smo izbrali dve združenji, ki delujeta na nivoju posamezne dejavnosti v panogi turizma 

in imata manj članov, a prav tako heterogeno članstvo ter jih opredelili kot majhni. Veliki 

asociaciji sta prikazani kot TA2 in TA6, medtem ko sta majhni TA4 in TA5. Vse preučevane 

asociacije so se na testu uspešnosti izkazale kot uspešne. 
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Tabela 6.11: Analiza vpliva velikosti na socialni kapital 

  Zaupanje 
Kolektivna 

akcija 

Socialna 

vključenost 
Uspešnost 

Velike         

TA2 0,8 0,8 0,8 0,8 

TA6 0,6 0,6 0,6 0,6 

          

Majhne         

TA4 1 1 0,8 0,8 

TA5 1 1 0,8 0,8 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Kot je razvidno iz tabele, je pri manjših asociacijah lažje ustvarjati zaupanje, saj se člani med 

seboj praviloma poznajo, poznajo pa tudi osebe, ki sodelujejo pri vodenju asociacije. 

Zanimiva pa je ugotovitev, ki kaže na enako socialno vključenost. Ne glede na velikost 

asociacije se v procesih delovanja oblikuje skupina pasivnih članov, ki se sami izključijo iz 

delovanja. Razloge lahko najdemo tako na strani člana, kot na strani asociacije. Raziskava je 

tudi pokazala, da je kolektivna akcija bolj prisotna pri manjših asociacijah, saj se lažje 

poenotijo, kako in s katerim predlogom vplivati na nosilce odločanja. Pri velikih asociacijah 

je ta vpliv sicer večji, a se zaradi občasne neenotnosti in nezaupanja ne uspejo znotraj 

asociacije dogovoriti, s katerimi predlogi bodo poskušali uveljaviti svoje interese. 

 

6.10 Vpliv uspešnosti asociacije na višino socialnega kapitala 

 

Z namenom verifikacije rezultatov smo analizirali vzrok in posledico na način, da smo 

analizirali vpliv uspešnosti na vrednost socialnega kapitala asociacije. Analizirali smo 

posamezne dimenzije socialnega kapitala.   

 

Skupine in omrežja 

Uspešne in prepoznavne asociacije lažje pridobivajo člane, člani se bolj povezujejo in 

ustvarjajo nove povezave. Delovanje uspešnih asociacij je bolj vidno v okolju, kjer delujejo 

zato so zainteresirani posamezniki in skupine mnogo bolj zainteresirani za sodelovanje v taki 

asociaciji. Nasprotno pa neuspešne asociacije težko oblikujejo oziroma dopolnjujejo članstvo 

ter težko ohranjajo obstoječe vezi, še težje pa ustvarjajo nove. 
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Zaupanje 

V uspešni asociaciji je zaupanje med članstvom večje, prav tako pa se poveča zaupanje v vseh 

oblikah (partikularizirano, generalizirano in institucionalno). Praviloma se pri neuspešnih 

asociacijah zaupanje bistveno ne zmanjša, zmanjša pa se le zaupanje v uspešnost posameznih  

projektov in pripravljenost na sodelovanje. 

 

Kolektivna akcija  

Pri kolektivnih akcijah uspešnih asociacij so člani bistveno bolj pripravljeni sodelovati, saj 

menijo, da lahko na podlagi dosedanje uspešnosti pričakujejo uspešnost tudi v prihodnje. 

Prihajajo tudi nove pobude, ne samo s strani članstva, temveč tudi s strani ostalih deležnikov. 

Pri neuspešnih asociacijah pa te kolektivne akcije ni ter tudi morebitbitne pobude s strani 

vodstva ne padejo na plodna tla. 

 

Socialna vključenost 

Raziskava je pokazala, da se pri uspešni asociaciji lahko posamezne skupine čutijo 

pomembnejše, saj menijo, da so one ključne za uspeh. Tako se lahko pojavijo skupine in 

posamezniki, ki se čutijo izključene. Prav tako je raziskava pokazala, da je socialna 

vključenost tista, na katero neuspeh asociacije najmanj vpliva. Aktivni posamezniki so kljub 

težavam pripravljeni neuspešne asociacije razviti v uspešne. 

 

Informacije in komunikacije. 

Člani uspešnih asociacij so mnogo bolj pozorni na prejete informacije in njihovo koristnost, 

pripravljeni pa so jih deliti tudi z drugimi. Neuspešne asociacije se običajno ukvarjajo bolj s 

svojimi težavami in rešitvami, ter je tako informiranje članov in komunikacija z člani 

postranskega pomena. 

 

Primerjalna analiza vpliva uspešnosti na socialni kapital asociacije 

Z metodo mehkih množic smo primerjalno analizirali tudi vpliv uspešnosti na socialni kapital 

asociacije ter na posamezne dimenzije. Na podlagi predhodne ugotovitve iz primerjalne 

analize, kjer smo ugotovili, da se dimenziji »Mreženje« in »Informacije in komunikacije« ne 

razlikujeta pri uspešnih in neuspešnih asociacijah, smo ti dve dimenziji izpustili pri analizi 

vpliva uspešnosti na socialni kapital. 
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V analizi smo primerjali prisotnost posamezne dimenzije socialnega kapitala v posameznih 

asociacijah ter iskali podmnožico te dimenzije, torej tisti minimum, ki je prisoten v vsaki od 

preučevanih asociacij. Preučevali smo tako prisotnost, kot odsotnost posameznih pogojev. 

Preučevanje smo izvedli v dveh korakih in sicer smo najprej preverili prisotnost in odsotnost 

pogojev pri uspešnih asociacijah ter preverili prisotnost in odsotnost pogojev pri neuspešnih 

asociacijah. Nato smo naredili primerjavo dobljenih rezultatov. 

 

Tabela 6.12: Vpliv uspešnosti na socialni kapital asociacije – uspešne asociacije 

  TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 
TA1*TA2*TA3*TA4

*TA5*TA6*TA7 

Zaupanje 1 0,8 0,8 1 1 0,6 1 0,6 

Kolektivna akcija 1 0,8 0,8 1 1 0,6 1 0,6 

Socialna vključenost 1 0,8 1 1 1 0,6 1 0,6 

~Zaupanje 0 0,2 0,2 0 0 0,4 0 0 

~Kolektivna akcija 0 0,2 0,2 0 0 0,4 0 0 

~Socialna vključenost 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Tabela 6.13: Vpliv uspešnosti na socialni kapital asociacije - neuspešne asociacije 

  TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 
TA8*TA9*TA10* 

TA11*TA12 

Zaupanje 0,6 0,4 0,6 0,6 0,2 0,2 

Kolektivna akcija 0 0,4 0,4 0 0,2 0 

Socialna vključenost 0,4 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 

~Zaupanje 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 0,4 

~Kolektivna akcija 1 0,6 0,6 1 0,8 0,6 

~Socialna vključenost 0,6 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

 

Analiza tabel kaže na to, da so dimenzije socialnega kapitala uspešnih asociacij dokaj 

enakomerno zastopane pri uspešnih asociacijah, tako glede prisotnosti, kot odsotnosti pogoja. 

To pa ne bi mogli trditi za neuspešne asociacije. 
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Tabela 6.14: Primerjalna analiza vpliva uspešnosti na socialni kapital asociacije 

 
USPEŠNE ASOCIACIJE NEUSPEŠNE ASOCIACIJE 

  TA1*TA2*TA3*TA4*TA5*TA6*TA7 TA8*TA9*TA10*TA11*TA12 

Zaupanje 0,6 0,2 

Kolektivna akcija 0,6 0 

Socialna vključenost 0,6 0,4 

~Zaupanje 0 0,4 

~Kolektivna akcija 0 0,6 

~Socialna vključenost 0 0,2 

Vir: Križan, lastna raziskava (2012) 

Iz tabele 17 je razvidno, da ima uspešnost vpliv na socialni kapital asociacije ter na 

posamezne dimenzije, prav tako pa tudi neuspešnost. Predvsem pa lahko opazimo velik vpliv 

neuspešnosti na odsotnost posameznih dimenzij socialnega kapitala.  

 

 

7. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

 

 

Sama disertacija je nakazala nekaj ključnih vprašanj na področju socialnega kapitala 

specifične organizacije, kar asociacija to dejansko je. Teža dosedanjih preučevanj je na 

preučevanju posameznika, ki s svojimi povezavami ustvarja socialni kapital in družbe kot 

celote. Prav tako je v zadnjem času porasel trend preučevanja socialnega kapitala 

organizacije, a tu so predmet preučevanja predvsem gospodarske ali politične organizacije in 

to predvsem s stališča članstva - posameznikov.    

 

Splošno 

Za razvoj družbe in gospodarstva je nujno, da se deležniki povezujejo. Nameni in načini 

povezovanja so različni, a skupno je, da vsi udeleženci želijo doseči korist. Pri poslovnem 

povezovanju so te koristi lahko kratkoročne ali dolgoročne, ampak nujno se učinek kaže pri 

povečanju dobička ali povečanju vrednosti podjetja. 

Obstajajo formalni in neformalni načini povezovanja, povezovanja se lahko inicirana s strani 

članov (od spodaj navzgor) ali s strani lokalne ali državne politike (od zgoraj navzdol). V 

vsakem primeru pa so se akterji pripravljeni povezovati, v kolikor preko povezav lažje, hitreje 

ali z manj stroški dosežejo zastavljene cilje. 
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Formalne načine povezav imenujemo asociacije. Ustanovljene so z določenim namenom in 

naj bi v toku delovanja dosegale zastavljene cilje. V kolikor cilje dosežejo, so uspešne. 

Delovanje asociacij je podrejeno delovanju članov, saj je prav to njihov osnovni namen. V 

kolikor cilji asociacije ne bodo doseženi oziroma niso kompatibilni s cilji članov, zanimanje 

za delovanje asociacije upade in s tem počasi tudi ugasne njihovo delovanje. 

Med člani asociacije, med organi asociacije in člani ter med asociacijo in organi oblasti se 

ustvarijo vezi, ki omogočajo sodelovanje in prenos znanja in informacij. S prenosom znanja 

in izkušenj se ustvarja socialni kapital, ki omogoča lažje delovanje asociacije na vseh treh 

nivojih in sicer do članov, znotraj asociacije in do okolja. Socialni kapital ima več sestavin, 

predvsem pa je to zaupanje, mreženje in članstvo v prostovoljnih organizacijah. 

Socialni kapital se sicer spontano ustvarja v vezeh med akterji, vendar lahko aktivno 

upravljanje socialnega kapitala poveča resurse posameznih akterjev ter jim omogoča 

doseganje ciljev, ki bi bili brez upravljanja socialnega kapitala nedosegljivi ali pa bi za 

doseganje porabili bistveno več resursov. 

Turizem je panoga, kjer je vezi še več, kot običajno, saj je tu povezovanje različnih akterjev 

nujno z namenom, da se zadovolji vsa povpraševanja, ki se pojavijo s strani 

najpomembnejšega akterja – turista.  Uspešne so lahko le povezave, ki uveljavljajo sinergijske 

učinke, naj se ti nanašajo na celotno turistično gospodarstvo, na lokalno gospodarstvo, ki je 

vključeno v turistično ponudbo ali pa posamezno dejavnost znotraj panoge turizma. 

V disertaciji smo preučevali socialni kapital podjetniških turističnih asociacij v Sloveniji. 

Preučevali smo dvanajst takih, ki sodijo v raziskovalni okvir in lahko podajo relevantno sliko 

o stanju in uspešnosti asociacij. Spraševali smo se, ali socialni kapital asociacij vpliva na 

uspešnost. Vendar je sama opredelitev socialnega kapitala široka, zato nas je zanimalo, katere 

dimenzije socialnega kapitala vplivajo na uspešnost. Poiskali smo tudi ostale vzroke, ki 

vplivajo na uspešnost asociacije in ob tem preučevali vpliv socialnega kapitala na te vzroke. 

Zanimalo nas je tudi, kako vpliva velikost asociacije po številu članov na socialni kapital 

asociacije. Preverili pa smo tudi, kako uspešnost asociacije vpliva na obseg socialnega 

kapitala. 

Ugotovili smo, da ima socialni kapital vpliv na uspešnost asociacije, vendar pa je vpliv 

posameznih dimenzij socialnega kapitala zelo različen. Nekatere dimenzije močno vplivajo na 

uspešnost, pri drugih je ta učinek zanemarljiv. Preučevane dimenzije socialnega kapitala so: 

- skupine in omrežja,  

- zaupanje in solidarnost,  

- kolektivno ukrepanje in sodelovanje,  
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- socialna kohezija in vključenost,  

- informacije in komunikacije. 

 

Teoretični prispevek - socialni kapital 

Socialni kapital je bil do sedaj predmet preučevanja različnih vej znanosti. Preučevali so ga 

sociologi, ekonomisti, politologi, antropologi in ostali in vsi po svoje definirali socialni 

kapital ter definiciji primerno tudi oblikovali zaključke in ugotovitve.  

Lahko bi trdili, da se je doslej asociacija v kontekstu preučevanja socialnega kapitala 

uporabljala le kot indikator, saj se je vrednost socialnega kapitala ocenjevalo z enim od 

indikatorjev in sicer »članstvo v prostovoljnih asociacijah«. Preučevanja, kjer bi se asociacija 

obravnavala kot predmet preučevanja pa ni bilo. Preučevanje socialnega kapitala asociacije je 

sila kompleksno in prispevek k temu predstavlja pričujoča disertacija. Socialni kapital 

asociacije se ustvarja v vseh dimenzijah in na vseh nivojih. Na socialni kapital asociacije 

moramo tudi s vseh zornih kotov, tako s pogleda skupnosti, kot pogleda omrežja, 

institucionalnega pogleda kot sinergijskega pogleda. Težko je definirati, katera sestavina ali 

dimenzija socialnega kapitala asociacije je najpomembnejša, a vsekakor ni nobena zadostna 

za visok nivo socialnega kapitala asociacije. 

Merjenje socialnega kapitala asociacije predstavlja poseben izziv, saj nobeno od uveljavljenih 

meril ni oblikovano specifično za tovrstno preučevanje. Še najbolj zahtevam ustreza orodje  

svetovne banke »Social Capital Assessment Tool« (SOCAT). To merilo vsebinsko združuje 

socialni kapital organizacije, socialni kapital posameznika in socialni kapital voljene 

institucije. Ker asociacija prav tako vsebinsko zajema socialni kapital posameznika (osebe, ki 

deluje v asociaciji), organizacije (asociacija, članstvo) in institucije (organi so voljeni, če niso 

uspešni, se v naslednjem mandatu zamenjajo) smo prvi uporabili omenjeno orodje za merjenje 

socialnega kapitala asociacije ter analizirali vse indikatorje socialnega kapitala, ki so skupine 

in omrežja, zaupanje, kolektivna akcija, socialna vključenost ter informacije in komunikacije. 

V disertaciji smo sicer preučevali asociacije s področja turizma, a lahko trdimo, da bi 

uporabljeno orodje ustrezalo tudi za merjenje socialnega kapitala asociacij z ostalih področij.   

  

Teoretični prispevek  - Uspešnost 

Vsak posameznik,  organizacija in institucija ima svoje poslanstvo, namen in cilje. S svojim 

delovanjem poskuša udejanjiti svoje poslanstvo in doseči zastavljene cilje. Poslanstvo in cilji 

se lahko s časom spreminjajo oziroma prilagajajo času, a vsekakor je uspešnost in s tem 

doseganje zastavljenih ciljev glavni motivator delovanja in razvoja posameznih subjektov. 
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Če so pri posamezniku poslanstvo, namen in cilji lahko nejasni zaradi psiholoških in 

socioloških vzrokov, se pri organizacijah to na dolgi rok ne dogaja. Organizacija je 

ustanovljena z določenim namenom, poslanstvom in cilji, ki so praviloma ob pričetku 

delovanja zelo jasni. Namen opredelimo kot tisti razlog, zaradi katerega je organizacija 

nastala, poslanstvo pa s tem, kako bo prispevala k uresničevanju  družbene odgovornosti in 

zadovoljila interese ustanoviteljev. Zastavljene cilje lahko dosega le z aktivno politiko vseh 

deležnikov in jasno  razvojno strategijo. V kolikor poslanstvo organizacije ni več potrebno in 

je namen organizacije dosežen ali ga ni moč doseči, razlogi za obstoj organizacije prenehajo 

in njeno delovanje zamre. 

Pri gospodarskih in političnih organizacijah so poslanstvo, namen in cilji z ustanovitvijo 

dokaj jasno opredeljeni, njihovo delovanje pa je dokaj standardizirano. Gospodarske 

organizacije skušajo doseči poslovne cilje, medtem ko politične ali javne institucije dosegajo 

svoje cilje s tem, da zadovoljujejo javni interes ter pospešujejo družbeni razvoj. 

V asociacijah se združujejo vse značilnosti tako gospodarske organizacije, kot institucije. 

Asociacija deluje kot gospodarska organizacija in ustvarja prihodke (praviloma s članarino) in 

odhodke ter mora pri svojem poslovanju ustvarjati pozitiven denarni tok. Asociacija pa deluje 

tudi kot institucija, saj je v njenem poslanstvo tudi izražena družbena odgovornost, tako do 

članov, kot do ostalih deležnikov. V posebnem položaju pa se nahajajo asociacije, katerih 

člani so gospodarske organizacije z izraženim poslovnim interesom. Te morajo svoj razvoj in  

cilje podrediti prvenstveno ciljem članov, tako skupnim ciljem, kot partikulariziranim ciljem. 

Ob tem pa tudi to vrstne asociacije ne smejo zanemariti pomembnosti družbene odgovornosti, 

saj lahko v nasprotnem primeru postanejo dezintegracijske ali celo deviantne. 

Uspešnost vsake organizacije temelji na doseganju zastavljenih ciljev. Za gospodarske 

organizacije je značilno, da so denarno izraženi cilji najbolj pomembni, saj omogočajo obstoj 

in razvoj. Vendar v današnjem času to ni dovolj, zato se za uspešnost uporablja razširjeno 

vrednotenje, ki vključuje tudi ostale kazalnike. Za merjenje uspešnosti gospodarskih 

organizacij se je tako najbolj uveljavil model uravnoteženega sistema kazalnikov. Pri javnih 

institucijah cilji niso izraženi denarno temveč s tem, kako so zadovoljni uporabniki njihovih 

storitev. Za vrednotenje ciljev v javni upravi se je uveljavil model odličnosti EFQM, ki kaže 

na to, kako je institucija delovala in katere rezultate in cilje je uspela doseči. 

Uspešnost asociacije združuje tako doseganje ciljev kot gospodarske organizacije, kot tudi 

doseganje ciljev kot inštitucije torej, imeti zadovoljne uporabnike njihovih storitev. 

Instrumenta, ki bi na ta način meril uspešnost organizacije ni. V pričujoči disertaciji smo 

razvili inštrument, ki smo ga uporabili za merjenje  uspešnosti in je kombinacija modela 
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uravnoteženih kazalnikov in modela odličnosti. Združuje štiri indikatorje, ki vsak na svoj 

način in iz svojega izhodišča definirajo uspešnost asociacije. Noben indikator ni zadosten 

pokazatelj uspešnosti, asociacija mora biti uspešna po vseh štirih preučevanih kriterijih. 

Inštrument merjenja uspešnosti, ki smo ga razvili in uporabili v pričujoči disertaciji je lahko 

širše uporaben, saj lahko uspešnost poleg asociacij na ta način merimo pri zasebnih zavodih, 

inštitutih pa tudi v socialnih podjetjih. 

 

Metodološki prispevek 

Vsak raziskovalec se ob pričetku raziskave sprašuje, katera metodologija bo najbolje osvetlila 

preučevano tematiko. Socialni kapital je vsekakor fenomen, ko v znanstveni sferi še ni 

enotnega koncepta, kako ga definirati in kako ga meriti. Zato je tudi razumevanje tega 

koncepta med respondenti zelo različno in so tako pridobljeni podatki zelo heterogeni. Sam 

koncept socialnega kapitala potrebuje poglobljeno analizo in s tem kvalitativni pristop k 

preučevanju.  Rezultati kvantitativnih raziskav sicer kažejo na neke značilnosti socialnega 

kapitala, a so za pričujočo raziskavo preveč površinski. 

Glede na poglobljeno analizo in kvalitativni pristop je izbor metode zajemanja podatkov in 

analize ter interpretacije ključnega pomena, saj lahko  odločilno vpliva na zaključke. 

Pri kvalitativni raziskavi je subjektivnost raziskovalca problem, ki pa se ga lahko odpravi s 

kombinacijo metod. 

V pričujoči disertaciji smo z namenom verodostojnosti in visoke analitične in aplikativne 

vrednosti uporabili kombinacijo različnih metod, ki doslej še niso bile uporabljene. 

Implementirali smo »Social Capital Assessment Tool« (SOCAT) v globinski delno 

strukturiran intervju za vodstvo in člane asociacije. Za analizo odgovorov smo uporabili 

kombinacijo treh različnih metod, ki se do sedaj niso skupaj uporabljale na tak način in sicer 

primerjalno metodo pravilnostnih tabel, metodo matričnega pristopa in metodo mehkih 

množic. 

Z metodo matričnega pristopa smo uspeli ovrednotiti podatke tako, da smo jih nato lahko 

numerično izrazili in analizirali z metodo mehkih množic. Numerične vrednosti oziroma 

članstvo v množici (setu), ki so bile določene posameznim primerom za posamezni indikator 

so tako jasno utemeljene z vrednostmi,  ki so prikazane v matriki (tabeli). Inovativna 

kombinacija teh dveh metod se je pokazala kot močno orodje in kot najustreznejši način 

organiziranja podatkov iz velikega števila intervjujev z velikim številom indikatorjev. 
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V disertaciji smo prikazali drugačen pristop k analizi večjega števila kvalitativnih podatkov, s 

katerim izluščimo bistvo in vzorce iz celote ter jih lahko nato analiziramo s pomočjo  

matematike množic. 

 

Prispevek za razvojno strategijo 

Akterji lahko v bodoče usmerijo svoje aktivnosti na področje povečanja socialnega kapitala 

asociacije z namenom boljše uspešnosti. Analiza indikatorjev pokaže, kateri so ukrepi, ki jih 

morajo organi odločanja uvesti v delu asociacije, da bo le-ta uspešnejša ter bo lažje, hitreje in 

z manj resursi dosegala svoje cilje. Pričujoča disertacija je nedvoumno pokazala, da je 

kolektivna akcija pomemben dejavnik uspešnosti. V kolikor bodo vodilni v asociaciji sprejeli 

in izvajali ukrepe, ki bodo zagotavljali boljšo pripravo akcij ter motivacijske ukrepe za 

sodelovanje vsega članstva, bodo tudi rezultati aktivnosti boljši in asociacija bo s tem 

uspešnejša.  

Vendar je to le splošna ocena. Dejstvo je, da socialni kapital kot celota vpliva na uspešnost 

asociacije in vsaka asociacija, pa tudi ostale organizacije ga morajo identificirati, prepoznati 

in upravljati. Upravljanje socialnega kapitala pa predstavlja izziv vsake organizacije v 

prihodnosti. 

 

Ugotovitve in rezultat 

V pričujoči disertaciji nas je zanimalo, ali so preučevane asociacije uspešne. Specifičnost 

asociacij, ki povezuje poslovne deležnike, torej člane, ki imajo poslovni interes je v tem, da 

sama asociacija deluje v podrejeni vlogi proti članstvu. Asociacijo ustanovijo člani ter ob 

ustanovitvi določijo namen asociacije ter cilje, ki naj bi jih dosegla, ob tem pa upoštevajo, da 

so zastavljeni cilji kompatibilni s cilji gospodarskih družb - članov. 

Raziskava je pokazala, da dimenzije socialnega kapitala vplivajo na uspešnost asociacije. 

Prisotnost posamezne dimenzije socialnega kapitala je vzrok uspešnosti in odsotnost 

posamezne dimenzije je vzrok neuspešnosti. A vse dimenzije ne vplivajo enako ter kot take 

niso vedno vzrok neuspešnosti.  

Primerjava asociacij z različno uspešnostjo z indikatorjem skupine in omrežja kaže na to, da 

se gostota članstva, raznolikost članstva, obseg demokratičnega delovanja in obseg povezav 

do drugih skupin bistveno ne razlikuje med uspešnimi in neuspešnimi. Na podlagi 

navedenega ne moremo trditi, da obstoja zadostna razlika pri tem indikatorju med 

asociacijami, ki bi jo lahko utemeljili kot odločilno pri določanju uspešnosti. Pri primerjavi 

zaupanja v kateri koli pojavni obliki lahko opazimo, da ni nobene razlike med uspešnimi in 
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neuspešnimi. Člani, ki niso več želeli sodelovati, so se enostavno umaknili in ni prihajalo do 

pomembnejših konfliktov. Morebitne konfliktne situacije so se reševale z medsebojnim 

razumevanjem in popuščanjem v vsestransko zadovoljstvo. Primerjava asociacij z različno 

uspešnostjo kaže na to, da se obseg kolektivne akcije bistveno razlikuje med uspešnimi in 

neuspešnimi. Dejstvo je, da so bile asociacije ustanovljene z določenim namenom, ki pa 

odraža skupen interes. Med članstvom so pogosto konkurenti s trga, ki pa morajo vzajemno 

delovati, saj le tako lahko dosežejo želeni učinek in upravičijo obstoj asociacije. Primerjava je 

pokazala, da z nizkim nivojem kolektivne akcije članstvo postane pasivno in nima interesa 

sodelovati pri kakršnih koli aktivnostih. Različna uspešnost asociacij ni posledica socialne 

vključenosti ali izključenosti njihovih članov, lahko trdimo na podlagi analize v raziskavi 

zajetih podatkov. Izkazalo se je, da je asociacija institucija, ki že s svojim namenom delovanja 

deluje povezovalno in kohezivno ter omogoča različnim podjetjem, ne glede na velikost, 

organiziranost, regijo in podobno, da aktivno sodelujejo v skupnih naporih za doseganje 

vzajemnih in medsebojnih koristi. Vendar pa se ne moremo izogniti oceni, da je nivo socialne 

vključenosti nekoliko višji pri uspešnih asociacijah, saj s svojim delom dodatno motivirajo za 

sodelovanje člane, ki bi sicer bili pasivni in izključeni. V raziskavi smo tudi ugotovili, da je 

komunikacija nekoliko slabša pri manj uspešnih asociacijah. Vendar ta slabša komunikacija 

ne vpliva posebej na uspešnost, saj je informacij dovolj in ima tisti, ki želi informacijo dovolj 

možnosti in virov, da jo pridobi.  

V pričujoči disertaciji smo tako ugotovili, da najbolj vpliva na uspešnost dimenzija 

»kolektivno ukrepanje in sodelovanje«. Ta dimenzija se je izkazala kot tista, ki najbolj vpliva, 

tako na uspešnost neposredno, kot tudi na ostale vzroke neuspešnosti. Ob navedeni dimenziji 

je tudi »socialna kohezija in vključenost« tista, ki izrazito vpliva na uspešnost asociacije. 

Poiskali smo tudi nujne in zadostne pogoje, da je asociacija uspešna. Z analizo smo ugotovili, 

da so vse dimenzije socialnega kapitala nujne za uspešnost asociacije, nobena pa ni toliko 

prevladujoča, da bi lahko bila zadosten pogoj.  

Analizirali smo tudi vpliv velikosti asociacije na socialni kapital. Analiza je pokazala, da je da 

je kolektivna akcija bolj prisotna pri manjših asociacijah, saj se lažje poenotijo, kako in s 

katerim predlogom vplivati na nosilce odločanja. Pri velikih asociacijah je ta vpliv sicer večji, 

a se zaradi občasne neenotnosti in nezaupanja ne uspejo znotraj asociacije dogovoriti, s 

katerimi predlogi in ukrepi bodo poskušali uveljaviti svoje interese. 
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Raziskovalna vprašanja in odgovori 

S disertacijo smo uspeli odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Na začetku raziskave smo si 

postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

Ali ima socialni kapital asociacije vpliv na uspešnost asociacije?  

Katere dimenzije socialnega kapitala vplivajo na uspešnost asociacije?  

Kateri ostali dejavniki vplivajo na uspešnost asociacije? 

Kako vpliva velikost asociacije na socialni kapital? 

Kakšen je vpliv uspešnosti asociacije na višino socialnega kapitala?  

Socialni kapital ima vpliv na uspešnost asociacije. Ne moremo trditi, da je vpliv odločilen 

oziroma da je visok socialni kapital zadosten pogoj za uspešnost asociacije, a na podlagi 

rezultatov lahko trdimo, da prisotnost socialnega kapitala lahko omogoča uspešno delovanje 

asociacije. 

Raziskava je pokazala, da ne vplivajo vse dimenzije socialnega kapitala asociacije enako na 

uspešnost. Specifičnosti asociacije se kažejo predvsem v tem, da je ustanovljena z nekim 

namenom od spodaj navzgor in so pričakovanja tudi temu primerno oblikovana. Tako se od 

tovrstne organizacije pričakuje delovanje predvsem na področju kolektivne akcije ter je 

tovrstno delovanje tudi bistven, a ne zadosten pogoj za uspešnost asociacije. Ob kolektivni 

akciji kot pomembni aktivnosti asociacije je vpliv socialne vključenosti tudi pomemben pri 

doseganju uspešnosti. Tako lahko trdimo, da na uspešnost asociacije kot dimenziji socialnega 

kapitala najbolj vplivata kolektivna akcija in socialna vključenost. 

V raziskavi smo tudi ugotavljali, kateri so ostali vzroki neuspešnosti asociacij. Izdvojili smo 

štiri in sicer nepravilno določeni cilji, pomanjkanje finančnih sredstev, vpliv lokalne ali 

državne politike ter zamenjava kadrov v asociaciji. Preučevali smo vpliv dimenzij socialnega 

kapitala na te vzroke neuspešnosti in ugotovili, da je ob prisotnosti ostalih vzrokov 

neuspešnosti prisotno tudi zelo malo socialnega kapitala oziroma njegovih dimenzij. 

Pri ugotavljanju vpliva velikosti na socialni kapital smo ugotovili, da je pri manjših 

asociacijah lažje ustvarjati zaupanje, saj se člani med seboj praviloma poznajo, poznajo pa 

tudi osebe, ki sodelujejo pri vodenju asociacije. Ne glede na velikost asociacije se v procesih 

delovanja oblikuje skupina pasivnih članov, ki se sami izključijo iz delovanja, kar kaže na 

enako socialno vključenost. Na podlagi navedenega lahko trdimo, da med velikimi in 

majhnimi uspešnimi asociacijami ni bistvenega vpliva v obsegu socialnega kapitala. 

Z namenom analize vzročno-posledične povezave smo analizirali tudi vpliv uspešnosti na 

socialni kapital asociacije ter ugotovili, da ima uspešnost vpliv na socialni kapital asociacije 

ter na posamezne dimenzije, prav tako pa tudi neuspešnost. Predvsem pa lahko opazimo velik 
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vpliv neuspešnosti na odsotnost posameznih dimenzij socialnega kapitala. Na podlagi 

navedenega lahko trdimo, da  socialni kapital kot proces prenosa znanja in izkušenj med 

akterji vpliva na uspešnost asociacij v turizmu v Sloveniji.  

 

Usmeritve za prihodnje 

Med raziskavo so se odprla nekatera vprašanja, ki bi lahko bili predmet preučevanja v 

prihodnje. Smiselno bi bilo raziskavo izvesti v drugih dejavnostih, v več dejavnosti skupaj ali 

pa primerjalno analizo po dejavnostih. Vsekakor bi v tej disertaciji uporabljena metodologija 

lahko bila uporabljena širše in s tem potrdila uporabno vrednost. Na tak način bi lahko 

preučevali tudi socialni kapital socialnih podjetij, kulturnih in športnih asociacij in podobno.  

V raziskavi smo se dotaknili tudi podjetniškega mreženja, ki predstavlja izjemen raziskovalni 

izziv. Govora je predvsem o podjetniških klubih z mednarodnim delovanjem, kjer na socialni 

kapital takega kluba vplivajo še kulturne in socialne razlike članov ter položaj posameznika v 

svoji skupnosti. Infrastruktura mreženja je z novimi informacijskimi rešitvami dostopna 

vsakomur, vse pomembnejša pa postaja kvaliteta in vsebina informacij.  

Aplikativno vrednost disertaciji lahko doda upravljanje socialnega kapitala. Medtem, ko je 

upravljanje ekonomskega kapitala že stalnica, se pojavljajo metode upravljanja človeškega in 

intelektualnega kapitala. Metode upravljanja socialnega kapitala z namenom implementacije v 

organizacijo ter s tem lažje doseganje učinkov akterjev bi bile vsekakor zaželene. Tako bi 

organizacija identificirala, pripoznala in upravljala socialni kapital, s tem pa bi povečala 

uspešnost in učinkovitost organizacije, hkrati pa bi bila bolj družbeno odgovorna. 

 

Zaključek 

Raziskava je pokazala na stanje, ki ni ustrezno glede na razvojno strategijo turističnega 

gospodarstva.  Povezovanje je nujno za doseganje sinergijskih učinkov. Trenutna situacija 

kaže na to, da akterji tovrstnega povezovanja vse preveč zasledujejo kratkoročne politične in 

ekonomske interese, dolgoročni interesi, ki predstavljajo stabilno sodelovanje in poslovanje, 

za kar so tovrstne asociacije tudi ustanovljene, pa so postranskega pomena. 

Uspešna asociacija, tako na področju turizma, kot širše mora imeti močan socialni kapital v 

vseh dimenzijah. Kot se je izkazalo v raziskavi, sta kolektivna akcija in socialna vključenost 

pomembna dejavnika uspešnosti in okoli teh dimenzij sodelovanja je potrebno oblikovati 

razvojno strategijo v prihodnje. 
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PRILOGA 1: Opis turističnih asociacij po značilnostih 

ASOCIACIJA OPIS DEJAVNOST TERITORIALNA POKRITOST ČLANSTVO, 

VELIKOST 

TA1 Asociacija deluje na lokalnem nivoju. 

Vodena je s strani vplivnih lokalnih 

oseb, ki delujejo na področju turizma. 

Uspešno povezujejo lokalne 

ponudnike, ki delujejo v turizmu ali s 

svojo dejavnostjo dopolnjujejo 

ponudbo turistične destinacije. 

Dejavnost asociacije je 

promocija turističnih 

ponudnikov na regionalnem 

nivoju. 

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani so lokalni ponudniki 

turističnih storitev in ostalih, ki s 

svojo ponudbo dopolnjujejo 

turistično destinacijo. Člani 

prihajajo iz treh sosednjih občin. 

Dejavnost članov ni pomembna. 

Število članov je majhno. 

TA2 Asociacije deluje na državnem nivoju. 

Njeno poslanstvo temelji predvsem na 

vplivanju na organe oblasti z namenom 

doseganja boljših pogojev za svoje 

članstvo in turistično gospodarstvo na 

splošno.  

Dejavnost asociacije je povezava 

turističnega gospodarstva v 

Sloveniji.  

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma. 

Število članov je veliko. 

TA3 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje vse člane, 

ki opravljajo določeno dejavnost ter 

skrbi za urejenost te dejavnosti. Njeni 

člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma ter da opravljajo 

dejavnost, ki je vsebina delovanja 

asociacije. 

Število članov je majhno. 

TA4 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje vse člane, 

ki opravljajo določeno dejavnost, razen 

tistih, ki prihajajo iz javnega sektorja. 

Poleg lobiranja za boljše pogoje 

poslovanja deluje tudi na področju 

sprejemanja tehničnih standardov. 

Njeni člani prihajajo iz vse Slovenije. 

 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma ter da opravljajo 

dejavnost, ki je vsebina delovanja 

asociacije. 

Število članov je majhno. 



 
 

TA5 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje vse člane, 

ki opravljajo določeno dejavnost ter 

skrbi za urejenost te dejavnosti. Sama 

dejavnost  temelji na prostovoljni bazi, 

saj so člani najprej ponudniki svojih 

storitev, dopolnilno pa delujejo še na 

področju, ki ga pokriva asociacija. 

Njeni člani prihajajo iz vse Slovenije. 

 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma in imajo s svojo ponudbo 

interes sodelovati na področju, ki 

ga pokriva asociacija. 

Število članov je majhno. 

TA6 Asociacije deluje na državnem nivoju. 

Njeno poslanstvo temelji predvsem na 

vplivanju na organe oblasti z namenom 

doseganja boljših pogojev za svoje 

članstvo in turistično gospodarstvo na 

splošno. 

Dejavnost asociacije je povezava 

turističnega gospodarstva v 

Sloveniji.  

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma. 

Število članov je veliko. 

TA7 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje vse člane, 

ki opravljajo določeno dejavnost ter 

skrbi za urejenost te dejavnosti. Člani 

morajo izpolnjevati določene vstopne 

pogoje, da lahko sodelujejo v 

asociaciji. Njeni člani prihajajo iz vse 

Slovenije. 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma ter da opravljajo 

dejavnost, ki je vsebina delovanja 

asociacije.  Število članov je 

majhno. 

TA8 Asociacija deluje na lokalnem nivoju. 

Nastala je na podlagi ugodne 

priložnosti oz. pridobljenega 

financiranja projekta. Ko je 

financiranje prenehalo, je asociacija 

zamrla. Asociacija ne deluje več. 

 

Dejavnost asociacije je 

promocija turističnih 

ponudnikov na regionalnem 

nivoju. 

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani so lokalni ponudniki 

turističnih storitev in ostalih, ki s 

svojo ponudbo dopolnjujejo 

turistično destinacijo. Dejavnost 

članov ni pomembna. 

Število članov je zelo majhno. 



 
 

TA9 Asociacija deluje na lokalnem nivoju. 

Vodena je s strani vplivnih lokalnih 

oseb, ki delujejo na področju turizma. 

Uspešno povezujejo lokalne 

ponudnike, ki delujejo v turizmu ali s 

svojo dejavnostjo dopolnjujejo 

ponudbo turistične destinacije. Člani 

prihajajo iz lokalnih organizacij, skrbi 

pa predvsem za promocijo. 

Dejavnost asociacije je 

promocija turističnih 

ponudnikov na regionalnem 

nivoju. 

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani so lokalni ponudniki 

turističnih storitev in ostalih, ki s 

svojo ponudbo dopolnjujejo 

turistično destinacijo. Člani 

prihajajo iz treh sosednjih občin. 

Dejavnost članov ni pomembna.  

Število članov je majhno. 

TA10 Asociacije deluje na državnem nivoju. 

Njeno poslanstvo temelji predvsem na 

združevanju posameznih turističnih 

ponudnikov za doseganje boljših 

učinkov. Namen asociacije je tudi 

pridobitev ugodnih virov financiranja 

za potrebe izvajanja razvojnih 

turističnih projektov. 

Dejavnost asociacije je povezava 

turističnega gospodarstva v 

Sloveniji. 

Delovanje zajema aktivnosti na 

slovenskem in mednarodnem 

trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da delujejo v 

panogi turizma. Število članov je 

majhno. 

TA11 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje vse člane, 

ki opravljajo določeno dejavnost ter 

skrbi za urejenost te dejavnosti. Njeni 

člani prihajajo iz vse Slovenije. Zaradi 

pasivnosti članstva in vodstva je s 

časom je delovanje asociacije zamrlo. 

Asociacija ne deluje več. 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma ter da opravljajo 

dejavnost, ki je vsebina delovanja 

asociacije.  Število članov je 

majhno. 

TA12 Asociacija je ustanovljena z namenom 

organiziranja delovanja ponudnikov v  

posamezne dejavnosti v okviru 

turistične ponudbe. Združuje člane, ki 

opravljajo določeno dejavnost ter skrbi 

za urejenost te dejavnosti. Njeni člani 

prihajajo iz vse Slovenije. 

Ustanovljena je bila z namenom 

Dejavnost asociacije je podpora 

in pomoč članstvu posamezne 

dejavnosti v panogi turizma. 

Delovanje zajema predvsem 

aktivnosti na slovenskem trgu. 

Člani prihajajo iz vse Slovenije. 

Pomembno je, da so v panogi 

turizma ter da opravljajo 

dejavnost, ki je vsebina delovanja 

asociacije. Število članov je 

majhno. 



 
 

 

Velikost asociacije je opredeljena kot: 

- Zelo majhna  do 10 članov 

- Majhna  nad 10 do 100 članov 

- Velika   nad 100 članov 

 

pridobitve ugodnih finančnih virov za 

njene člane, pri čemer je bila na 

začetku uspešna. Ko financiranja ni 

bilo več, je njeno delovanje. Asociacija 

je v postopku zapiranja. 



 
 

PRILOGA 2: Vodnik za intervju vodstva turistične asociacije 

 

1. ORGANIZACIJSKA IDENTITETA 

1.1 Ime organizacije ___________________________________ 

1.2 Vrsta organizacije ___________________________________ 

1.3 Članstvo __________________________________________ 

1.4 Lokacija (okrožje, vas, soseska) ____________________ 

1.5 Imena voditeljev _________________________________________ 

 

2. VODNIK ZA INTERVJU VODSTVA 

2A. Začetki in razvoj 

2A. 1 Kako je bila vaša organizacija ustanovljena? Kdo je bil v največji meri 

odgovoren za njeno ustanovitev (npr. vlada, odločitev skupnosti, predlog izven 

nevladne organizacije)? 

 

2A. 2 V kakšne vrste dejavnosti je bila organizacija vključena?  

2A. 3 Na kakšne načine  je organizacija spremenila svoje strukture in namen? Kakšen 

je glavni namen vaše organizacije danes? 

 

 

2B. Članstvo 

2B. 1 Ali nam lahko poveste o ljudeh, ki so vključeni v vašo organizacijo? Kako 

so se  vključili? Ali so vsi ljudje v skupnosti vključeni? Če ne, zakaj niso 

nekateri člani vključeni? 

 

2B. 2 Zakaj se ljudje pridružijo ali zakaj so pripravljeni služiti (kot uradniki / 

voditelji / člani uprave) v organizaciji? Ali je težko prepričati ljudi, da so še 

naprej dejavni pri organizaciji? Katere vrste zahtev / potreb  dajejo na 

vodenje in organizacijo? 

 

2B. 3 Ali so aktivni člani v tej organizaciji tudi člani drugih organizacij v 

skupnosti / regiji? Ali se ljudje nagibajo k članstvu  v samo  eni organizaciji 

ali se pridružujejo večim hkrati? Ali lahko pojasnite, zakaj? 

 

 

 



 
 

 

2C. Institucionalne zmogljivosti 

2C. 1 Kako bi  zaznamovali kakovost vodenja te organizacije, v smislu…. 

... stabilnosti? 

... števila voditeljev / razpoložljivosti? 

... raznolikosti / heterogenosti vodstva? 

... kvalitete  in sposobnost voditeljev? 

... odnosov vodij do zaposlenih in do skupnosti? 

 

2C. 2 Kako bi zaznamovali kvaliteto sodelovanja v tej organizaciji, v smislu ... 

... udeležbe na sestankih, tako notranjih v  organizaciji in zunanjih z drugimi 

organizacijami? 

... udeležbe pri sprejemanju odločitev znotraj organizacije? 

… v kolikšni meri se organizacije resnično zastopajo svoje člane? 

... razširjanja pomembnih informacij pred odločitvijo? 

... neformalnih priložnosti za razpravljanje o odločitvi? 

... postopkov svetovanja z baznimi organizacijami ali s skupnostjo? 

... širokih razprav, vključno s položaji opozicije in s poštenostjo? 

... razširjanja rezultatov procesov sprejemanja odločitev? 

... števila žensk, mladih, revnih ljudi, ki delajo v organizaciji in tistih, ki zasedajo 

odgovorne položaje v organizaciji? 

... ali je prišlo do neformalnih načinov zahtev članov, da izrazijo svoje potrebe? 

… so bile v zadnjih treh letih podane peticije ali druge formalne zahteve, ki jih je 

izrazilo članstvo? 

… ali se kakšna skupina znotraj skupnosti počuti izključena iz organizacije? Kakšne 

skupineso to? 

... ravni sodelovanja bolj uspešnih družin (elit), v organizaciji? 

 

 

 

 



 
 

 2C. 3 Kako bi zaznamovali organizacijsko kulturo te organizacije, v smislu ... 

... obstoja in stopnje poznavanja postopkov in politike? 

... ali se postopki in politika  izvajajo? Ali obstajajo težave z neudeležbo na 

sejah, krajo premoženja ali blaga? 

... mehanizmov za reševanje konfliktov, tako znotraj skupnosti kot izven 

organizacije? 

... narave konfliktov med organizacijo in člani skupnosti? 

 

2C. 4 Kako bi zaznamovali organizacijsko zmogljivost te organizacije, v smislu ... 

... nadzora in pogodbenih svetovalcev? 

... razvijanja posebnih načrtov za prihodnost (namesto odzivov na priložnosti kot se 

pripetijo same? 

... razmišljanja  in učenja na podlagi preteklih izkušenj? 

 

 

D. Institucionalne Povezave 

 2D. 1 Kako bi zaznamovali  odnos vaše organizacije z drugimi 

organizacijami skupnosti? Kdaj se vam zdi, da je treba vzpostaviti 

sodelovanje / povezavo z njimi? 

 

2D. 2 Ali imate povezavo z organizacijami izven naselja / soseske? S katere? 

Kakšna je narava teh povezav? 

 

2D. 3 Se počutite dovolj obveščeni o programih in dejavnostih drugih 

Organizacij? Kakšni so vaši viri informacij? 

 

2D. 4 Ste že poskusili organizirati ali sodelovati z drugimi organizacijami, za 

dosego medsebojnega koristnega cilja (Vprašajte za katere aktivnosti.) 

Ali je to skupna strategija med organizacijami v tem naselju / soseski? 

(Raziščite  razloge, zakaj oziroma zakaj ne.) 

 

2D. 5 Ali je vaša organizacija povezana z kakšnim vladnim programom? S 

katerim vladnim programom (programi) je vaša organizacija 

vključena? Zakaj ti posebni programi? Kakšno vlogo igra vaša 

organizacija v  programu? Ali so nekatere karakteristike programov, ki 

olajšajo organizaciji delati s temi programi.  

 

2D. 7 Se počutite dovolj obveščeni o vladnih programih in dejavnostih? 

Kakšni so vaši viri informacij? 

 



 
 

2D. 8 Ste že poskusili dati prispevke vladi? Kakšne so bile okoliščine? 

Kakšni so bili rezultati? S kakšnimi vrstami izzivov ste se morali 

soočiti? (Raziščite za kakršno koli vlogo pri načrtovanju, delovanju, in 

vzdrževanju vladno sponzoriranih storitev.) 

 

2D. 9 Ali je bila vaša organizacija vabljena k sodelovanju v kakršnih koli 

različnih vladnih razvojno planiranih procesih? Kaj menite o teh 

planiranih mehanizmih? 

 

 

 

D. Uspešnost 

2E. 1 Ali ocenjujete, da je vaša organizacija dosegla ob ustanovitvi zastavljene cilje?  

2E. 2 Je članstvo zadovoljno z delovanjem vaše organizacije?  

2E. 3 Ali število članov raste? Ali obstaja zanimanje nečlanov postati člani?  

2E. 4 Ali je poslovanje v ekonomskem smislu stabilno, organizacija pokriva stroške, 

nima likvidnostnih težav?  

 

 

     



 
 

PRILOGA 3: Vodnik za intervju članov turistične asociacije 

 

3.  VODNIK ZA INTERVJU ČLANOV 

Ime organizacije ___________________________________ 

3A. Organizacijska struktura in zgodovina 

3A. 1 Kako ta skupina začela?  

3A. 2 Kdo so bili voditelji te skupine? Kdo so voditelji danes? Kako in zakaj se je 

vodstvo spremenilo skozi čas? Kakšne so lastnosti vodstva? 

 

3A. 3 Zakaj ste se odločili, da se pridružite k tej skupini? Katere vrste ugodnosti 

dobiš s tem ko postaneš član te skupine? 

 

3A. 4 Kako so voditelji te organizacije izbrani? Kako so odločitve sprejete? V 

kolikšni meri se vam zdi, da organizacija predstavlja vaše poglede zunanjemu 

svetu in vladi? 

 

3A. 5 Zakaj  nekateri ljudje niso člani te organizacije?  

3A. 6 Kako se vam zdi, da organizacija dopolnjuje, nadomešča ali konkurira z 

aktivnostmi vladnih institucij v skupnosti? 

 

3A. 7 Kako se vam zdi, da organizacija dopolnjuje, nadomešča ali konkurira z 

aktivnostmi nevladnih institucij v skupnosti? 

 

3A. 8 Kaj bi storili, da bi bila ta organizacija bolj učinkovita?  

 

3B. Institucionalna zmogljivost 

3B. 1 Kako bi  zaznamovali kakovost vodenja te organizacije, v smislu…. 

... stabilnosti? 

... števila voditeljev / razpoložljivosti? 

... raznolikosti / heterogenosti vodstva? 

... kvalitete  in sposobnost voditeljev? 

... odnosov vodij do zaposlenih in do skupnosti? 

 

 



 
 

3B. 2 Kako bi zaznamovali kvaliteto sodelovanja v tej organizaciji, v smislu ... 

... udeležbe na sestankih, tako notranjih v  organizaciji in zunanjih z drugimi 

organizacijami? 

... udeležbe pri sprejemanju odločitev znotraj organizacije? 

... razširjanja pomembnih informacij pred odločitvijo? 

... neformalnih priložnosti za razpravljanje o odločitvi? 

... postopkov svetovanja z baznimi organizacijami ali s skupnostjo? 

... širokih razprav, vključno s položaji opozicije in s poštenostjo? 

...  razširjanja rezultatov procesov sprejemanja odločitev? 

... ali se kakšna skupina znotraj skupnosti počuti izključena iz organizacije? Kakšne 

skupine so to? 

... ravni sodelovanja bolj uspešnih družin (elit), v organizaciji? 

... ali so elite simpatične, podporne, moteče, kontradiktorne, ali z negativnimi vplivi? 

 

3B. 3 Kako bi zaznamovali organizacijsko kulturo te organizacije, v smislu ... 

... obstoja in stopnje poznavanja postopkov in politike? 

... ali se postopki in politika  izvajajo? Ali obstajajo težave z neudeležbo na sejah, 

krajo premoženja ali blaga? 

... mehanizmov za reševanje konfliktov, tako znotraj skupnosti kot izven 

organizacije? 

... narave konfliktov med organizacijo in člani skupnosti? 

 

3B. 4 Kako bi zaznamovali organizacijsko zmogljivost te organizacije, v smislu ... 

... nadzora in pogodbenih svetovalcev? 

... odziva na spreminjanje okoliščin (na primer, cenovna nihanja, spremembe v 

vladi)? 

... razmišljanja  in učenja na podlagi preteklih izkušenj? 

 

 

C. Uspešnost 

3C. 1 Ali ocenjujete, da je vaša organizacija dosegla ob ustanovitvi zastavljene cilje?  

3C. 2 Je članstvo zadovoljno z delovanjem vaše organizacije?  

3C. 3 Ali število članov raste? Ali obstaja zanimanje nečlanov postati člani?  

3C. 4 Ali je poslovanje v ekonomskem smislu stabilno, organizacija pokriva stroške, 

nima likvidnostnih težav?  

 



 
 

PRILOGA 4: Uspešnost  asociacije -  analiza z matričnim pristopom (1. Nivo analize) 

Tabela 1: Povzetki intervjujev
1
 

ASOCIACIJA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

ZADOVOLJSVO ČLANSTVA VEČANJE ČLANSTVA EKONOMIKA POSLOVANJA 

TA1 Da so ti naši ustanovitelji zadovoljni 

in da to tudi predsednik nadzornega 

sveta kot sam direktor term  mi 

večkrat poudari, da smo tu naredili 

velik korak naprej,  

 Najpomembnejši si subjekti so tukaj 

vključeni – drugače pa damo možnost 

tudi ostalim, ki niso recimo tu vključen., 

To sestavlja budžet in trudimo se, da 

vse tiste naloge, ki smo si jih zadali v 

programu, seveda izpeljemo in da ta 

strošek ne preseže teh 100%, kolikor 

imamo možnosti izkoristiti, ne 

TA2 Kljub majhnemu upadu, recimo 

prihoda sredstev vseh članarin, da se, 

v okviru zbornice, ne čuti problema – 

in da zdaj je ravno zbornica …, 

recimo konsolidirana na novih 

osnovah, da jo nekateri že iščejo in se 

hočejo ponovno včlaniti ali pa 

prihajajo novi člani, ki bi se radi 

vključiti v zbornico. Se pravi, da je 

zbornica zdaj en soliden partner, ki 

lahko na novih piedestalih sodeluje 

naprej 

Člani so …tisti, ki so člani. Še vedno 

se pojavlja … ker prihajajo letno 

računi, ne – članarino vpisovat 

mesečno ali pa trimesečno ali pa 

štirimesečno. Ta manjši, ki so prišli v 

krizo, ko dobijo račun za tistih 50,00 

EUR, rečejo ne bom plačal, pa pridejo 

z odstopno izjavo, in letos je prišlo 

konkretno enih deset izjav, da 

izstopajo. 

 Nima likvidnostnih težav, ni v izgubi, 

se pravi, da svoje poslanstvo normalno 

opravlja 

 

TA3 Ja, seveda vsaka stvar ni uspešna, 

ampak se trudimo, da bi dejansko 

dosegli cilje. 

 

   

TA4 Ocenjujemo, da ja. Ocenjujemo, da 

združenje odigra svojo vlogo, 

pripomore k boljšemu pozicioniranju 

naše veje gospodarstva v družbi, 

mislimo, da ja. 

 

Glede na heterogenost upravljavcev, 

kar se tiče velikosti, urejenosti itn. 

Verjamem, da obstajajo posamezni 

dvomi, vendar, v celoti gledano, 

mislim, da tudi članstvo smatra, da je 

asociacija uspešna oziroma, da opravlja 

svojo, z ustanovitvijo, zadano nalogo.  

 

Kakšni so zadovoljni, kakšni pa tudi 

ne. Mogoče je stvar tud kakšnih 

Kakšni so zadovoljni, kakšni pa tudi ne. 

Mogoče je stvar tud kakšnih subjektivnih 

ocen. Marsikdo od teh zdaj pričakuje, da 

bomo ta večji ali pa, bom rekel, upravni 

organi združenja, strokovne komisije, 

enostavno kar servis ta malim. 

Pomagamo jim lahko, ne moramo jim 

biti pa kar servis, žal ne. Se angažirajo, 

pomagaš jim z know how-om, pomagaš 

jim na prijateljski bazi, veliko je tega na 

Organizacija se financira delno iz 

članarine, ki je pa zelo nizka in to ni 

osnovni vir financiranja. Dopolnjuje se 

s storitvami. 

                                                           
1
 V matriki so navedeni citati iz transkriptov intervjujev s predstavniki posameznih turističnih asociacij 



 
 

subjektivnih ocen. Marsikdo od teh 

zadaj pričakuje, da bomo ta večji ali pa, 

bom rekel, upravni organi združenja, 

strokovne komisije, enostavno kar 

servis ta malim. Pomagamo jim lahko, 

ne moramo jim biti pa kar servis, žal 

ne. Se angažirajo, pomagaš jim z know 

how-om, pomagaš jim na prijateljski 

bazi, veliko je tega na prijateljski bazi, 

ne moreš jim bit pa boter, ne moreš jim 

pridobiti denarja, sej ga še zase nimaš.  

 

prijateljski bazi, ne moreš jim bit pa 

boter, ne moreš jim denarja rihtat, sej ga 

še zase nimaš. 

 

Glede na že prej omenjeno heterogenost 

upravljavcev, kar se tiče velikosti, 

urejenosti itn. Verjamem, da obstajajo 

posamezni dvomi, vendar, v celoti 

gledano, mislim, da tudi članstvo smatra, 

da je asociacija uspešna oziroma, da 

opravlja svojo, z ustanovitvijo, zadano 

nalogo.  

 

TA5 Ne še v celoti, vendar smo na dobri 

poti, da jih dosežemo. Ja, jaz sem 

zadovoljna, zaradi tega, ker se 

dejansko ogromno dogaja. Tako, da če 

bi kdo rekel, da se nič ne dogaja – jaz 

takim rečem, pol se tudi v življenju 

nič ne dogaja, ker dejansko res so 

aktivni . 

 

 

Mogoče smo mi tu premalo 

aktivni,ampak dejansko tisto kar smo 

predlagala oz. tisto, kar smo se 

pogovarjali, ko se na dobimo, mislim, 

da lepo upoštevajo. Vsaj, se mi zdi, da 

se v tem prav dejansko, ko se dobiš na 

teh srečanjih, da si zelo lepo mnenja, 

dotične izkušnje – potem pridemo tudi 

do enega takega zaključka, do nekega 

rezimeja, ki nam dosti pomaga, ne, v 

tem delu, ne. Nam da neko izhodišče, 

da spet začnemo nadgrajevat oz. 

dopolnjevat 

V glavnem smo pa ti, ki smo, ki kar že 

neki let skupaj, ne, smo zelo zelo aktivni 

in kar ena celota. Vsi se skoraj že 

poznamo med sabo. V bistvu pokrivamo 

celo Slovenijo, a ne. Že samo kraško-

obalno regijo, recimo, a ne … 

Ja, glede na to, da smo taka 

organizacija prostovoljnih članov, pač 

delamo na tisti minimalni, poskušamo. 

dobička se ne ustvarja na tem področju, 

ampak pač porabimo vse tisto kar je, ja. 

 

TA6 Zbornica je dosega svoj namen. 

Namen je bil, da zaščiti svoje člane, 

ne, prav pred državnimi in občinskimi 

organi in da pač tudi interese svojih 

članov uveljavi, ne! 

In navsezadnje tudi, ker je bila podpora 

članstva na skupščinah in to, sem 

občutil, da dobro delamo. 

 

Večina članstva, ja - posebno članstvo, 

ki ve, zakaj je zbornica, ki sledi delu 

zbornice, in ki je tudi vključeno v 

delovanje zbornice. 

Število članov raste in število 

neplačnikov članarine pa tudi 

Da male zbornice imajo težave, 

medtem, ko večje Zbornice, ki imajo 

več članov, je to lažje, ne - zato smo že 

večjim zbornicam enkrat predlagali, a 

ne moreš nobenega prisiliti, da bi se 

manjše zbornice združile skupaj, da bi 

delovale na določenem teritoriju 

namesto tri, štiri. 

TA7 Seveda, sigurno, da ne, in določena 

pričakovanja nekaterih, da bi morali 

naredit mogoče tudi salto mortale. V 

določenih stvareh tudi iščem neke 

popolne spremembe , po drugi strani 

Vedno se pojavi kakšna dodatna želja, 

pričakovanja in tudi določene naloge, 

ki dobimo, ampak generalno gledano 

pa na teh področjih v glavnem, mislim 

da 

Ja obstaja, vendar prvi kriterij je, da je 

potrebno te tehnične kriterije izpolnit, da 

lahko sploh potem … da izpolnjuje pač 

pogoje, zato, da lahko zaprosi za 

članstvo. Moram reč, da si to nekako 

Za enkrat pokrivamo svoje stroške, ker 

smo tako imeli pač opredeljeno tudi z 

višino članarine. Mi  imamo 

financiranje s članarino in z nekaj 

marketinškega dodatka, ki ga 



 
 

pa se zavedam, da je tudi postopnost 

tista, ki pelje do dobrih rezultatov. 

Mislim, da smo to podobo v 

slovenskem turizmu, tudi preko zelo 

številnega komuniciranja o javnih 

problemih, zelo dobro pač postavili. 

 

 štejem ne v zasluge, ampak nek premik, 

ki smo ga naredili, da iz relativno 

miselno zaprtega kroga članstva smo 

sprejeli tudi pogoje za, in tudi, kaj mora 

nekdo izpolnjevat zato, da se vključi v 

članstvo. In jaz pričakujem, v letu-dveh, 

da se nam bodo pridružili vsaj ena ali pa 

dva nova člana. 

uporabljamo za nastopanja na sejmih  

nastopanja na borzah, za izdajanje teh 

PR aktivnosti – jaz sodelujem potem na 

tiskovnih konferencah Berlina, 

Beograda, Dunaja, Rima itn. 

TA8 Ja v prvem obdobju jih je sigurno. Če 

pa v celoti gledamo pa seveda ne, ker 

je bil namen, da to postane ena trajna 

oblika, ki se tudi na trgu plasira in se 

uspešno sama vzdržuje oziroma je 

ekonomsko učinkovita, tako da so ti 

ljudje zaposleni, pa da se še kaj širi, to 

je bil namen. 

Za članstvo ne moremo ocenjevati, da 

bi bilo zadovoljno z delovanjem, sedaj 

na koncu. 

 Če govorimo o ekonomskem stanju 

poslovanja tudi ne moremo dati 

pozitivne ocene, žal. 

 

TA9 Morem povedati, da so bili, da ta 

organizacija je bila vedno v rasti. Do 

zdaj ni bila v stagnaciji, je vedno v 

porastu. Moja dva predhodnika iz te 

organizacije sta bila zelo uspešna in 

upam, da tudi mi, tudi jaz, da bom 

zaključil pač tukaj to leto in naslednje, 

v želji seveda, do dosega tega cilja in 

to je. 

Bom rekel, nekje v 85% da. Spet tisto, 

kar sem že prej povedal, ne. Nekateri 

smo bolj zadovoljni, ampak to 

zadovoljstvo, jaz do sebe recimo 

gledam, ne, je tudi moj doprinos k 

temu. Če sem jaz aktiven, mora biti 

tudi tisti, ki je na drugi strani, ne. Slej 

ko prej mora postati aktiven in kar se 

mene tiče osebno oz. tukaj, kar se tiče 

podjetja, ki ga vodim, vsekakor da. 

 

 

Po mojem ne, po mojem ne. Ta del, 

turistični se zelo dobro izkazuje vsako 

leto. Politični pa zelo slabo. Mislim, da 

ena boljša dvojka, kar dva in pol dva, in 

ne verjamem, da dosega več, razen s 

prepričevanjem kot vedno. Glede, da sem 

tukaj par mandatov, vam povem eno 

stvar, ne. Jaz dosegam štirico, par 

mesecev preden se menja župan. To 

pomeni zadnje leto, ker prvo leto je 

sovražno, to je en drugi, drugo leto začne 

sodelovanje, ker mora začet, tretje se 

ugotovi, da se itak zna nekaj in da 

mogoče smo profesionalni, v četrtem se 

začne že hvalit, ampak  potem je že itak 

konec, in če župan ne podaljša, ja, je 

tako. 

 

Vsako leto nam zmanjka denar, ampak 

veste, kako je pri teh organizacijah, 

ne?! Torej popravite bilanco in pridite 

do nule zelo hitro. Pač naredite nekaj 

aktivnosti in ste takoj noter, ne. Zato je 

pa stalno borba tukaj. Mene, pa mojih 

kolegov, kako zadovoljit in prit skozi. 

Seveda, pol vedno kaj zmanjka in to, 

ampak nič drastičnega. Je pa sigurno, o 

pozitivni bilanci  se ne moremo 

pogovarjat. 

TA10 Računali smo, da se bo zadeva hitreje 

obrnila, ampak gre zelo zelo počasi. 

Določeni razlogi so čisto opravičljivi 

v narekovajih, ampak vseeno 

opravičljivi, glede na to, da je bila 

Niti mi nismo prišli do te priložnosti, 

pa tudi potencialni člani nam niso dali 

te priložnosti, da bi lahko naredili 

korak naprej, da bi lahko merili neko 

konkretno zadovoljstvo. 

Tega pri nas ni, ker ko smo na kakšnem 

posvetu, pa razdelimo promocijske 

materiale, od map, zloženk, USB ključev 

(vse smo že poskusili) – tam je interes 

tak, kot je na splošno – pri  pošti, ki jo vi 

Nekateri člani smatrajo, da je GIS 

poslovni izziv, priložnost – da se da 

tukaj nekaj prijavit  in da s tega naslova 

pokrivajo stroške – če ne bi imeli takih 

članov ali pripadnikov bi združenje 



 
 

dosti časa v državi ta politična 

situacija, taka negotova. 

Drugi razlog je ta recesija, ki je po eni 

strani za ponudnike veli izziv oz. za 

naše potencialne člane, lahko velika 

pomoč – če bi na nek način to 

izkoristili, kar neka ozaveščenost se je 

v tem smislu premaknila oz. če 

rečemo tako – če smo v turizmu in če 

se je to zgodilo, da je drugih turistov 

manj, se je zgodilo tudi to, da je 

domačih več , to se prav pri domačih 

turistih ne bi smel biti problem 

prepoznavnost do katere smo pri tujih, 

a ne, ampak vseeno se to ni izkoristilo. 

 

v nabiralnike pošiljate – 1-3% odzivnost 

– tako je tud pri nas. Neke samo 

iniciative ni, da bi pa čist iz nule nekdo, 

pa … 

 

sploh ne moglo poslovat in v tej fazi 

ne. 

 

TA11 VPRAŠANJE:  Ali ocenjujete, da je to 

združenje doseglo ob ustanovitvi 

zastavljene cilje? 

ODGOVOR: Ne mislim, da ne. 

 

Potem najverjetneje tudi člani niso bili 

zadovoljni z delovanjem organizacije? 

ODGOVOR: Ja seveda ne, saj je bilo 

čutiti, da nekih rezultatov, prek nekih, 

da se kar koli dogaja. 

 

Potem najverjetneje tudi člani niso bili 

zadovoljni z delovanjem organizacije? 

ODGOVOR: Ja seveda ne, saj je bilo 

čutiti, da nekih rezultatov, prek nekih, da 

se kar koli dogaja. 

 

Ja tudi ni bilo nekih velikih niti 

prihodkov in niti odhodkov, tako da je 

bilo samo tisto, kar je bilo vezano na 

sam obstoj GIZ-a. 

TA12 Mi smo vedli usmeritve, ampak te 

usmeritve so bile večkrat predelane, 

da smo sploh do nekakšnih 

dokumentov prišli, ki pa na žalost 

stojijo. 

V enem obdobju so sigurno bili, bom 

rekla, tam od 2004 do 2007/2008, 

vendar pol, ko se je pa videlo  nam 

predvsem finančne težave povzročile, 

to kar so. 

Ki smo bili – mislim, da zdele okrog enih 

14 še - smo se dobivali enkrat do dvakrat 

na leto ob skupščini. 

V bistvu stroški stojijo že dve leti, tako, 

da … Dobro, nekaj smo imeli izterjav 

ampak ravno tako niso bile uspešne, a 

ne, tako da se tudi v tem smislu zdaj 

pogovarjamo kako pa kaj. 

 

  



 
 

 

 

Uspešnost  asociacije -  analiza z matričnim pristopom (2. Nivo analize) 

Tabela 2: Analiza indikatorjev po asociacijah 

 UGOTOVLJENE ZNAČILNOSTI ASOCIACIJE 
DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV Zadovoljni ustanovitelji 

Soliden in zaupanja vreden partner 

Vsi cilji niso doseženi, a obstoja ustrezna aktivnost  

Izboljšanje položaja posamezne dejavnosti 

TA1, TA5, TA7 

TA2 

TA3, TA5, TA7, TA9 

TA4, TA6 
NI DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV Samo na začetku delovanja, potem ne več 

Zunanji vzroki 

TA8, TA11, TA12 

TA10 
ZADOVOLJSVO ČLANSTVA Člani, dobijo kar pričakujejo   

Člani imajo pozitivno mnenje o asociaciji, aktivno sodelujejo 

Asociacija se trudi za izboljšave 

TA1, TA2, TA3,  

TA4, TA6 

TA5, TA7, TA9 
NEZADOVOLJNO ČLANSTVO Člani niso zadovoljni zaradi vodenja asociacije 

Člani niso dosegli svojih interesov 

TA8, TA10, TA11, TA12 

TA8, TA10, TA11, TA12 
VEČANJE ČLANSTVA Obstaja želja nečlanov postati člani 

 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA7 

 
UPADNJE ČLANSTVA Članstvo upada 

Članstva ni več 

Članstvo pogojeno z različnimi vplivi 

Asociacija intenzivno išče nove člane 

TA6 

TA8, TA11, TA12 

TA9 

TA6, TA10 
DOBRA EKONOMIKA POSLOVANJA Poslujejo v okviru razpoložljivih sredstev iz članarine 

Poleg članarine pridobivajo sredstva iz javnih virov po projektih 

Prihodke dopolnjujejo z aktivnostmi na trgu 

Poleg članarine za člane vršijo plačljive storitve 

TA2, TA3, TA5 

TA1, TA7 

TA4, 

TA6,  
SLABA EKONOMIKA POSLOVANJA Nimajo transakcijskega računa ali pa imajo blokiran račun 

Z težavo ohranjajo likvidnost 

TA8, TA11, TA12 

TA6, TA9, TA10 



 
 

PRILOGA 5: Vzroki neuspešnosti  asociacije -  analiza z matričnim pristopom (1. nivo analize) 

Tabela 1: Povzetki intervjujev
1
 

ASOCIACIJA NEJASNO DOLOČENI NAMENI 

IN CILJI 

POMANJKANJE FINANČNIH 

SREDSTEV 

SPREMEMBA DRŽAVNE ALI 

LOKALNE POLITIKA 

KADROVSKE MENJAVE 

TA1 So cilji delovanja tega, so pa 

promocija turistične destinacije kot 

celote, koordiniranje in obveščanje 

prebivalstva o organiziranih 

prireditvah. 

 

Moramo zaslužit nekak na način, ali od 

trženja izletov, ali prodajamo vstopnice 

za neko provizijo. Provizijo dobimo 

tudi pri organizaciji izletov, ker pač 

določene storitve koristijo. Potem s 

kakim sofinanciranjem, …  

 

Ja, organizirana je to tako, da je nadzorni 

svet, v nadzornem svetu sta dva člana iz 

strani občine, dva člana iz strani  in pa 

eden predstavnik iz ostalih članov 

združenja. 

 

Da smo kar nek primer dobre prakse, v 

Sloveniji, sodelovanja … tega stalnega 

aktivističnega gospodarstva in občine 

 

 

TA2 Osnovno poslanstvo zbornice je v 

bistvu,  skozi zastopanje interesov 

članstva s tem, da je osnovno 

poslanstvo, sodelovanje ali pa 

dogovarjanje s sindikati kar se tiče 

delovno-pravne zakonodaje in pa 

sindikalnega sporazuma in kolektivne 

pogodbe - to je eno področje. Drugo 

področje je sodelovanje ali pa 

zastopanje članstva proti organom 

vlade, se pravi proti vladi je vezano na 

spremembe zakonodaje, in pa 

istočasno potem v okviru zbornice 

sodelujejo razno razne sekcije, ki 

krepijo osnovno poslanstvo gostinstva, 

se pravi, sekcija kuharjev in F & B, se 

pravi vodilnih managerjev. 

Kljub majhnemu upadu, recimo 

prihoda sredstev vseh članarin, da se, v 

okviru zbornice, ne čuti problema – in 

da zdaj je ravno zbornica …, recimo 

konsolidirana na novih osnovah, da jo 

nekateri že iščejo in se hočejo ponovno 

včlaniti ali pa prihajajo novi člani, ki bi 

se radi vključiti v zbornico.  

 

Vsakih pet let se sprejema poslovna 

strategija, ki je včasih operativna, včasih 

je mal preveč teoretična in tukaj 

nastajajo konflikti. In ljudje pa, ki so iz 

prakse lahko potem, s svojim znanjem in 

izkušnjami poizkušajo tudi teoretike 

prepričati za določene spremembe. 

Njihov interes je ravno ta ne, da  

življenjskih stvari, ki se v demonstraciji 

sprejemajo, potem poizkušajo z 

argumenti spremeniti. Recimo tak primer 

je bil, ki je še vedno aktualen, "Šolske 

počitnice". Dva, trodelna je. Potem je bil 

problem DDV-ja, ki so ga pred leti 

poskušali enotnega. Potem so tako 

imenovane strokovne ali pa recimo 

finančne podpore, ki se poskusi z 

argumenti naredit  in ne nazadnje … 

V sami zbornici je pa zaposlenih 5 

strokovnih sodelavcev, od direktorice 

do, s tremi svetovalci in strokovnim 

administrativnim delavcem, ki 

pripravlja vsa ta gradiva za razpravo na 

sejah upravnega odbora in pa istočasno 

tudi pri pripravah razno raznih 

strokovnih srečanj - tako z vlado kot z 

ministrstvi, kot s posameznimi 

strokovnjaki, kjer se poizkuša 

razreševat določene probleme, ki 

nastajajo v praksi.   

 

TA3 Seveda tudi lahko rečem, predvsem 

izmenjave izkušenj, v smislu 

posredovanja in pomoči izkušenj 

   

                                                           
1
 V matriki so navedeni citati iz transkriptov intervjujev s predstavniki posameznih turističnih asociacij 



 
 

večjih, močnejših subjektov oziroma 

močnejših članov, nasproti tistim, ki 

so šibkejši oz. bolj lokalnega pomena. 

TA4 Prvotna oblika te asociacije združenje 

oziroma društvo in se kasneje zaradi 

potreb preoblikovalo v GIZ. Osnovni 

razlog je pa bil, da bi lahko tudi 

uspešno kandidirali na razpisih, ki so 

se takrat pričeli pojavljati in bi 

pridobili neka sredstva za opravljanje 

dejavnosti članov tega združenja. 

 

 

Organizacija se financira delno iz 

članarine, ki je pa zelo nizka in to ni 

osnovni vir financiranja.  

  

TA5 Vzrok, zakaj se združujejo v tem 

združenju je verjetno ta, da pač želijo 

svoje kapacitete napolniti tudi s 

specializiranimi gosti. Vemo, da je 

danes v turizmu tako, da se trženje in 

pa promocija izvaja zelo usmerjeno, 

po posameznih segmentih in za 

pretežni del Slovenije sta ta dva 

segmenta seveda zanimiva – 

pohodniki, kolesarji.  moram 

poudariti, da to niso tisti ljudje, ki 

pridejo na obisk v Slovenijo in potem 

tukaj malo hodijo in si sposodijo kolo, 

ampak so to dejansko  turisti, ki hodijo 

z namenom in ki potem pričakujejo v 

samih objektih neke bonitete, in to 

neke ugodnosti in pa urejenost.   

 

  Da tudi pri nas gre v veliko podporo 

tudi vodstva – jaz smatram, da je 

ogromno, če ti vodstvo da podporo. To 

je seveda vodstvo hotela, od direktorja 

naprej. Dejansko mi krasno 

sodelujemo. On je podprl vedno naše 

zadeve. Tudi so nam omogočili 

izobraževanje na področju vodenja za 

nordijsko hojo, pa recimo inštruktorja 

pridobil mednarodne licence. 

 

TA6 Tudi zdaj recimo, zmeraj več je tega 

svetovanja in nekega izobraževanja, ki 

verjetno v začetku ni bilo toliko, 

informiranja, tudi seja je dosti 

močnejša, kot takrat. 

 

Zbornica je dosega svoj namen. 

Namen je bil, da zaščiti svoje člane, 

 Drugi so pač tudi notri v teh političnih 

vodah itn. Mi vemo, da imamo dosti 

županov, ki so iz vrst obrtnikov zdaj v 

Sloveniji in da so zelo uspešni, ker pač 

vodijo občino kot neko podjetje, ne. In 

vemo, da te občine so uspešne in napram 

drugim občinam, ki nimajo podjetnikov 

za župane. To je spet odvisno od 

Vsak, ki gre na volitve in če je izbran - 

nekateri so zelo uspešni, nekateri so 

manj uspešni. Ampak, v povprečju 

mislim, da je še zmeraj v redu. 

 



 
 

ne, prav pred državnimi in občinskimi 

organi in da pač tudi interese svojih 

članov uveljavi. 

 

posameznikov itd 

TA7 Namen ustanovitve je bil strokovne 

narave. 

 

Sploh ne moremo govoriti o nekem 

pravem turizmu, ampak je to res zgolj 

strokovno združenje. 

GIZ ne sme poslovati z dobičkom oz. z 

izgubo, se pravi, da vsako leto mi 

naredimo pozitivno nulo, tako, da to 

nam je zdaj v teh letih uspelo – 

enostavno, določene aktivnosti mi 

izvedemo šele ob soglasju članov in jih 

včasih tudi ne izvedemo za vse člane – 

potem tudi ne zaračunamo vsem 

članov.  

 

 Vem, da so bile določene težave – eno 

obdobje je bilo vmesno, ki ga je pač 

zapovedovala vršiteljica dolžnosti, 

takrat sekretarka skupnosti  - vem pa, 

da so bile določene težave s prejšnjim 

sekretarjem, ki se je pač odločil za 

postopek prekinitve delovnega 

razmerja in po tistem je šlo potem z 

nekimi, pač tožbami  V glavnem, kot 

pa slišim zdaj od zdajšnjih članov, naj 

bi ti odnosi takrat ne bili ravno tako 

umirjeni, bilo je kar dosti napetosti – 

govorim za 5 let nazaj. Morem reč, da 

tukaj jaz zdaj trenutno teh napetosti ne 

vidim. 

TA8 Smo začeli iskati variante na kakšen 

način razvijati turizem, spodbujati 

dejavnosti in aktivnosti na tem 

področju in našli smo sogovornika v 

Zavodu za zaposlovanje RS. Oni so 

ravno takrat vzpostavljali en sistem 

kooperativ na področju turizma in 

drugih dejavnosti, kjer so omogočali, 

da se zaposlijo brezposelne osebe 

vložke njihove v lastniški delež 

podjetja oziroma organizacije je plačal 

zavod. In tako so potem tri 

brezposelne osebe in to razvojno 

podjetje skupaj ustanovili asociacijo. 

Seveda z namenom, da se začne 

razvijati turizem in da se začne 

podpirati turistična dejavnost v 

Mežiški dolini. 

 

Od začetka je bila neka prednost, ker 

so dobili neko finančno podporo od 

Zavoda RS za zaposlovanje po drugi 

strani je bila pa to tudi slabost, ker so ti 

ljudje člani in zaposleni, to je bilo eno 

in isto.  In ti ljudje mogoče niso bili 

čisto ta pravi za tako stvar. 

 

To je tako tudi v sedanjem, dokler je 

firma v razcvetu, ni problem, mislim pa, 

da odnosi z Občino so bili vse skozi zelo 

dobri, občina jim je skozi pomagala, tudi, 

kasneje ko so bili že močno v težavah a 

se je le dalo da je šlo ali preko zadruge, 

ker imamo ogromno teh turističnih 

prireditev, pa tudi občina in turistično 

društvo vse so jim poskušali pomagati, 

ampak mora biti obojestranski interes. 

Mogoče so bili prehitro potisnjeni, 

premalo usposobljeni, po eni strani ti 

manjka po drugi strani pa je to res, da 

smo vsi nekako je še zmeraj to 

mišljenje, da je fino imeti službo tam 

kjer ti drugi skrbijo za te stvari. 

Ni pa pravih ljudi, ker je to takšno 

področje, ko mora biti človek ta pravi, 

da imaš ti potencial kakor jih hočeš 

TA9 Vidi se že takrat ena, torej, sigurno Ampak morem povedati, da je to Vedno se, torej, trepet in strah je vsaka 4  



 
 

večja, možnost sinergije, se ugotovijo 

že takrat med nočitvami, ker v bistvu, 

ki jih beleži Portorož, ter drugih občin, 

ko imajo tu slabšo možnost seveda, ali 

pa manj kapacitet. Nekje skoraj brez 

kapacitet, ampak s krajevnimi 

zanimivostmi. 

sigurno, torej stalen problem te 

organizacije je seveda sredstva, 

sredstva ki zmanjkujejo, sredstva, ki 

zmanjkujejo, ker pač v vsakem letu 

glede na situacijo, denar ki ga dobimo, 

ampak glede na to situacijo zadnjih 

treh let je vidno, da moremo vlagati 

vedno več informacij, vedno več glede 

na to, da nas Avstrijci in Italijani, ti 

sosedi, kjer delujemo, zelo slabo 

poznajo, ker vsako leto zahteva več 

denarja. 

leta z novim mandatom župana - pač 

takrat, kdo bo šel, kdo bo pršu, seveda 

tukaj so velike borbe. Mandati so tako 

tudi narejeni, da zapadejo pač  in … 

večkrat je odvisno, seveda je odvisno, 

prvič je odvisno od takratne politike, 

drugič je odvisno od župana in pogled 

župana v turizem, kar jaz smatram, da ni 

dobro. Odvisni smo o enemu človeku in 

smo odvisni, recimo, o ljudeh, ki lahko o 

tem razpravljajo, ki imajo mal širši 

pogled o stroki. Tako, da njim se večkrat 

zgodi, da je tudi nadzorni svet, npr. kot je 

zdaj sestavljen, da je sestavljen po neki, 

bom kar rekel, politični poti in je del  - 

seveda del tega delno zastopa turistično 

gospodarstvo, drugi del pa ga zastopajo 

razni segmenti, torej ta, bi rekel, razna 

podjetja, ki sodelujejo z občino ali pa ki 

so javna podjetja pač in teh je največ. 

 

TA10 Združenje je nastalo z namenom 

združevanja, povezovanja/združevanja 

subjektov oziroma pomnilnikov blaga 

in storitev s področja turizma in 

domače obrti, seveda tudi kmetijstva. 

Namen tega združenja naj bi bil ravno 

povezovanje te ponudbe, kjer člani oz. 

ustanovitelji združenja so prisotni v 

turistični dejavnosti že dobrih 10 let in 

ker vedno vse strategije turistične 

dejavnosti, ki so bile narejene od 

STO-ja,  

 

Razlog je tudi ta, da je kar nekaj 

razpisov, ki so namenjeni prav za 

združenja in smo rekli, dajmo še to 

zapolnit, mogoče pa bo kakšen tak 

razpis, da bomo potem tudi kakšna 

Če bi šli v neke projekte, kjer bi bilo 

treba prispevat več tisoč evrov, je 

interes nula. To je prav zanimivo – 

prav od tistih, ki si ne zaželijo imeti 

neko korist od tega – tisti so naj(manj) 

pripravljeni dati. 

 

Ali pa bom rekel, da se ne vidi povezava 

in je prav zaradi tega lokal-patriotizma 

ali teh očitkov centralizma zadeva taka, 

da se ti ljudje med sabo nočejo 

povezovat.  

 

Se pravi, te inštitucije nimajo nobenih 

vzvodov kar se tega tiče, da bi lahko 

kakor koli zadevo podpirali v smislu – 

prijavite se na razpis, glede programa 

imamo, smo dobili priporočilna pisma, se 

pravi, tukaj je, je pa zanimivo, da če 

gledamo lokalno nekatere občine, ne 

bom rekel vse, je zanimivo, da je več 

posluha pri državnih inštitucijah kakor 

pri lokalnih, čeprav bi bilo skoraj bolj 

razumljivo, če bi bilo obratno. Recimo – 

za neko lokalno skupnost je lahko en tak 

 



 
 

sredstva izkoristili. 

 

Mi imamo v bistvu zelo jasne cilje, 

imamo tudi produkte in storitve, ki bi 

jih radi spravili na trg, ne samo 

slovenski, tudi mednarodni. Morem 

reč, da ta program, ki smo ga 

predstavili vsem, tudi potencialnim 

članom itn., je bil zelo dobro sprejet, 

vsestransko izjemno dobro sprejet, 

tudi pohvale, tudi priporočila, dajte 

vztrajat itn. 

 

 

projekt zelo velika promocija, odskočna 

deska, ampak te lokalne oblasti oz. 

občine ali pa župani – sam sem jih 

obiskal več, kar 100 v Sloveniji oz. 

polovica občin bi rekel, mi je 

nerazumljivo, da so nekakšni tako v tisto 

svoje, da kar imajo jim je zadosti, da ne 

rabijo nobene pomoči  - čeprav istočasno 

ti dajo na nek način vedet, da ne rabijo 

nobene pomoči oz. kakšnih novih 

partnerjev, istočasno pa padajo očitki 

centralizma v tej državi itn. 

 

TA11 Prvotna oblika te asociacije združenje 

oziroma društvo in se kasneje zaradi 

potreb preoblikovalo v GIZ. Osnovni 

razlog je pa bil, da bi lahko tudi 

uspešno kandidirali na razpisih, ki so 

se takrat pričeli pojavljati in bi 

pridobili neka sredstva za opravljanje 

dejavnosti članov tega združenja. 

 

Članarina je bila? Ja članarina je bila, 

samo ni bila redno plačana s strani 

članov 

 Pravzaprav, če so bili člani iz podjetja 

prek tega GIZ-a so seveda predvsem 

zasledovali cilje podjetja iz katerega so 

izhajali in tako podjetje ni moglo 

opravljati dejavnosti tudi za preostale 

člane, ti ki so bili pa prostočasno pa 

niso imeli ne sredstev ne časa, ne 

resursov, da bi se aktivno vključevali. 

In tukaj je prišlo do tega nesorazmerja 

nekako. Tudi potem, ko se je 

zamenjalo vodstvo v podjetjih, ko so se 

zamenjali lastniki in uprava je pa ta 

interes čisto zbledel. 

TA12 To gospodarsko združenje je bilo 

narejeno na osnovi razpisa, ki ga je 

objavila država v letu 2003 za 

ustanovitev Grozda. Zbralo se je nekaj 

pobudnikov na to temo, bom rekla, kot 

samih hotelirjev, tudi posrednih 

organizacij, šol in tega v smislu, kdo 

se ukvarja s turizmom in tako je 

nastalo to združenje.  

 

 Ja, razen kakor je imel nekdo, recimo, 

vpliv od prej, kot, kaj jaz vem, če je bil v 

kakšnem takem, lokalni ali pa kakšen 

svetnik ali kaj takega. Drugače, pa da bi 

se to razpredlo čez celo pa ni bilo možno. 

Tud zdaj, ti, ki smo bili – mislim, da 

zdele okrog enih 14 še - smo se 

dobivali enkrat do dvakrat na leto ob 

skupščini, kaj narediti , kako, ampak, 

nas je tako malo ostalo, in večinoma 

smo bili tudi, bom rekla, delavci in 

hkrati direktorji, ne, in pole tak 

zmanjka, ne, dobesedno. 

 



 
 

 

Vzroki neuspešnosti  asociacije -  analiza z matričnim pristopom (2. Nivo analize) 

Tabela 2: Analiza indikatorjev po asociacijah 

 UGOTOVLJENE ZNAČILNOSTI ASOCIACIJE 
NEJASNO DOLOČENI NAMINI IN CILJI Ustanovitev na podlagi pridobljenih javnih sredstev 

Različno razumevanje ciljev posameznih ustanoviteljev  

TA8, T12 

TA9, TA10, TA11 
JASNO DOLOČENI NAMINI IN CILJI Ustanovitev z jasnim interesom članstva 

Namen in cilji so se spreminjali, a so bili jasni in prilagojeni 

TA1, TA3, TA4, TA5, TA7 

TA2, TA6 
POMANJKANJE FINANČNIH SREDSTEV Po porabi javnih sredstev je finančnih virov zmanjkalo 

S prenehanjem delovanja so prenehali prilivi 

Asociacija posluje na robu likvidnosti 

TA8, TA12 

TA11 

TA10, 
DOVOLJ FINANČNIH SREDSTEV Asociacija ima dovolj finančnih sredstev za delovanje  

 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9 

 
SPREMEMBA POLITIKE – VPLIVA Ob zamenjavi oblasti se rahlo spremeni delovanje asociacije  

Ob zamenjavi oblasti se bistveno spremeni delovanje asociacije  

TA6, TA8, TA12 

TA9, TA11 
SPREMEMBA POLITIKE – NE VPLIVA Ni pomembnega vpliva lokalne ali državne politika TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA7, TA10 
KADROVSKE ZAMENJAVE – VPLIVA Kadrovske zamenjave vplivajo na delovanje asociacije 

Kadrovske zamenjave ogrožajo obstoj asociacije 

TA6, TA9, TA10  

TA8,TA11, TA12 
KADROVSKE ZAMENJAVE –  NE VPLIVA Kljub kadrovskim zamenjavam asociacija deluje TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA7, 

 

 

 



 
 

PRILOGA 6: Socialni kapital asociacije -  analiza z matričnim pristopom (1. nivo analize) 

Tabela 1: Povzetki intervjujev
1
 

ASOCIACIJA SKUPINE IN OMREŽJA ZAUPANJE KOLEKTIVNA AKCIJA SOCIALNA VKLJUČENOST INFORMACIJE IN 

KOMUNIKACIJE 

TA1 Omenila bi najprej nadzorni 

svet, še posebno je pa tukaj 

skupščina. V tej skupščini pa 

so pomembni vsi ti turistični 

subjekti, bom rekla, tu v 

okolju. Z njimi sodelujemo, ne 

bom rekla na dnevnem redu, 

ampak zelo pogosto. 

 Lahko rečem, da vsa leta do 

zdaj, ko to deluje, da ni bilo 

nikoli tako, da kakšen sklep na 

skupščini ne bi bil sprejet. 

Seveda, skupaj z nadzornim 

svetom prej pripravimo in jim 

damo v potrditev.  

 

Da bi bili vsi zadovoljni seveda 

ni. Zakaj pa njemu pošiljate več 

skupin na kosilo, kot pa meni, 

zakaj tam spijo, zakaj ne pri 

meni. Normalno, da se to dogaja, 

ampak nekih večjih problemov 

nimamo.  

 

V našem delovanju, mi jih vsaj 

enkrat mesečno obveščamo in 

te koledarje prireditev, ko jim 

pošiljamo. Pošiljamo jim 

ponudbe. Mi tudi konec koncev 

organiziramo kakšne seminarje. 

TA2 Osnovno poslanstvo zbornice 

je v bistvu, skozi zastopanje 

interesov članstva s tem, da je 

osnovno poslanstvo, 

sodelovanje ali pa dogovarjanje 

s sindikati kar se tiče delovno-

pravne zakonodaje in pa 

sindikalnega sporazuma in 

kolektivne pogodbe - to je eno 

področje. Drugo področje je 

sodelovanje ali pa zastopanje 

članstva proti organom vlade, 

se pravi proti vladi je vezano 

na spremembe zakonodaje, in 

pa istočasno potem v okviru 

zbornice sodelujejo razno razne 

sekcije, ki krepijo osnovno 

poslanstvo gostinstva, 

Glejte, v upravnem odboru so 

samo neprofesionalni ljudje. 

Motivacija je vsa v temu, da 

enostavno poskušajo, ja, svoje 

vsakodnevne probleme in pa 

videnje, kako se turizem lahko 

Dejstvo je, da s prostovoljnim 

članstvom se je ohranilo tisto 

jedro, ki je zainteresirano za 

turizem. Izstopili so tisti, ki niso 

videli interesa, se pravi, da so 

videli samo strošek. To je lahko 

kratkoročno gledanje, lahko je 

dolgoročno gledanje, če misli da 

je sam sposoben vse uredit. 

Dejstvo pa je, da manjše 

organizacije niso sposobne vsega 

tistega, kar administrativni aparat 

mora zakonodaji - urediti sami 

doma ali pa to drago plačati.  

 

Dejstvo je da je zbornica velik 

lobistični center, če tako 

rečemo, ne, kjer se poizkuša ne 

za enega člana, ampak za isti 

problem, ki ga ima več  članov, 

poskuša nekako ta problem 

rešit, ker če bi samo enega 

reševali, potem bi to bilo preveč  

partikularno. 

 

Včasih se tudi med temi člani 

določeni konflikti, v nevednicah, 

če rečem, med agencijo in pa 

hotelom. Obstajajo konflikti že 

naravno, se pa  pogovorijo in 

poizkušamo tudi z določenimi 

pripombami in pa mediacijo 

stvari zgladit. Ne nazadnje člani 

se med sabo tudi pogovarjajo pri 

reševanju razno raznih 

konkretnih problemov, 

Ker mi smo tudi da ne čakamo, 

da pride zakon, ampak že pred 

pripravo zakona informiramo 

člane, v katero smer se nekatere 

stvari urejajo in na kaj naj bodo 

pozorni. 

 

                                                           
1
 V matriki so navedeni citati iz transkriptov intervjujev s predstavniki posameznih turističnih asociacij 



 
 

razvija preko teh organizacij, 

preko sklopa skupka vseh 

organizacij potem poizkuša 

vplivati na strategijo vlade in 

strategijo priprave samih 

dokumentov ministrstva.  

 

TA3 Ker so se odločili, da hočejo 

imeti čim večji izplen, če 

sodelujejo v nekem združenju, 

jasno  želijo tud čim bolj 

kreativno sodelovat.  

 

 Vse spremembe, ki se naredijo, 

za katere damo zahteve, če se 

sprejmejo, so jih deležni prav 

vsi in veljajo za člane in za 

nečlane. Želeli bi si, da bi se teh 

zahtev sprejelo dosti več. 

 

Kar se pa tiče same 

organizacije, pravnih odborov, 

izvršilnih odborov in skupščine, 

to so pa več ali manj sklepčni in 

so ljudje, ki resno pristopajo k 

svojim dolžnostim.  

 

Vsaj, se mi zdi, da se v tem prav 

dejansko, ko se dobiš na teh 

srečanjih, da si zelo lepo mnenja, 

dotične izkušnje – potem 

pridemo tudi do takega 

zaključka, do nekega rezimeja, 

ki nam dosti pomaga, ne, v tem 

delu, ne.  

 

Absolutno, ampak ni tu nekih 

konfliktov, da bi bila to zdaj 

neka trenja, samo mogoče včasih 

različni pogledi, ker veste, da 

vsak gleda, da je njegov konj 

najboljši, ne, in tudi tukaj je 

tako. Ampak na koncu ni to, da 

bi bili neki konflikti, ki bi 

prihajali do nekih zapletov ali 

pa, recimo, da bi bilo to tako 

daleč, da bi zaradi tega se nekdo 

mogel umaknit, ne, to pa ne. 

 

Mislim, da se med sabo dobro 

dopolnjujemo. Sistem je tako 

postavljen, da se med sabo 

praktično vsi križno 

informiramo, saj nas ni tako 

veliko, ne. 

 

TA4 Težko, bi to v tem smislu rekli, 

mislim pa, da lahko lažje 

rečemo, da se združenje kot 

tako, z vsemi svojimi člani in s 

predstavniki, s predsednikom 

in podpredsednikoma, si 

prizadeva z ostalim turističnim 

gospodarstvom navezati čim 

boljše stike, skupno nastopat na 

interesnih področjih itn.  

 

Glede na to, da je to združenje 

članov na prostovoljni bazi, lahko 

ocenimo, da so odnosi pri vodenju 

in delovanju združenja dokaj v 

redu in prijateljski, in da se tukaj 

z dobro voljo pristopa k delu, kar 

je poslovni pogoj, ker v primeru 

zaostrovanja z ene ali z druge 

strani, s strani vodstva ali s strani 

članstva bi verjetno se hitro razšli, 

oziroma bi nastali problemi itn. 

Ker dogajanja so kar velika, 

predvsem na področju 

sprejemanja in spreminjanja 

zakonodaje, uvajanju evropskih 

direktiv, evropskih standardov 

in na tem področju je združenje 

zelo dejavno in prispeva svoj 

delež, po svojih najboljših 

močeh in čim boljši ureditvi 

predmetne situacije v Sloveniji. 

 

Ocenjujemo, da bi bilo lahko 

več, teh neformalnih srečanj, 

neformalnih pogovorov, 

usklajevanj itn. Smatramo, da se 

centri kar sami med sabo 

največkrat kaj pokličejo, tega 

sodelovanja vem, da je zelo 

veliko. 

 

Sigurno se vedno najde drugačno 

mnenje, zato tudi konec koncev 

Da je največji problem 

preobilica informacij, ki jih 

posredujemo članom, in 

verjamem, in se zelo ukvarjam 

s to problematiko, oziroma s 

tem vprašanjem, kako in katere 

informacije posredovati 

članom, da bodo prave, 

pomembne in da jih ne bo 

preveč. Ker če preveč 

informacij posredujemo, potem 



 
 

Seveda z nekaterimi bolje 

sodelujemo, z nekaterimi malo 

slabše. Trudimo se pač 

izboljšati na celem področju z 

vsemi deležniki v naši branži in 

okrog te naše branže, zato da bi 

bili pač skupni rezultati čim 

boljši, ne. Smatramo, da je 

povezovanje nujno in da več 

kot bo povezovanja v tej naši 

majhni Sloveniji, več ko bo 

skupnega nastopanja, večja bo 

sinergija in težimo k temu.  

 

Tako, da smo, zelo veliko 

razmišljamo, in poizkušamo 

delovati skozi Ministrstvo za 

šolstvo in šport  in poizkušamo, 

si prizadevamo vzpostaviti take 

pogoje, da bodo otroci, 

predvsem šolska in predšolska 

mladina lahko športno aktivna 

in pripraviti take pogoje, da 

bodo športni dnevi finančno 

ugodni in da bodo tudi starši z 

malo slabšim socialnim 

položajem lahko omogočili 

otrokom aktivnosti vsaj na 

športnih dnevih in v šolah v 

naravi. 

 

Točno se je pokazalo, v tem 

času sprejemanja oziroma 

harmoniziranja zakonodaje iz 

področja katerega pokrivamo, 

da je samo združenje tud 

izjemno veliko sodelovalo pri 

pripravi zakonodaje. Jasno pa 

področje, na katerem delujemo, 

je v primerjavi, bom karikirano 

rekel, enega Revoza.. 

 

Večkrat se dogaja, da moramo s 

skupnimi močmi dejansko 

skupaj polena odmetavati, ki 

nam letijo pod noge, namesto 

da bi ... Nimamo pa toliko 

moči, toliko energije, da bi 

enostavno čez ta polena skočili, 

ker smo pa pač majhni.  

 

 

sprejemamo sklepe z 

glasovanjem in vzdržani glasovi 

ali pa glasovi proti - seveda se 

pojavljajo, kar je normalno in 

demokratično. Skušamo pa 

probleme oziroma sklep 

oblikovati tako, da so dejansko 

smiselni in za večino članov 

sprejemljivi, in tudi sklepi, ki 

bodo za večino pozitivni, na 

kratko rečeno. 

 

Ampak, točno se zavedamo, da 

je vzajemnost v naši branži zelo 

pomembna.. Tako, da smatram, 

da se čuti tukaj vzajemnost, da 

se čuti, kako pomemben je tako 

segment vrhunskega ponudnika  

za najbolj zahtevne obiskovalce 

in tudi zelo preprosta, majhna, ki 

jih tako imenujemo, ne 

slabšalno, vaška ponudba. 

Mislim, da elitizma ni  

 

 

 

 

 

jih člani enostavno ne morejo 

predelat, ker moremo se 

zavedat, da je članstvo v zelo 

heterogenem smislu velikosti.  

 

TA5 Pričakovanja so bila nekako v 

tem smislu, da se s tem ojači 

Predsednik skupščine, kot najvišji 

organ, v bistvu deluje v okviru 

Ja, zelo dobre, ker v glavnem 

sodelujemo s slovensko 

Ja, najprej je pač ta upravni 

odbor, če pride slučajno do 

Ja, želeli bi si, da bi bilo tega 

več, ker dejansko, če 



 
 

naša ponudba, ker dejansko 

gost, ki prihaja v hotel, ni samo 

gost, ki pride sem prespat in 

jest, ampak je gost, ki hoče 

aktivno preživeti svoje 

počitnice. Predvsem, vsaj v tem 

času, ko je pri nas na dopustu, 

na nek način naredi tudi nekaj 

za svoje zdravje, s tem, da se te 

skupine ločijo med sabo.  

 

tega združenja neprofesionalno, je 

pač eden od direktorjev svojega 

podjetja, do čim direktor samega 

združenja pa dela pač po pogodbi 

in je pač dolžan določene cilje, 

naloge, izpolnjevati. tako, da ni 

kakšnih problemov tule. 

 

turistično organizacijo, ki je pač 

agencija znotraj vlade in pa z 

direktoratom za turizem, v 

okviru gospodarskega 

ministrstva in je v redu 

sodelovanje. 

 

kakšnih, da bi lahko nastal 

kakšen konflikt in se poskuša 

znotraj upravnega odbora to 

rešit, sicer pa na skupščini, 

ampak, kot sem rekel, ni bilo 

večjih problemov še.  

 

Ja, sej pravim, mogoče midva 

sva tule premalo aktivna,ampak 

dejansko tisto kar sva predlagala 

oz. tisto, kar smo se pogovarjali, 

ko se na teh dobimo, mislim, da 

lepo upoštevajo 

 

Tako, da je res ena taka 

homogena skupina, ni pa zdaj 

heterogena. Seveda smo z 

različnih koncev, različni profili 

delovanja, ne, recimo. Ampak 

jaz smatram to, kot eno super … 

Sej pravim, se krešejo mnenja, 

normalno, sej do tega mora 

prihajat, ampak dejansko mi 

potem to usklajujemo,ne.  

 

primerjamo naše združenje s 

podobnim združenjem v 

Avstriji, vidimo, da je v 

Avstriji med samimi člani bolj 

tako globoko zavedanje, da 

morejo tud med sabo 

neformalno komunicirat pa 

izmenjevat mnenja 

 

Kar se tiče združenja za 

nordijsko hojo, vsak teden 

dobivamo vse informacije. 

Namreč, članov je ogromno, 

nekaj čez 1000 nas je. 

Vodnikov oz. inštruktorjev je 

malo manj, ampak dejansko, ko 

nekdo nekaj organizira na 

nekem koncu Slovenije, recimo 

v Prekmurju, mi točno vse 

vemo, tlele na Primorskem, kaj 

se dogaja. Osveščenost samih 

tudi teh glavnih akterjev, ki so 

v temle združenju – 

predsednica, pa tajnica in 

neverjetno! Oni so tako dobro 

(smeh) organizirani, da kapo 

dol, res. 

 

TA6 Mi sodelujemo zmeraj, ne vem, 

z občino, v razno raznih 

zadevah, z sorodnimi 

organizacijami, tudi z 

gospodarsko zbornico, z 

regionalnim razvojnim 

centrom, z zavodom za 

zaposlovanje, potem tudi s 

kakšnimi temi šolami in tako, 

sodelujemo seveda. Odnosi so 

dobri.  

 

Če prav razumem obstaja nek 

odnos zaupanja med zaposlenimi, 

med člani in med vodstvom?   

Ja, brez tega ne bi šlo. Brez tega 

zaupanja ne more it. 

 

Vse kar se zbornica bori za 

članstvo, pa ne samo na naše 

člane, pa tudi dosti stvari, ki se 

bori in se izbori, velja tudi za, 

recimo, člane gospodarske 

zbornice itn. - za podjetnike, 

tako. 

 

Torej, pobude so, sodelovanje 

pa še ni tako kot bi želeli. Je pa 

res, da so, nekatere pobude, ki 

jih damo, neuresničljive. Tiste, 

V začetku, takoj po volitvah, se 

je tista skupina pač grupirala in ti 

ne daje podpore, ampak potem, s 

časom, kot sem že prej omenil, 

ko vidijo, da delaš za zbornico in 

ne zase, pol je …, morem reč, da 

zdaj proti koncu je bilo zmeraj, 

skoraj 100% soglasno za. 

 

 

Odločitve se spet sprejemajo, 

na način od spodaj navzgor. 

Upravni odbor predlaga 

določene stvari, za katere meni 

da so potrebne in skupščina, 

tam kjer so voljeni člani, potem 

to potrdi ali pa zavrne. 

 

Ko nastanejo večji problemi, 

sigurno začnejo informacije 

bolj krožit okrog in začnejo 

bolj ljudje zbirat, ker so pač 



 
 

ki pa so uresničljive, je pa 

premajhen procent, da bi bile 

sprejete. 

 

Ja sigurno, saj smo rekli, da gre 

odločitev zmeraj od spodaj 

navzgor. Pobude so od zgoraj, 

ali pa morejo iti čez skupščino, 

ker so voljeni člani notri in so 

člani, ki zastopajo vse sekcije v 

Zbornicah in takoj vidijo kateri 

interesi so za njih interesantni 

in kateri niso, in vse tisto kar je, 

normalno, da se sprejema kar je 

v dobro članstva. 

 

 

 

skupni interesi  in poskušajo to 

tudi s temi ustnimi 

informacijami, do svojih 

vodilnih sprovesti, to kar si 

želijo, 

 

TA7 Imam to prednost, da se z 

mnogimi ljudmi poznam – prej 

smo delovali v nekih dodatnih 

virih, ne nazadnje direktor za 

turizem izhaja iz različnih vrst, 

deluje pa pri prodaji Krke, se 

pravi, da drži iz tega ven … Ja 

z sem bil sicer v agenciji, 

ampak se poznava pač 15 let. 

Tako je tudi z drugimi nivoji. 

Šel sem od agencije slovenske 

turistične organizacije in potem 

vodil sem agencijo, tako, da 

sem si uspel nabrat teh 

znancev, teh izkušenj, in 

pravzaprav od lokalnih 

skupnosti, če gremo sicer na ta 

nivo,  

Skupnost seveda združuje interese 

vseh članov in tukaj nekateri pač 

imajo določene prioritete do 

svojih družb z svojimi drugimi 

problemi in projekti …, dosti krat 

zmanjka potem časa za take 

stvari, tako, da se tudi jaz zelo 

omejujem, ko posredujem 

kakršnakoli vprašanja – vse kar 

dobimo noter v skupnost jaz pač 

tako filtriram, da povzemam tiste 

podatke, oz. take odločitve od 

njih, ali sodelovanje dobivam za 

take projekte. 

Potem smo zelo aktivni v 

sooblikovanju programa 

slovenske turistične 

organizacije, ali pa tudi na 

drugih nivojih. Torej, jaz redno 

komuniciram z ministrico za 

gospodarstvo v iskanju ali 

podpore. 

 

Ne glede na uspešnost 

poslovanja – po čemer lahko 

sodim, so ti skupni sestanki , in 

da bi jaz tam nekaj občutil – 

tukaj je pa res nekak, jaz ne 

poznam prav dosti takih sporov, 

ki bi bili, da bi se kdo čutil tako, 

ne. Ko pridemo skupaj, najbolj 

sproščene se vidi na nivoju 

tržnikov in promocije kot pa 

direktorja – tudi direktorji med 

sabo – se vidi neko kolegialnost, 

spoštovanje. 

Določeni med sabo seveda 

komunicirajo, ampak ne 

nazadnje, bom rekel, je vsaka 

družba zase svoj (ne)profitni 

center ali  ki skrbi predvsem za 

svoje interese in svoje poslovne 

odločitve oz. svoje poslovanje, 

in potem so si prej kot ne 

konkurenca. 

 

TA8  Ne konfliktov ni bilo, je pa bilo 

zaupanje. Dokler so sodelovali so, 

ko so pa izstopili so pa prepustili 

tisti ustanovni delež in ni bilo 

VPRAŠANJE: Če sem prav 

razumel so bili pri delovanju 

nekako pasivni niso bili 

aktivni? 

  



 
 

nobenih komplikacij. 

 

ODGOVOR: Bolj kot ja, ne! 

 

TA9 Če gledamo zgolj vodstvo, kot 

vodenje tega združenja, se 

pravi do direktorja – se mi zdi, 

da je naredil kar konkretne 

korake naprej in da gre zadeva 

v pravo smer,  na kar kažejo 

tudi pozitivni indeksi glede 

turizma, se pravi števila ljudi, 

ki prihajajo v ta kraj, ne.  

 

Ne, ne bom rekel konflikti, ampak 

so nerazumevanja. To sta dve 

strani, kot sem rekel prej, javno in 

zasebno partnerstvo sta dva 

ekstrema, dva ekstrema, ki se 

morata včasih soočati in seveda 

preglasovat en drugega, 

prepričevati in to, ne. 

Ker tudi namen tega 

turističnega združenja je, 

predvsem tudi vloga direktorja, 

ki je tam, povezovanje s tujino, 

z bodočimi našimi gosti, z 

turističnimi delavci v tujini, 

pijarstvom ipd. Tako, da tisti, ki 

niso zraven, ne vem zakaj niso, 

sem pa prepričan, da je to 

škoda, ker niso. 

 

Veste kako je, posluh, to je 

tako, je in ni, ker vsak ima 

svoje videnje tukaj, in potem na 

koncu sej se vedno najde 

pametna rešitev - gre za 

izmenjavo teh mnenj in stališč 

in kar se samega vodstva-

združenja tiče je posluh do tega, 

kar mi tukaj počnemo, in zato 

tudi vztrajamo v tem oziroma si 

želimo biti še bolj aktivni v tem 

združenju, ne samo več kot 

člani na skupščini ampak tudi 

mogoče v kakšnem nadzornem 

svetu. 

 

 

 

To sta dve strani, kot sem rekel 

prej, javno in zasebno 

partnerstvo sta dva ekstrema, 

dva ekstrema, ki se morata 

včasih soočati in seveda 

preglasovat en drugega, 

prepričevati in to, ne. Mislim, da 

to je samo v temu, in tudi jaz bi 

to tako imenoval, ne bi dajal 

drugačnih vzdevkov, ampak 

samo pol, kdo je bolj prepričljiv, 

kdo je tisti, ki lahko pač, na en 

bolj pameten način, prepriča 

drugega, da tisto kar on pravi je 

pravilno. In potem mislim, da pri 

nas je to tako, in tako, da tukaj ni 

… 

 

Ja, je izključena, ampak so se 

izključili sami, a ne. Izključili so 

se pa sami, to je spet tisto, kar 

sem v uvodu povedal, ne 

poznam razlogov zakaj. Ne 

nazadnje je tudi članstvo v tem 

združenju, finančni vložek ni 

tako velik, je output večji kot 

input. Tako, da se tukaj trudimo 

vsi tisti, ki smo aktivni v tem 

združenju, da bi te animiral, da 

bi ponovno pristopili in tudi 

finančno jasno, ker drugače ne 

gre.  

 

Moram reč, da na začetku, ko 

sem pristopil v to združenje 

oziroma, ko sem prevzel vodenje 

tega podjetja, pred slabimi 

štirimi leti, na začetku 

Torej, bolj kot člane, seveda, 

naše informacije naj sežejo dlje 

do uporabnika. Vsekakor tudi 

člane informiramo. Tisti, ki 

hoče biti informiran je 

informiran. 



 
 

definitivno je bilo tako. 

Definitivno je bilo tako in smo 

težko tudi kot podjetje, kjer sva, 

zelo težko prišli zraven. Rabili 

smo veliko, veliko truda, mnogo 

več kot za kakšno drugo stvar, 

da smo dopovedal, da smo 

pomembni in želimo bit 

pomembni v tem prostoru, ne. In 

to se je pa zdaj močno obrnilo. 

Tudi z pomočjo vodstva tega 

turističnega združenja 

TA10 Narejena je bila študija o tem 

povezovanju, kaj bi bilo, 

drugače je tudi narejen 

poslovni model, se prav, kako 

bi lahko to tudi v praksi 

povezali – ne samo med 

ponudniki blaga in storitev, ki 

bi na tak način lahko dali neko 

celovito ponudbo lahko dali, pa 

bom rekel z povezovanjem 

prišli do te opcije, da bi se 

lahko zbrala sredstva za 

učinkovito promocijo. 

Ker tukaj odnos ni finančen, ni 

materialen in tukaj komunikacija 

poteka zelo v redu, je neko 

sporazumevanje, zelo kulturno, 

tako, da ni. Mogoče bi pa šlo, če 

bi bilo to bolj finančno povezano. 

Kadar naredimo kakšen tak 

dogodek, tretjina jih a priori že 

pove, da jih ne zanima, da 

nimajo časa, druga tretjina 

uporablja tak ali drugačen 

izgovor, ampak rezultat je enak 

– kot v prvi tretjini jih ni – neka 

tretjina se pa stalno udeležuje, 

čeprav kar se tiče nekega 

aktivnega sodelovanja pridejo, 

z zanimanjem pogledajo 

projekte, jih poslušajo, ampak 

čim pridemo do tega, da bi 

mogli nekak sodelovat oz. tud 

kar se tiče vprašanj pa tega jih 

ni – je prav zanimiv – največ 

krat se pohval – super dobro, to 

dejmo narediti, ampak da bi 

nekdo rekel  to je super, zdaj pa 

dejmo oz. če rečem tako, vse se 

začne in konča pri denarju. 

 

Skupine se absolutno ne 

formirajo, se ne povezujejo, 

ampak očitki so v to smer, 

čeprav ne more biti direktno, ker 

tega ni, ampak očitki so v to 

smer, da verjeten kakšni tukaj 

tisti pobudniki po navadi bolj 

skupaj držijo v tem smislu … 

ampak v tem smislu, to je proti 

tistim večjim, ker so kakšni 

člani, ki so pridni, delavni, 

dobivajo tukaj neka sredstva, in 

prihajajo očitki do te mere, da 

skratka verjeten imajo neke veze 

zadaj, da skupaj držijo pa potem 

vedo kaj izkoristit, ampak 

konkretno pa ne. 

Da bi mi poslali neke 

vprašalnike, povpraševanja – 

sami od sebe odgovora ne dajo, 

se pravi, treba je neki poslat, 

potem jih poklicat, vprašat – ste 

to dobili, kako je s tem – v 

glavnem jih je treba zelo zelo 

spodbujat, da dobiš kaj 

informacij.  

 

TA11 Ja seveda naučili smo se, da 

imajo podjetja en interes, 

društva pa malo drugačnega in 

pravila, poslovanja v podjetjih 

so drugo kot pa prostočasna 

dejavnost. Pravzaprav, če so 

Ampak ta GIZ je zrastel nekako 

tudi na prejšnjih neformalnih 

poznanstvih in vezah med 

posameznimi predstavniki teh 

društev. Odnosi so bili zelo dobri, 

ker je bilo veliko navdušenja, teh 

No sedaj če izhajam iz našega 

primera je bilo tega sodelovanja 

zelo malo, malo oziroma skoraj 

nič. Sodelovanje je bilo, ko se 

je vzpostavljala, pripravljala in 

sprejemala zakonodaja za to 

Kako je bilo z aktivnostjo 

sodelovanja članov? 

Ja nekateri so, vsi pa ne. To je 

bilo tako kot povsod, vedno eni 

in isti člani so se udeleževali 

sestankov in tudi aktivno 

Ja formalno, kadar so bili 

sestanki so se naredile 

zabeležke in so se potem 

seveda te zabeležke sestankov 

pošiljale tudi ostalim članom. 

Drugače pa precej tudi 



 
 

bili člani iz podjetja prek tega 

GIZ-a so seveda predvsem 

zasledovali cilje podjetja iz 

katerega so izhajali in tako 

podjetje ni moglo opravljati 

dejavnosti tudi za preostale 

člane, ti ki so bili pa 

prostočasno pa niso imeli ne 

sredstev ne časa, ne resursov, 

da bi se aktivno vključevali. In 

tukaj je prišlo do tega 

nesorazmerja nekako. Tudi 

potem, ko se je zamenjalo 

vodstvo v podjetjih, ko so se 

zamenjali lastniki in uprava je 

pa ta interes čisto zbledel. 

 

društev, veliko pripravljenosti, da 

se nekaj naredi. 

 

Ni bilo nobenih konfliktov, jaz se 

ne spomnim, da bi bili slabe volje, 

nekih slabih izkušenj ni. Mi smo 

se med seboj tako dobro poznali, 

tudi neformalno, da ni bilo. 

 

področje, so se obračali na nas 

za mnenja, drugače pa je bilo 

skoraj neopazno. 

sodelovali. Nekateri so pa bili 

člani zgolj na papirju. 

Če bi lahko rekli, da so se 

nekateri člani čutili izključene? 

Ne to ne, tega ne bi mogla reči, 

ker sami niso pokazali interesa, 

da bi se bolj aktivno vključevali. 

Ja so se bolj pasivno vključevali. 

 

neformalno, telefonsko, tudi 

medsebojno smo se obiskovali 

oziroma so predvsem člani bom 

rekla obiskovali naše, tako da je 

bilo kar nekaj teh izmenjav. 

 

TA12 Ja predvsem zagnanost, a ne, 

da se vendarle v Sloveniji da 

nekaj na področju turizma 

naredit, ne pa samo poznati 

Ljubljano, Portorož in Bled. 

Štajerska po navadi niti jo ne 

čutimo, a ne, en del Slovenije, 

a ne, in predvsem to no, 

dokazat, da smo lahko tudi mi 

mala Švica na koncu, no.  

 

Drugače pa so bili pa odnosi 

mirni, ni bilo nobenih izpadov in 

tega. Skupščine tudi, so bile 

večinoma pozitivne, mogoče kdaj 

se nas je bilo težko toliko zbrati, 

da smo bili sklepčni.  

 

Nihče ni imel več interesa 

sodelovati, če smo organizirali 

kakšne razne skupne sejme in 

to, v večini ni bilo zanimanja, 

ker ni bilo denarja in potem se 

je pa vsak znašel kakor se je. 

 

Vedeli so kaj se dogaja, 

mogoče so nam omogočili 

kakšno posebno novinarsko 

konferenco, recimo v sklopu 

določenih sejmov, smo si lahko 

predstavljali, da ni bilo treba ali 

je bil mogoče kje kakšen 

članek, ampak da bi mi pa tisto 

prodrli, da bi nas podprli, da bi 

nas na tudi na njihove splete 

dali ali pa s podporo Slovenije, 

tega pa na žalost, ni prišlo do 

nobene izvedbe. 

 

Kaj se kakšna skupina počutila 

ali se počuti izključena iz 

organizacije? 

Niti ne toliko, niso. 

Kar se tiče uradnega 

informiranja, to smo pač seveda 

mailing liste, uporabljali 

določene zadeve in tega, ne, 

med samimi člani, moram pa 

priznati, pa ni bilo kaj takega, 

mogoče, ne vem, tisti, ki so si 

bili blizu ja, ampak, da bi pa 

nekako to mrežili, to zadevo, pa 

ne - če bi se nekomu ena ideja 

utrnila, da bi jo pač  sprovedli 

čez vse, a ne. 

 



 
 

Socialni kapital  asociacije -  analiza z matričnim pristopom (2. Nivo analize) 

Tabela 2: Analiza indikatorjev po asociacijah 

 UGOTOVLJENE ZNAČILNOSTI ASOCIACIJE 
SKUPINE IN OMREŽJA Asociacija svojim članom omogoča mreženje 

Članstvo v asociaciji demokratično deluje 

Članstvo je raznoliko 

Asociacija se povezuje z ostalimi deležniki 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA1, TA2, TA6, TA8, TA9, TA10,  

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 
NI SKUPIN IN OMREŽIJ Članstvo ne ustvarja novih mrež 

Asociacija ne deluje povezovalno 

TA8 

TA6 
PRISOTNO ZAUPANJE Med člani in vodstvom obstoja zaupanje 

Obstoja medsebojno zaupanje med člani 

Zaupanje je prisotno do ostalih organizacij, ki sodelujejo  

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA10, TA11  

TA1, TA4, TA5, TA7, TA9  

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA10, TA11, TA12 
POMANJKANJE ZAUPANJA Člani si ne zaupajo 

Člani ne zaupajo vodstvu, tudi strokovno 

TA9, TA12 

TA12 
KOLEKTIVNA AKCIJA – 

PRISOTNA 
Člani sodelujejo pri aktivnostih asociacije 

Člani in vodstvo se dogovorijo za skupne akcije 

Iz uspešnih akcij se generirajo nove pobude 

Sestanki organov upravljanja so sklepčni in produktivni 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9 
KOLEKTIVNA AKCIJA  - 

ODSOTNA 
Pasivnost članstva 

Člani se ne udeležujejo skupnih sestankov in aktivnosti 

Člani ali vodstvo omejuje pobude članstva 

Pobude izven asociacije niso zaželene 

TA2, TA3, TA6, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA8, TA11, TA12 

TA8, TA9, TA11, TA12 

TA2, TA3, TA6, TA8, TA10, TA11, TA12 
SOCIALNA VKLJUČENOST – 

PRISOTNA 
Člani so enakopravni 

Pri aktivnem delovanju je vključen vsak, ki to želi 

Ni oblikovanih elit v asociaciji 

TA1, TA3, TA4, TA5, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 
SOCIALNA VKLJUČENOST – 

ODSOTNA 
Posamezne skupine se počutijo izključene 

Obstajajo konflikti med člani 

Vodstvo asociacije deluje samostojno, mimo članstva 

TA2, TA6, TA8, TA12 

TA6, TA8, TA9 

TA10 
INFORAMCIJE IN 

KOMUNIKACIJE 
Vodstvo informira člane 

Člani se medsebojno informirajo 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 

TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12 
NI INFORMACIJ, SLABA 

KOMUNIKACIJA 
Ni pretoka informacij 

Vodstvo skriva informacije 

Člani širijo nepreverjene informacije 

TA11 

TA12 

TA12 

 


