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1 UVOD 
 
Okoljske nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji se v zadnjih letih soočajo z različnimi             
izzivi, še posebno na ravni negativnih javnih percepcij, proti-NVO medijskih strategij in oblik             
financiranja. Ena izmed večjih težav, ki ovira razvoj in delovanje nevladnega sektorja je, da se               
le-tega v javnosti ne vidi kot nekaj kar ima lahko dodano vrednost v družbi. V različnih                
primerih se ga vidi kot sklop organizacij, ki se vključuje v komunikacijski proces z namenom,               
da blokira odločitve različnih akterjev. Takšen prevladujoč način razumevanja okoljskih          
akterjev in okoljskih problemov v Sloveniji nevladnemu sektorju otežuje delo, morda           
predvsem na kritičnem področju soustvarjanja progresivnih politik in sodelovalnih struktur za           
okoljsko in družbeno odgovorne institucije. V tem dokumentu na podlagi intervjuja in            
pregleda literature podajamo predloge oziroma izhodišča za premislek za NVO Focus. Namen            
izhodišč za premislek je predvsem refleksija o delovanju organizacije, ki upamo, da bo             
društvu Focus pomagala pri izbranih vprašanjih in problematikah. 
 

1.1 Metodologija in zastavitev dokumenta 
 
Tekom projekta smo s pomočjo različnih metod naslovili zgornje problematike. Uporabili           
smo: pregled medijskih objav o društvu Focus, polstrukturiran intervju in pregled literature. V             
medijski analizi smo se predvsem usmerili na članke o konfliktu med ministrstvom za             
gospodarstvo, podjetji in okoljskimi nevladnimi organizacijami glede postavitve lakirnice         
Magna. Na takšen način smo pridobili globlje razumevanje družbeno-političnega okolja, v           
katerem delujejo NVO v Sloveniji, to sliko pa smo dopolnili z intervjujem predstavnika NVO              
Focus. Pri polstrukturiranem intervju smo pripravili nabor vprašanj, ki se nanaša na področja             
omenjena v uvodu. Na intervjuju smo zastavili tudi vprašanja, ki so vezana na usmeritev              
dokumenta priporočil in konkretnih ukrepov za Focus. S pregledom domače in tuje literature             
pa smo predvsem iskali odgovore na izzive s katerimi se srečuje društvo Focus. Dokument je               
zastavljen po tematikah, ki smo jih identificirali skupaj z dr. Tomislavom Tkalcem preko             
intervjuja, med skupnimi sestanki (nasveti pedagoškega in delovnega mentorja) in skozi           
proces priprave dokumenta. Na koncu dokumenta so zapisani tudi viri oziroma povzetki            
intervjujev iz katerih smo pri pripravi dokumenta izhajali. V prilogi 1 se nahaja tudi širši               
seznam literature, ki je potencialno uporaben za društvo Focus. Spodaj navajamo povzetke            
fokusnih področij za priporočila: 
 

a) Strokovnost: družbeni akterji in civilna družba splošno ne prepoznajo nevladni sektor           
kot strokovnjake. Kako se naj NVO ali del NVO sektorja vzpostavi kot neodvisna             
stroka, ki pomembno sodeluje v razvoju javnih politik? Kako se naj vzpostavi            
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vključujoč komunikacijski proces glede okoljskih vprašanj za nevladni sektor? Kako          
se naj Focus profilira kot strokovna organizacija? 

b) Vizija: vprašanje razvoja društva Focus v kontekstu koncepta od-rasti in koncepta           
civilne družbe, ki je strukturno vpet v kapitalistično dinamiko. Pomembnost jasnosti           
glede trenutnih in zaželenih oblik med-deležniškega sodelovanja, tudi v zvezi z           
željeno prihodnostjo soupravljanja (kjer sta civilna družba in NVO v redefinirani           
vlogi). 

c) Medijske strategije: kakšne medijske strategije oziroma načine lahko Focus ubere, da 
se pozicionira kot strokovna organizacija? Kako naj ima kot organizacija večji 
medijski vpliv? Kako preprečiti, se pripraviti na oz. reagirati na koordinirane strategije 
podjetij, ministrstev in drugih akterjev, kot v primeru Magne?  Opozarjanje na 
pomembnost narativa in obsežne vizije pri objavah v družabnih medijih. 

d) Področja vpliva: predvsem gre za vprašanje na kakšen način lahko okoljski nevladni 
sektor izboljša svojo javno podobo in položaj v med-deležniških so-odločevalskih 
procesih? 

e) Financiranje: financiranje je področje na katerem je NVO sektor ranljiv zaradi           
odvisnosti od razpisne dejavnosti. Zaradi zahtevnosti področja smo pripravili krajši          
predlog možnosti iskanja financiranja za Focus. 

 

2 STROKOVNOST 
 
Eno izmed vprašanj, ki si ga zastavlja društvo Focus je kako se lahko profilira kot strokovna                
organizacija? Bolj kot to vprašanje se pri dokumentu nagibamo k ideji, da gre za vprašanje               
vizije in kam se bo Focus usmeril v prihodnosti. Ali se bo dojemal kot strokovna organizacija                
(think tank), ki sodeluje v javnopolitičnem procesu ali bo večji pomen namenil sodelovanju z              
javnostjo in grajenju aktivistične mreže. Različne oblike samodojemanja in dojemanje znotraj           
politične arene pomenijo tudi drugačne oblike delovanja. 
V primeru da se društvo Focus usmeri v razvoj strokovne organizacije, predlagamo, da se kot               
takšna organizacija zavzema za premik državne administracije (administrativni        
racionalizem-vladanje) k načelom vladovanja (“governance”). Vladanje poteka od zgoraj         
navzdol in je hierarhično urejeno. Vladovanje pa poteka decentralizirano, neformalno in           
mrežno. Takšen način reševanja okoljskih izzivov je za društvo Focus bolj primeren in             1

omogoča komunikacijsko formo kamor lahko vstopajo kot neodvisna strokovna organizacija.          
Obenem pa lahko v takšni komunikacijski formi gradijo tudi povezave z javnostjo in             
podobnimi organizacijami.  

1 Glej poglavje o administrativnem racionalizmu v delu Politika Zemlje: okoljski diskurzi (2018). 
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Naslednja strategija skozi katero se lahko Focus profilira kot strokovna organizacija je večje             
povezovanje z institucijami znanja. Prilagamo konkretne možnosti za društvo Focus s           
katerimi se lahko profilira kot strokovna organizacija: 
 

- Izvedba predavanj in delavnic: Po dogovoru z univerzo oziroma na individualni bazi s             
profesorji relevantnih predmetov (družboslovnih, naravoslovnih oz.interdisciplinarnih)      
se lahko izvajajo predavanja in delavnice. 

- Seminarska, diplomska in/ali magistrska dela: Po dogovoru z univerzami lahko Focus           
formulira sklop naslovov in kratkih opisov seminarskih, diplomskih in/ali magistrskih          
del, katere lahko študentje prijavijo ter v sodelovanju z društvom tudi izdelajo. 

- Predmet “transdisciplinarna študija primera”: Po zgledu univerz v tujini, zavzemanje          
in vzpostavljanje partnerstev z univerzami za predmet “transdisciplinarna študija”         
(ang. transdisciplinary case study); predvsem a ne nujno izključno v okviru           
interdisciplinarnih (npr. družboslovno-naravoslovnih) študijskih programov.     
Diplomski in/ali magistrski študentje pridobijo praktične izkušnje, s tem da v ekipah            
pomagajo organizacijam (NVO, CDO) in/ali podjetjem pri določenih problemih,         
katere le-ti sami zastavijo v sodelovanju s pristojnimi na univerzi. Končni izdelek je             
odvisen od potreb organizacije (študija, anketa, analiza, razvoj medijske strategije,          
idr.). Predlogi za novi družbeno-okoljski modul lahko vključujejo predlog za tovrstno           
usmeritev.  

 
Tretja možnost, ki jo lahko ubere Focus je medijsko profiliranje kot strokovna organizacija.             
Več o tem v točki “Medijske strategije”. 

3 VIZIJA 
 
Pri viziji smo se predvsem osredotočili na vprašanja, ki društvu Focus ponujajo refleksijo nad              
dosedanjim načinom delovanja in idejami, ki služijo kot možnosti za prihodnji razvoj.            
Osredotočili smo se na politično, med-deležniško in strukturno raven. 
 
Političnost organizacije: zavedamo se, da se je v trenutnih institucionalnih pogojih ter pogojih             
popularnega dojemanja nevladnega sektorja težko opredeljevati kot “politična” organizacija.         
Hkrati bi poudarili, da je delovanje društva vedno, bodisi posredno ali neposredno, politično.             
Tako bi na tem mestu predlagali, da: 

- Se iz opisa društva odstrani samo-označitev nepolitične organizacije (še vedno lahko           
diplomatsko ostane “implicirana”). 
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- Se v viziji društva izpostavi tudi poslanstvo in vizija na področju oblik            

med-deležniškega sodelovanja (odločevalski procesi, načrtovanje politik, eksperimenti       
z zadružništvom, idr.), ki se društvu zdi kot 1.) smiselna prehodna (“transitional”)            
struktura odločevanja (npr. model collaborative urban governance & co-cities gibanje;          
glej, npr. Iaione & Foster, 2018); 2.) daljnosežna ciljna oblika med-deležniškega           
sodelovanja v soustvarjanju (nove, “trajnostne”, “odrastne”, “skupnostne”) politične        
ekonomije (Patterson et al., 2016), kjer je tudi vloga oziroma sama oblika NVO             
redefinirana v konstelaciji akterjev in organizacij (Hočevar, 2017). 

 
Pri strukturni umestitvi nevladnega sektorja smo izhajali iz članka Marx in civilna družba. Za              
refleksijo prilagamo relevantna izseka. Članek Marka Hočevarja umešča koncept civilne          
družbe v sodobno marksistično misel. Pomemben je iz vidika, ker preizprašuje usmeritev            
nevladnih organizacij in njihovo vlogo v kapitalističnem družbenem sistemu. Če se Focus            
posveti usmeritvi v od-rast pomeni to tudi gradnjo antikapitalistične institucije, ki ne more biti              
zavezana k obstoječemu delovanju na ravni financiranja, vizije, ideologije ipd. 
 
1) Civilna družba je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej tako v            
liberalno-kapitalistični ureditvi kot tudi v kanonski politologiji predstavljena kot korektiv          
vladi/državi in tudi različna od vlade/države, hkrati pa je tudi izvzeta in ločena od sfere               
produkcije. Ob tem je zvedena bolj ali manj na civilnodružbene organizacije oziroma            
razumljena kot empirični seštevek civilnodružbenih organizacij. Konec 20. stoletja postane          
civilna družba predvsem sinonim za mnoštvo od države neodvisnih združenj, ki jih tvorijo             
posamezniki, organizirani po načelu prostovoljnosti. Hočevar se za razumevanje civilne          
družbe (v času, ko je depolitizirana) ukvarja s trikotnikom: sfera produkcije, civilna družba in              
država; z namenom da bi z Marxovim razumevanjem ponudil odgovore na njene sodobne             
izzive (Hočevar 2017). 
 
2) Če je država že določena s kapitalističnim načinom produkcije (če ne drugače, potem vsaj               
strukturno, tako tudi civilna družba) in če se civilnodružbene organizacije financirajo s strani             
države in/ali neposredno s strani kapitala, je namreč tudi takšna “empirična” civilna družba             
povezana s kapitalističnim načinom produkcije in torej tudi z razredno družbo. Izhajajoč iz             
Marksa in Gramscija ter upoštevajoč današnjo percepcijo “empirične civilne družbe”, imajo           
civilnodružbene organizacije, ki so strukturno odvisne od kapitala in tudi države, smisel le,             
dokler obstaja razredna družba, ki določa obliko in vsebino političnega organiziranja, in            
dokler v kontekstu današnjega razumevanja civilne družbe obstaja potreba po “korekciji”           
države in sfere produkcije. Marx pravi, da je prava demokracija možna le, ko in če pride do                 
odprave civilne družbe; oziroma v resnični demokraciji politična država izginja, kar pomeni,            
da izginja tudi civilna družba, ki je pogoj buržoazne (politične) države. Čeprav je danes              
civilna družba izvzeta iz sfere produkcije in ločena od države, lahko predpostavljamo, da v              
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novi formaciji ne bi bilo potrebe po takšni “korekcijski” vlogi empirične civilne družbe. Če se               
nekatere civilnodružbene organizacije zavzemajo za “boljše” življenje in demokracijo, bi se           
le-te, izhajajoč iz Marxove radikalne zastavitve demokracije, morale zavzemati tudi za           
odpravo samih sebe (Hočevar 2017). 

4 MEDIJSKE STRATEGIJE 
 
Znotraj priprave medijskih strategij je bilo iz strani Focusa zaželjeno, da pripravimo            
instrumentalno strategijo, ki jo lahko Focus uporabi v medijski areni. Zaradi časovne omejitve             
projekta in pomanjkanja ustreznega kadra znotraj projekta nismo izpolnili Focusovega          
predloga. Namesto tega smo pripravili možne usmeritve in idejno zasnovo za možno            
prihodnje delovanje. 
 
Predlagamo: da se Focus ali samostojno ali skupaj v okviru celotnega okoljskega centra loti              
priprave dolgoročne in ciljno zastavljene medijske strategije. Medijska strategija se lahko           
razdeli na več sklopov (krizno komuniciranje, profiliranje organizacije, promocija dogodkov).          
Focus bi lahko za konkretne nasvete angažiral študente komunikacijskih smeri, ki opravljajo            
zaključne naloge. Prav tako bi bilo smiselno v organizacijo preko pripravništev, projektnega            
sodelovanja, v sklopu mrež ali kako drugače pridobiti posameznika/co, ki je seznanjen s tem              
področjem in bi pomagal društvu Focus pri postavitvi podrobnejše strategije in kontingenčnih            
načrtov.  
 
Prilagamo tudi primer zakaj je medijska strategija in usklajenost z vizijo pomembna. Kratko             
smo analizirali eno izmed facebook objav društva Focus. 
 
Trajnostno potrošnjo je potrebno naslavljati bolj močno skupaj s trajnostno proizvodnjo, tudi            
če je fokus na strani t.i. potrošniškega ravnanja. Na tak način razširjen narativ se povzpne nad                
pasti okvira “potrošniške odgovornosti” za okoljske probleme, predvsem preko njihove kupne           
moči. Takšen delen in neoliberalno skladen koncept odgovornosti ima lahko tudi negativne            
posledice na ravni javnih percepcij NVO. S to točko je povezana tudi raven, na kateri se v                 
družabnih in drugih medijih naslavljajo okoljski problemi bolj splošno. Spodaj navajamo           
primer narativa, katerega se nam zdi bi lahko izboljšali oz. spremenili: 
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Tekst: “The most disgusting” v tem je dejstvo, da smo za 
to grozoto krivi ljudje v svojem vedno bolj pogoltnim 

načinom življenja” 
 
 
Zgornja trditev implicira “človeka” kot homogeno celoto,       
kar ne upošteva različnih stopenj vpliva na okolje glede na          
razred, dohodek, manjšinsko pripadnost itd.. Izjava      
postavlja odgovornost na človeštvo na splošno oziroma       
človeka kot takega, ne na politično ekonomske institucije        
in povezane okoljske imaginarije kot izvori ne-trajnostnih       
oblik proizvodnje in uporabe (glej tudi Anthropocene       
versus Capitalocene debato, Moore, 2016). 

 
Razširjen koncept trajnostne proizvodnje in potrošnje (“sustainable production &         
consumption” ali SCP) se lahko poveže tako na deklerativni/vizijski kot novi projektni bazi s              
koncepti: 

- močne trajnostne proizvodnje in potrošnje (napram šibki orientaciji: glej Hobson,          
2013)  

- krožnega gospodarstva (Ghisellini in dr., 2016) in kozmo-lokalizma (Kostakis in dr.,           
2015) 

- participatornega zasnavljanja storitev in produktov (participatory design; co-design)        
(Selloni in dr., 2018) 

- odrasti in skupnega oz. na skupnem osnovane mrežne produkcije (“commons”;          
“commons-based peer production”) (Bauwens in Pantazis, 2018) 
 

5 FINANCIRANJE 
 
Institucionalni okvir financiranja ne temelji na zagotovljenih sredstvih ampak pomeni          
odvisnost od razpisov. Tako so letni in četrtletni načrti v društvu postavljeni dokaj rigidno, in               
tako ni prostora za, denimo, aktivistične dejavnosti, poglobljene analize in odzive na aktualne             
teme in dogodke, ter razmeroma neodvisne dolgoročno zastavljenje projektov. Posledica          
obstoječega načina financiranja projektov je tudi nekolikšna tematska razkropljenost oziroma          
parceliranost projektov, za katerimi ni neke očitne dolgoročne, celostne vizije in strategije.            
Možnost, da se nekaj časa nameni raziskovanju neortodoksnih oblik financiranja za različne            
projekte in aktivnosti (vključno s “crowdfunding” platformami). 
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6 ZAKLJUČEK IN KLJUČNE TOČKE 
 

Kot zaključek navajamo identificirana splošna področja delovanja društva za izboljšanje          
pogleda civilne družbe na okoljski nevladni sektor ter hkratno izboljšanje položaja v            
med-deležniških so-odločevalskih procesih: 
 

- Zakonska uredba (npr. zakonodajna opredelitev NVO, resolucija o normativni         
dejavnosti) 

- Mednarodno povezovanje (večja možnost pritiska, urejeno dolgoročno financiranje) 
- Povezovanje med organizacijami (koalicije, mreže, sodelovanja) 
- Medijske strategije, intervencije in aktivizem (npr. dovoljzavse.si, sestavivlado.si,        

števec kršitev resolucije o normativni dejavnosti) 
- Izobraževalni dogodki in programi (npr. skupnostno upravljanje z življenjskimi viri) 
- Medijska vidnost oziroma večja dosežnost svojega sporočila, področne strokovnosti in          

projektov v javnosti 
- Družbena mobilizacija okoli družbeno-okoljskih problemov 
- Povezovanje z akademsko sfero (univerzami, raziskovalnimi centri, študijskimi        

programi) 
- Celovita vizija poslanstva in (trenutne, tranzicijske, željene prihodnje) vloge (tudi na           

politični ravni) 
- Strateško so-ustvarjanje pogojev za boljše med-deležniško sodelovanje 
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TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Spodnji izpiski služijo kot pregled ugotovitev z intervjuja, opravljenega z dr. Tomislavom            
Tkalcem 1. avgusta 2018 v prostorih društva Focus. Intervju se je nanašal na usmeritev              
dokumenta (tj. potrebe Focusa), razumevanje okoljskega NVO sektorja v Sloveniji, ter izzive            
s katerimi se Focus sooča tako na družbeno-imaginarni, akterski kot institucijski ravni.  

Intervjuvanec: dr. Tomislav Tkalec 
Intervjuvala: Nina Cujnik & Sara Bauman 
 

1. Kako je na splošno dojet “pomen” (oz. “vloga” ali “mandat”) NVO sektorja v 
Sloveniji, kakšna je klima pri nas, in iz kje ti pogledi izhajajo?  

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422416300843
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422416300843
http://www.ep.liu.se/ecp/150/021/ecp18150021.pdf
http://www.ep.liu.se/ecp/150/021/ecp18150021.pdf
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Pogled na NVO sektor izhaja iz pozicije akterjev in kako vidijo civilno družbo. V Sloveniji ga                
večinoma ne vidijo kot nekaj kar ima lahko dodano vrednost. Na nevladnike se gleda              
predvsem kot ljudi, ki se vključujejo v politične in ekonomske postopke z namenom, da              
blokirajo odločitve različnih akterjev. Takšna je tudi glavna percepcija javnosti.  
 

2. Kateri akterji so tisti ki (preko različnih strategij) najbolj pripomorejo da je 
temu tako (npr. privatni sektor, ministrstvo, univerze, civilna družba), in kakšen 
je njihov pogled? 

 
Pogleda sta med seboj povezana oziroma podobna. Magna je bil eden izmed procesov kamor              
se je Focus vključil zato, da izboljša odločevalski proces. Focus je vstopil v komunikacijo s to                
namero. Zaradi takšne namere ni bilo tudi pričakovanja na takšen odziv ministrstva oziroma             
Magne. Strategija Magne oziroma ministrstva je bila zelo dobro pripravljena, zato           
intervjuvanec išče strategije/načine kako se obraniti medijskih napadov. 
 

3. Viri financiranja za društvo Focus 
 
V veliki večini gre za EU projekte. Nekaj je tudi nacionalnih projektov (prijavljeni preko              
Ekosklada in MOP-a). Pri društvu Focus gre predvsem za projektno delo, kampanjsko delo in              
občasno delo “watchdoga”. Glej tudi letna poročila Focus-a, dostopna na spletnem naslovu            
http://focus.si/o-nas/letna-porocila/. 
 

4. Identificirali smo nekaj strategij… Kaj pravite nanje? 
 
Predlog skupine Mladi za boljše okolje 2. Outreach: povezovanje s tujimi organizacijami in             
domačimi organizacijami kot npr. Friends of the Earth. Focus je v konfliktu z Magno in               
ministrstvom pridobil podporo okoli 60ih tujih organizacij. To je bil samo odziv brez prave in               
sistematične kampanje. 
 

5. Kakšen efekt ima to povezovanje? 
 
Potrebno je imeti jasno medijsko PR strategijo kako to narediti. Focusu bi najbolj koristil              
instrumentalen nivo, npr. pridobiti vrhunske strokovnjake na tem področju ali osebe           
(uveljavljene strokovne avtoritete iz okoljskega področja), ki bodo potrdile, da imaš prav.            
Prav bi prišlo še kaj iz literature in teoretični prispevki avtorjev o okoljskih bojih in               
konfliktih. 
 

6. Ali vidite medijske strategije kot uporabne/drugačne kanale za tako početje ali           
širjenje idej? 

 

 

http://focus.si/o-nas/letna-porocila/
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Večinoma se odzivajo tisti, ki so zainteresirani. Vprašanje je bolj kako doseči vse ali širšo               
publiko. 
 
 

7. V viziji društva Focus se predvsem pogreša zapis in jasno izraženo konkretno            
sodelovanje med deležniki. Kaj pravite na to? 

 
Intervjuvanec prosi, da se to vključi v dokument. Lahko tudi kot vprašanje, da se ta element                
znotraj Focusa začne preizpraševati. Dodal je še, da se vpraša Taja Zavodnika, ki ima kritičen               
pogled na NVO sceno glede vprašanj tipa: iskanje rešitev znotraj sistema ali zunaj sistema.              
Rok bi predlagal iskanje tako zunaj kot znotraj sistema in strateško ustvarjanje pogojev za              
različne oblike meddeležniškega delovanja. To zahteva bolj jasne pozicije glede oblik           
možnega in željenega institucionalnega (so)delovanja. Predvsem gre tukaj za nadgradnjo          
vizije; zavedamo se kaj se dogaja in želimo drugačno prihodnost – kakšne oblike/strategije             
lahko spodbujamo in izvedemo za dosego tega cilja. Zakaj torej bi bila pomembna strategija,              
ki je zapisana na spletni strani? 
 
 

 

PREGLED MEDIJEV 

 
Preko pregleda spodaj navedenih prispevkov v medijih s strani različnih akterjev smo si lahko              
ustvarili sliko o izzivih, s katerimi se soočajo okoljske nevladne organizacije v Sloveniji, ter o               
pogledih različnih akterjev na vlogo okoljskih nevladnih organizacij. 
 

- “Ekoteroristi” 
 
2.12.2016 Inovativnost države pri izmišljanju bedarij je neizmerna: pogovor z ministrom za 
gospodarstvo Zdravkom Počivalškom. 
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/inovativnost-drzave-pri-izmisljanju-bedarij-je-neiz
merna.html  
 
9.12.2016 Odzivi nevladnih organizacij: Ali bodo nas, ekoteroriste, onemogočili z okoljsko 
protiterorističnimi ukrepi? 
https://www.delo.si/sobotna/ali-bodo-nas-ekoteroriste-onemogocili-z-okoljsko-protiteroristicn
imi-ukrepi.html  
 

 

https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/inovativnost-drzave-pri-izmisljanju-bedarij-je-neizmerna.html
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/inovativnost-drzave-pri-izmisljanju-bedarij-je-neizmerna.html
https://www.delo.si/sobotna/ali-bodo-nas-ekoteroriste-onemogocili-z-okoljsko-protiteroristicnimi-ukrepi.html
https://www.delo.si/sobotna/ali-bodo-nas-ekoteroriste-onemogocili-z-okoljsko-protiteroristicnimi-ukrepi.html
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9.12.2016 Nadležni »ekoteroristi« Minister Počivalšek bi nižal okoljske standarde. 
https://www.mladina.si/177739/nadlezni-ekoteroristi/ 

 

 

- Magna 
 
24.7.2017 Uradna izjasnitev stranskih udeležencev (Umanotera, IPOP, Focus). 
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2017/08/Magna-izjasnitev-stranskih-udele%C
5%BEencev-24.7.2017.pdf  
 
10.8.2017 Magna: Slovenija ostala naša prva izbira. 
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/magna-dobila-okoljevarstveno-soglasje.html  
 
17.8.2017 - Okoljevarstveniki nezadovoljni, sledijo tudi pritožbe. 
https://mariborinfo.com/novica/politika-gospodarstvo/okoljevarstveniki-nezadovoljni-sledijo-t
udi-pritozbe/144427  
 
4.9.2017 - “Magna do konca” (video prispevek iz Tednika): 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174489293 
18.9.2017 - “Magna triler” (video prispevek iz Studia city): 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174491730 
 

- Aktualno 
 

28.7.2018 - Nasilje nad okoljevarstveniki (video prispevek iz Dnevnika): 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174553804  
 
31.7.2018 - Nevladniki od nove vlade pričakujejo večjo vključenost pri pisanju zakonov. 
http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-od-nove-vlade-pricakujejo-vecjo-vkljucenost-pri-pis
anju-zakonov/462047  
 
 

 

 

https://www.mladina.si/177739/nadlezni-ekoteroristi/
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2017/08/Magna-izjasnitev-stranskih-udele%C5%BEencev-24.7.2017.pdf
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2017/08/Magna-izjasnitev-stranskih-udele%C5%BEencev-24.7.2017.pdf
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/magna-dobila-okoljevarstveno-soglasje.html
https://mariborinfo.com/novica/politika-gospodarstvo/okoljevarstveniki-nezadovoljni-sledijo-tudi-pritozbe/144427
https://mariborinfo.com/novica/politika-gospodarstvo/okoljevarstveniki-nezadovoljni-sledijo-tudi-pritozbe/144427
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174489293
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174491730
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174553804
http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-od-nove-vlade-pricakujejo-vecjo-vkljucenost-pri-pisanju-zakonov/462047
http://www.rtvslo.si/slovenija/nevladniki-od-nove-vlade-pricakujejo-vecjo-vkljucenost-pri-pisanju-zakonov/462047
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PREGLED STROKOVNE LITERATURE 

 
- Ključne besede 

 
ANG: NGO, environmental NGO, civil society, civil society organizations (CSO), role(s) of            
(NGO/CSO), social movements, strategies, public perception, capitalism, sustainability,        
sustainability transitions, media, media strategies, communication, networking, capacities,        
controversy, clash, interests, influence, vested interests, small and medium sized enterprises           
(SME), corporate social responsibility, corporate environmental responsibility, corporate        
social and environmental responsibility (CSER), relations, public relations, stakeholder         
relations, multi-stakeholder, regulations, environmental activism, European Union, Europe,        
Slovenia 
 
SLO: Nevladne organizacije, okoljski NVO-ji, civilna družba, civilnodružbene organizacije         
(CDO), vloga NVO-jev/CDO-jev, družbena gibanja, strategije, javno mnenje, javne         
percepcije, kapitalizem, trajnost, trajnostna/e tranzicija/e, mediji, medijske strategije,        
komunikacija, mreženje, kapacitete, kontroverznost/polemika, trk/spopad, interesi, vpliv,       
osebni interesi, mala in srednja podjetja, družbena odgovornost podjetij, okoljska          
odgovornost podjetij, socialna in okoljska odgovornost podjetij, odnosi, odnosi z javnostjo,           
odnosi med deležniki, med-deležniško sodelovanje, predpisi, okoljski aktivizem, Evropska         
Unija, Evropa, Slovenija 
 

- Pregled 
 
Pri pregledu literature smo se osredotočili na članke, ki zadevajo tako ontološko kakor raven              
praktičnega delovanja civilnodružbenih organizacij. Prvi izsek iz knjige Politika Zemlje:          
okoljski diskurzi se osredotoča na vladajočo percepcijo reševanja okoljskih vprašanj. S tem            
poglavjem je vzpostavljen zemljevid, ki omogoča pogled na vladajočo percepcijo o reševanju            
okoljskih vprašanj v Sloveniji. Drugi članek se osredotoča predvsem na pomen civilne družbe             
v sodobni družbi. Z izseki iz članka smo želeli predvsem pojasniti kakšno vlogo igrajo              
nevladne organizacije in k čemu bi morale stremeti. Tretji članek predstavlja kritično            
dimenzijo in predvsem preizprašuje usmeritve civilne družbe, ki so ponavadi samo korektiv            
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sistema, ne borijo pa se za odpravo vzrokov za nastale krizo. Članek je pomemben, saj               
društvo Focus z usmeritvijo v od-rast preizprašuje tudi svoje lastne usmeritve glede            
poslanstva NVO. Četrti članek, ki se ukvarja z rekrutacijo prostovoljstva se zdi kakor, da ne               
ustreza potrebam Focusa. Vendar je članek pomemben predvsem zaradi premisleka o           
usmeritvah društva Focus in nadgradnjo svojega programa z bolj aktivistično usmeritvijo.           
Zadnji članek pa predvsem odpira premislek in kratke izseke napotil o tem na kaj se je                
potrebno pripraviti pri medijskih napadih iz strani različnih akterjev. 
Iz literature so instrumentalno pripravljeni izseki, ki bi lahko potencialno bili uporabni za             
organizacijo. V prilogi 1 se nahaja širši seznam literature, ki je potencialno uporabna za              
društvo Focus. 
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Dryzek: politike zemlje - okoljski diskurzi (2018), poglavje administrativni racionalizem 
 
Administrativni racionalizem lahko po Dryzku definiramo kot diskurz razreševanja         
problemov, ki pri razreševanju družbenih problemov, ki pri razreševanju družbenih          
problemov poudarja vlogo ekspertov, ne pa državljanov ali proizvajalcev ali potrošnikov, ter            
daje hierarhičnim družbenim odnosom prednost pred enakostjo ali tekmovanjem.         
Administrativni racionalizem je diskurz razreševanja problemov, ki jemlje status quo          
liberalnega kapitalizma kot dan. Vlada je administrativna država, obravnavana kot poenoten           
pojem. Zato vladanje ni participativno, temveč je racionalno menedžiranje v službi jasno            
opredeljenega javnega interesa s pomočjo najboljše razpoložljive ekspertize. Administrativni         
racionalizem razume, da v človeški družbi obstajata dve dopolnjujoči se vrsti hierarhije. V             
prvi so ljudje podrejeni državi (ali potencialno transnacionalni avtoriteti). V drugi državi so             
eksperti in menedžerji na ustreznih dominantnih mestih v državni hierarhiji, ki je utemeljena z              
ekspertizo. Primarni akter je vlada kot kolektivna akterka, vendar to ne pomeni, da imajo vsi               
individuumi, ki delajo za državo, enake zmožnosti za delovanje. Največje imajo tehnični            
eksperti in menedžerji. Za motive velja, da so povsem predani javnemu duhu, javni interes pa               
je konceptualiziran kot poenoten pojem. Tako sta ugotavljanje in uveljavljanje javnega           
interesa sama po sebi, tehničen postopek, zato analitiki stroškov in koristi ter ocenjevalci             
rizikov bolje vedo, kaj je v javnem interesu, kot ve sama javnost. Na kratko: Administrativni               
racionalizem jemlje politično-ekonomski status quo liberalnega kapitalizma kot dan. Nato          
znanstveno in tehnično ekspertizo, ki je organizirana v birokratski hierarhiji in jo motivira             
javni interes, uporabi za razreševanje okoljskih problemov, ne da bi se pri tem spremenil              
strukturni status quo. 
 
Civilna družba in demokracija; Bibič, Adolf (1993). Teorija in praksa, letnik 30, številka 
7/8, str. 769-779. 
 
Bibič predvsem v drugem delu članka raziskuje razmerje med civilno družbo in 
demokracijo. To vprašanje je posebej pomembno v luči vprašanja, kakšen pomen ima civilna 
družba za utrditev demokracije in za nadaljnjo demokratizacijo. Ugotovitve so sledeče: 
 

1) Civilna družba in civilnodružbena gibanja so imela velik pomen pri spreminjanju in 
demokratizaciji avtoritarnih režimov. Prav tako so aktualna za demokratizacijo 
klasičnih liberalnodemokratskih režimov.  

2) Jedro civilna družbe so zlasti prostovoljne asociacije oz. “javne interesne skupine”, ki 
delujejo v namen obrambe javnih interesov (ekologija, mir, človekove pravice, itd). 
Demokracija je tu pojmovan kot odprt in nenehen projekt. 

3) Civilna družba z vsemi svojimi prvinami, zlasti pa z razvejanim asociacijskim 
življenjem, pomeni pravo »šolo demokracije«, saj navaja posameznika na sožitje z 
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drugimi, razkriva vsebino in smisel širših interesov in skupnih vrednot, in usposablja 
za javno delovanje ter kolektivno akcijo; v njej se uči svoje kratkoročne interese 
usklajevati z oddaljenimi cilji; ob vsem tem in s tem se tudi krepi njegova odgovornost 
pred drugimi in pred seboj. 

4) V razmerah, ko se kaže popularna naveličanost s strankami in volilna abstinenca so 
civilnodružbene asociacije pomembno področje ohranjanja in krepitve 
pluralizacije. 

5) Civilna družba vnaša spremembe v pojmovanje »stare politike« in zarisuje obrise 
»nove politike«, ki bolj sloni na postmaterialističnih vrednotah. Hkrati pa tudi pritiska 
k programskim in organizacijskim reformam klasičnih oblik političnega življenja (npr. 
na spreminjanje politične agende strank, parlamentov itd.). Zlasti t. i. javne interesne 
skupine prinašajo v politično življenje novo zavest o odprtih družbenih in političnih 
problemih.  

6) V modelu političnega predstavništva, v katerem se državljanstvo bolj ali manj skrči na 
periodični (vsekakor zelo pomemben, za politično demokracijo odločilen) volilni akt, 
pomeni gosta mreža asociacij priložnost, da se državljanstvo izrazi tudi kot 
združevanje v najrazličnejša združenja, ki tako bistveno razširijo možnost za udeležbo 
v družbenem in političnem življenju. Civilna družba s svojimi avtonomnimi viri 
znanja in strokovnosti je pomemben vir za racionalizacijo demokratičnega 
odločanja. Sodobno oblikovanje politik in njihova implementacija sta povezana tudi s 
strokovnimi viri civilne družbe, ki so avtonomni glede na prevladujočo politiko. 

7) Ena ključnih sestavin demokracije je avtonomna, na bogati asociacionizem oprta 
civilna družba. Na takšen način se generira demokratična politična kultura, ki je 
nujen pogoj za stabilno demokracijo. Civilna družba s svojo asociacijsko 
infrastrukturo vzpostavlja socialni pluralizem, ta pa je bistveni pogoj trdnega 
političnega pluralizma oz. pluralistične demokracije. 
 

 
Marx in civilna družba, Marko Hočevar (2017). Tribuna. 
 
Članek Marka Hočevarja pomembno umešča koncept civilne družbe v sodobno marksistično 
misel. Članek pokaže na vlogo in umeščenost nevladnih organizacij v kapitalističnem sistemu 
in njihovem možnem odgovoru na to umestitev. Glavne ugotovitve so sledeče:  
 
1.) Civilna družba je od 70ih let prejšnjega stoletja naprej tako v liberalno-kapitalistični             
ureditvi kot tudi v kanonski politologiji predstavljena kot korektiv vladi/državi in tudi različna             
od vlade/države, hkrati pa je tudi izvzeta in ločena od sfere produkcije. Ob tem je zvedena                
bolj ali manj na civilnodružbene organizacije oziroma razumljena kot empirični seštevek           
civilnodružbenih organizacij. Konec 20. stoletja postane civilna družba predvsem sinonim za           
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mnoštvo od države neodvisnih združenj, ki jih tvorijo posamezniki, organizirani po načelu            
prostovoljnosti. Hočevar se za razumevanje civilne družbe (v času, ko je depolitizirana)            
ukvarja s trikotnikom: sfera produkcije, civilna družba in država; z namenom da bi z              
Marksovim razumevanjem ponudil odgovore na njene sodobne izzive. 
 
2.) Če je država že določena s kapitalističnim načinom produkcije (če ne drugače, potem vsaj               
strukturno, tako tudi civilna družba) in če se civilnodružbene organizacije financirajo s strani             
države in/ali neposredno s strani kapitala, je namreč tudi takšna “empirična” civilna družba             
povezana s kapitalističnim načinom produkcije in torej tudi z razredno družbo. Izhajajoč iz             
Marksa in Gramscija ter upoštevajoč današnjo percepcijo “empirične civilne družbe”, imajo           
civilnodružbene organizacije, ki so strukturno odvisne od kapitala in tudi države, smisel le,             
dokler obstaja razredna družba, ki določa obliko in vsebino političnega organiziranja, in            
dokler v kontekstu današnjega razumevanja civilne družbe obstaja potreba po “korekciji”           
države in sfere produkcije. Marx pravi, da je prava demokracija možna le, ko in če pride                
do odprave civilne družbe; oziroma v resnični demokraciji politična država izginja, kar            
pomeni, da izginja tudi civilna družba, ki je pogoj buržoazne (politične) države. Čeprav je              
danes civilna družba izvzeta iz sfere produkcije in ločena od države, lahko predpostavljamo,             
da v novi formaciji ne bi bilo potrebe po takšni “korekcijski” vlogi empirične civilne družbe.               
Če se nekatere civilnodružbene organizacije zavzemajo za “boljše” življenje in demokracijo,           
bi se le-te, izhajajoč iz Marxove radikalne zastavitve demokracije, morale zavzemati tudi za             
odpravo samih sebe. 
 
 
Rekrutacija prostovoljcev v zasebnih neprofitnih organizacijah, Tina Kašca (2017), 
diplomsko delo 
 
Glavne ugotovitve: 
 

1.) Delo prostovoljcev zaradi večanja družbenih razlik postaja vse bolj pomembno. 
Razume se, da ne morejo opravljati dela kakor redno zaposleni. Velikokrat se pojavijo 
napake in težave, saj organizacije ne prepoznajo in ne uspejo jasno definirati svojih 
potreb in zahtev. Proces pridobivanja in evalviranja prostovoljcev je posledično 
velikokrat neformalen, ohlapno strukturiran ter oblikovan brez jasnega cilja in 
strategije. Pravilno strukturirana rekrutacija je ključna za dobro delovanje 
organizacije. 

2.) Prostovoljci predstavljajo ključen gradnik strukture neprofitnih organizacij, saj 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in posledično profesionalnega kadra 
prostovoljci izvajajo velik del aktivnosti. Zaradi tesnega medsebojnega delovanja je 
potrebna posebna pozornost v procesu pridobivanja prostovoljcev, saj lahko s pravimi 
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odločitvami o izbiri kadra in ustreznimi izobraževanji ter usposabljanji v svoje 
organizacije sprejmejo posameznike, ki bodo vzdrževali visok nivo izvajanih 
aktivnosti in bodo tako pripomogli k boljši družbi (in okolju). 

3.) Izhodišča za pridobivanje prostovoljcev: a) ocenitev potreb in programsko planiranje, 
b) oblikovanje delovnega mesta, c) rekrutacija. 
 

 
 
Krizno komuniciranje preko družbenih omrežij, Karin Lisjak (2017), diplomsko delo 
 
Splošno sprejet pomen termina kriza je, da gre za nepredvidljive, negotove in stresne             
razmere, ki ogrožajo osnovne cilje in vrednote organizacije, pri čemer je čas za izvedbo              
protikriznih dejanj skopo odmerjen. Krizno komuniciranje je pri reševanju ugleda          
organizacije uspešno le, kadar je hitro in pravilno ter so posredovane informacije            
verodostojne. Zainteresiranim deležnikom je treba preprečiti pridobivanje nepravih        
informacij iz nezanesljivih virov, in sicer s posredovanjem resničnih in dovolj izčrpnih            
informacij. Obstaja več strategij kakor so: Strategije zanikanja, strategije zmanjšanja,          
strategije ponovnega grajenja. 

- Potrebno je vzpostaviti pristop in pravila kriznega komuniciranja. 
- Načrtovanje logistike pred dogodkom 
- Partnerstvo z javnostjo 
- Posluh za skrbi javnosti in razumevanje občinstva 
- Ostati dostopen medijem 
- Sodelovanje z zaupanja vrednimi viri 
- Sprejeti negotovosti in nedvoumnosti 
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8 PRILOGA 1 
 

Naslov Leto Avtor/ji Področje: Link 

Civilna 
družba in 
demokracij
a 

1993 Adolf Bibič Razumevanje koncepta 
civilne družbe 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PPX
KTQAC 

Marx in 
Civilna 
družba 

2017 Marko Hočevar Razumevanje koncepta 
civilne družbe 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V
0WZUS83/08dbc662-e495-4de1-92a2-81239fe
437c3/PDF 
stran (10) 

Dobra volja 
in (ne)moč 
civilnih 
gibanj, ki 
želijo 
spremeniti 
kapitalizem 

2013 Slavko Podmenik Razumevanje koncepta 
civilne družbe 

/ 

 
Upor v 
demokraciji 
: 
državljansk
a 
nepokoršči
na in 
konfrontaci
jske 
kampanje 

2011 Balluch, Martin Medijski in aktivistični 
upor civilne družbe 

http://www.bukla.si/index.php?action=books&b
ook_id=9687  
 
https://radiostudent.si/kultura/humanistika/marti
n-balluch-upor-v-demokraciji (recenzija) 
 
 

Building 
capacities 
of civil 
society 
organizatio
ns for 
effective 
media 
relations & 
strategy 
framework 

2015 Majda 
Tafra-Vlahović 

Medijske strategije http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2
017/10/Input_for_Strategy_Paper_NEW1.pdf  

Conflicting 
Climate 
Change 
Frames in 
a Global 
Field of 
Media 
Discourse 

2016 Jeffrey Broadbent 
in drugi 

Medijske strategije http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23
78023116670660 

Media, 
politics, 

2017 Mark C. J. 
Stoddart, Tuomas 

Medijske strategije https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2
3251042.2017.1329613 

 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PPXKTQAC
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PPXKTQAC
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V0WZUS83/08dbc662-e495-4de1-92a2-81239fe437c3/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V0WZUS83/08dbc662-e495-4de1-92a2-81239fe437c3/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-V0WZUS83/08dbc662-e495-4de1-92a2-81239fe437c3/PDF
http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=9687
http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=9687
https://radiostudent.si/kultura/humanistika/martin-balluch-upor-v-demokraciji
https://radiostudent.si/kultura/humanistika/martin-balluch-upor-v-demokraciji
http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/Input_for_Strategy_Paper_NEW1.pdf
http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/Input_for_Strategy_Paper_NEW1.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2378023116670660
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2378023116670660
https://sci-hub.tw/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23251042.2017.1329613
https://sci-hub.tw/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23251042.2017.1329613
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and 
climate 
change: 
the ASA 
Task Force 
report and 
beyond 

Ylä-Anttila & 
David B. Tindall  

Combining 
Text-Centr
ed and 
Activist-Ce
ntred 
Approache
s to News 
Media and 
Social 
Movement
s 

2013 Mark C.J. 
Stoddart, Howard 
Ramos in David 
B. Tindall 
 

Medijske strategije https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1
4742837.2013.831344 

Reviewing 
NGOs’ 
media 
strategies: 
Possibilitie
s for 
NGO-medi
a 
collaborati
on 

2010 
Sundar Sharma 

Medijske strategije https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr
act_id=2482802  

Media 
relations- 
Guide for 
civil society 
organisatio
ns 

2007 
Balkan Civil 
Society 
Development 
Network 
(BCSDN) 

Medijske strategije http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2
017/10/balkan-civic-practices-4-en.pdf 

Possible 
roles of 
CSO and 
NGO 
networks in 
fighting 
environme
ntal crime 

2013 
Frans Geysels 
Nathan Johnson 

Strategije (networking) http://documents.rec.org/offices/events/87_envi
ronmental_networking_handbook_en.pdf 
 
(stran 75) 

More 
scope for 
environme
ntal NGOs 
to 
influence 
SMEs in 
Hungary 

2015 
Evropska 
komisija ? 

Strategije vpliva na 
ekološko delovanje 
podjetij 

http://ec.europa.eu/environment/integration/res
earch/newsalert/pdf/more_scope_for_environm
ental_NGOs_to_influence_SMEs_in_Hungary_
411na5_en.pdf  

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14742837.2013.831344
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14742837.2013.831344
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2285611
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482802
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482802
http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/balkan-civic-practices-4-en.pdf
http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/balkan-civic-practices-4-en.pdf
http://documents.rec.org/offices/events/87_environmental_networking_handbook_en.pdf
http://documents.rec.org/offices/events/87_environmental_networking_handbook_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/more_scope_for_environmental_NGOs_to_influence_SMEs_in_Hungary_411na5_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/more_scope_for_environmental_NGOs_to_influence_SMEs_in_Hungary_411na5_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/more_scope_for_environmental_NGOs_to_influence_SMEs_in_Hungary_411na5_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/more_scope_for_environmental_NGOs_to_influence_SMEs_in_Hungary_411na5_en.pdf
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Role of 
NGOs in 
the 
corporate 
greening 
process 

2012 
  

Gabor Harangozo 
Gyula Zilahy 
 

Strategije vpliva na 
ekološko delovanje 
podjetij 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266
-201-1/papers/MIC4159.pdf  

The Role 
of NGOs 
and Civil 
Society in 
Global 
Environme
ntal 
Governanc
e 

2015 
Barbara Gemmill 
Abimbola 
Bamidele-Izu 

Vloga NGO-jev in civilne 
družbe v globalnem 
okoljskem vladovanju 

https://environment.yale.edu/publication-series/
documents/downloads/a-g/gemmill.pdf 

Civil 
Society in 
Global 
Environme
ntal 
Governanc
e 

 

2012 
Thomas 
Bernauer 
Carola Klock 

Civilna družba v 
globalnem okoljskem 
vladovanju 

https://www.researchgate.net/publication/2758
10499_Civil_Society_in_Global_Environmental
_Governance  

The role of 
CSO’s in 
regulating 
businesses 

2004 
Bridget Hutter, 
Joan Mahony 

Vloga civilnodružbenih http://www.lse.ac.uk/accounting/Assets/CARR/
documents/D-P/Disspaper26.pdf  

Promoting 
Sustainabl
e 
Developme
nt Through 
More 
Effective 
Civil 
Society 
Participatio
n in 
Environme
ntal 
Governanc
e 

2016 
Tamara 
Tschentscher 

Promocija trajnosti 
preko participacije 
civilne družbe v 
okoljskem vladovanju 

http://ec.europa.eu/environment/international_i
ssues/pdf/EU_NGOs_publication_20161219.pd
f  

Business–
NGO 
Interaction
s in a 

2010 
Mariette Van 
Huijstee 
Pieter 
Glasbergen 

Interakcija NVO-jev https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j
.1467-8594.2010.00364.x  

 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4159.pdf
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-201-1/papers/MIC4159.pdf
https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-g/gemmill.pdf
https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-g/gemmill.pdf
https://www.researchgate.net/publication/275810499_Civil_Society_in_Global_Environmental_Governance
https://www.researchgate.net/publication/275810499_Civil_Society_in_Global_Environmental_Governance
https://www.researchgate.net/publication/275810499_Civil_Society_in_Global_Environmental_Governance
http://www.lse.ac.uk/accounting/Assets/CARR/documents/D-P/Disspaper26.pdf
http://www.lse.ac.uk/accounting/Assets/CARR/documents/D-P/Disspaper26.pdf
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/EU_NGOs_publication_20161219.pdf
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/EU_NGOs_publication_20161219.pdf
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/EU_NGOs_publication_20161219.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8594.2010.00364.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8594.2010.00364.x
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Multi‐Sta
keholder 
Context 

Corporate 
Social 
Responsibi
lity, Public 
Policy, and 
NGO 
Activism in 
Europe 
and the 
United 
States: An 
Institutional
-Stakehold
er 
Perspectiv
e 

2006 
Jonathan P. Doh 
Terrence R. Guay 

NVO aktivizem in 
korporativna družbena 
odgovornost 

http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.institution
alstakeholderperspective.pdf  

Rekrutacija 
prostovoljc
ev v 
zaebnih 
neprofitnih 
organizacij
ah 

2017 
Tina Kašca 

Neprofitne organizacije, 
diplomsko delo, 
motivacija, 
izobraževanje 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb
11_kasca-tina.pdf  

Krizno 
komunicira
nje preko 
družbenih 
omrežij 

2017 
Karin Lisjak 

Diplomsko delo, kriza, 
težave v organizaciji, 
blaženje škode 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb
11_lisjak-karin.pdf  

Six 
communic
ations 
trends 
NGOs 
should 
follow in 
2016 

2016 
Guardian 

Nasveti glede 
promoviranja 
organizacije 

https://www.theguardian.com/global-developm
ent-professionals-network/2015/dec/31/six-com
munications-trends-ngos-should-follow-in-2016  

Navodila 
za pripravo 

/ 
Spletna stran 

Nasveti glede 
promoviranja 
organizacije 

https://www.fundsforngos.org/civil-society-2/ho
w-to-create-a-communications-plan-for-your-ng
o-2/  
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