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OSNUTEK POROČILA NA PODLAGI ŽE OBSTOJEČIH PODATKOV
(DRAFT OVERVIEW REPORT)

(verzija 2004-03-08)

ANALIZA CIVILNE DRUŽBE
(ANALYSIS OF CIVIL SOCIETY)

1. STRUKTURA
(STRUCTURE)

1.1

Širina udeležbe ljudi v civilni družbi

(Breadth of people’s participation)
OPIS:
Kakšen delež državljanov je zaposlenih v tem sektorju?
Kako široka je vključenost državljanov v civilno družbo?

1.1.1

Nestrankarsko poltično delovanje

(Non-partisan political action)

OPIS:
Kolikšno je sodelovanje
(demonstracije, peticije)?

ljudi

pri

političnih,

a

nestrankarskih

množičnih

akcijah

V raziskavi World Values Survey iz leta 1995 je na vprašanje »Ali ste se v zadnjih 12 mesecih
udeležili kakšnega srečanja ali podpisali peticijo ali podporno pismo za zaščito okolja?« pozitivno
odgovorilo 10,3% anketirancev.
V raziskavi World Values Survey iz leta 1995 so na vprašanje »Katerega
storili, bi ga ali pa ga ne bi nikoli storili?« anketiranci odgovorili sledeče:
Sem že storil
Bi morda storil
Podpisati peticijo
18,8%
47,6%
Pridružiti se bojkotu
5,6%
49,1%
Udeležiti se zakonite demonstracije 9,2%
52,6%
Pridružiti se neuradni stavki
3,7%
29,7%
Okupirati stavbo ali tovarno
0,8%
25,5%

od naštetih dejanj ste že
Ne bi storil
33,6%
45,3%
38,2%
66,6%
73,7%

Contributions to the PIC NGO fund are welcome. Bank account number: 02010–0050459754
Registry number: 1273345
VAT number: 23238542
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Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.1.2

Prostovoljni prispevki

(Charitable giving)

OPIS:
Delež ljudi, ki redno donira?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.1.3

Pripadnost organizaciji civilne družbe

(CSO Membership)

OPIS:
Delež ljudi, ki pripada vsaj eni organizaciji civilne družbe?
V raziskavi World Values Survey iz leta 1995 so na vprašanje »Ali ste pripadnik katere od naštetih
organizacij?« pozitivno odgovarjali anketiranci takole:
Aktiven
Neaktiven Skupaj
Cerkev ali verska organizacija
7,3%
22,3%
29,6%
Športna rekreacija
10,3%
9,0%
19,3%
Umetnostna, glasbena ali izobraževalna organizacija
4,5%
4,0%
8,5%
Sindikat
4,6%
24,0%
28,6%
Politična stranka
1,3%
3,4%
4,7%
Okoljska organizacija
0,8%
3,6%
4,4%
Strokovno združenje
4,9%
6,6%
11,5%
Dobrodelna (humanitarna) organizacija
2,9%
7,8%
10,7%
Druga prostovoljna organizacija
6,3%
6,6%
12,9%
Delež zaposlenih v društvih (glede na vse zaposlene v Sloveniji) konec leta 1990 znašal približno
0.3%, rast zaposlenih se v NVO sektorju zadnjih petih letih) veča za 2.5% letno.1
Ocena števila zaposlenih v vseh tipih zasebnih neprofitno-volonterskih organizacij (opomba:
društva, zavodi, ustanove, zadruge, verske organizacije), ki izhaja iz posplošitve podatkov,
pridobljenih na reprezentativnemu vzorcu kaže, da je bilo število zaposlenih za polni delovni čas v
vseh zasebnih neprofitno-volonterskih orgnizacijah v Sloveniji leta 1996 0,54% vseh zaposlenih v
Sloveniji. Ker zasebno-volonterske organizacije k svojemu delu pritegnejo tudi delno zaposlene in
honorarne delavce, podatki kažejo, da pogodbeni in honorarni delavci v vseh zasebnih
neprofitno-volonterskih organizacijah v Sloveniji opravijo toliko dodatnih ur, kot jih opravi 1360
zaposlenih v Sloveniji za polni delovni čas. Ob tem dodatku lahko rečemo, da v zasebno
1

2

T. Strojan, P. Šporar, S. Bien. (2000), str. 12;

neprofitno-volonterskih organizacijah svoje delo profesionalno opravlja 5110 delavcev oziroma
0,73% vseh zaposlenih v Sloveniji.2
Delež NVO po številu zaposlenih in vrstah organizacij v Sloveniji leta 1996:
vrsta organizacije
društva
fundacije
zasebni zavodi
zadruge
cerkvene organizacije

ni zaposlenih
(%)
91,0
81,3
60,0
33,3
74,9

Eden zaposlen
(%)
3,4
6,3
20,0
16,7
12,5

dva zaposlena
(%)
1,7
6,3
6,7
8,3
6,3

več kot dva
zaposlena (%)
3,9
6,1
13,3
41,7
6,3

Prostovoljci v NVO opravijo približno 50% dela, ki ga opravijo zaposleni, največ je prostovoljcev v
gasilstvu in športu.
V invalidskih in humanitarnih organizacijah je zaposlenih 15.6% vseh zaposlenih v društvih,
čeprav je število teh društev v celotni strukturi le 3.3%, kar kaže na poseben položaj3.
Vodnik po nevladnih organizacijah Slovenije iz leta 1999 ugotavlja, da približno 90% društev ni
imelo zaposlenih kadrov, enako velja za 80 % ustanov in 60 % zasebnih zavodov. Samo 1,7%
društev je imelo več kot dva zaposlena. Problem pa ostaja ocena honorarno zaposlenih, ki je v
nekaterih posameznih primerih relativno visoka.
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.1.4

Prostovoljno delo

(Volunteering)

OPIS:
Delež ljudi, ki redno opravlja prostovoljno delo?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.1.5

Kolektivne akcije ljudi

(Collective community action)

OPIS:
Delež ljudi, ki so se udeležili kolektivne akcije v skupnosti v zadnjem letu (prisostvovali na
sestanku skupnosti, sodelovali pri takšnem dogodku ali skušali kolektivno rešiti problem
skupnosti)
2
3

3

Z. Kolarič, A. Černjak-Meglič, M. Vojnovič (2002), str.118;
Osnutek Strategije sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008, str.28;

Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.2

Globina sodelovanja ljudi v civilni družbi

(Depth of people’s participation)
OPIS:
Kako globoko/pomebno je sodelovanje v civilni družbi za ljudi?
Kako pogosto se ljudje udejstvujejo v aktivnostih civilne družbe?

1.2.1

Prostovolnji prispevki

(Charitable giving )

OPIS:
Kako velike prostovoljne prispevke ljudje redno donirajo (odstotek osebnega prihodka)?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.2.2

Prostovoljno delo

(Volunteering)

OPIS:
Koliko ur prostovoljnega dela opravijo v povprečju prostovoljci?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.2.3

Pripadnost organizaciji civilne družbe

(CSO Membership)

OPIS:
Kolikšen odstotek pripadnikov ene organizacije civilne družbe pripada več kot eni taki
organizaciji?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

1.3

Raznolikost pripadnikov civilne družbe

(Diversity of civil society participants)
OPIS:
Kako raznolika/reprezentativna je civilna družba?
Ali vse socialne skupine sodelujejo enakovredno v sektorju civilne družbe?
Ali so kakšne skupine vladajoče ali izključene?
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1.3.1

Pripadnost organizacijam civilne družbe

(CSO Membership)

OPIS:
V kakšnem obsegu organizacije civilne družbe predstavljajo značilne socialne skupine (npr.
ženske, podeželske prebivalce, revne, manjšine)?
Leta 2001 je bilo v Sloveniji registriranih 367 zasebnih zavodov, 135 invalidskih in socialnih
podjetij in 817 cerkvenih organizacij. Konec leta 2002 je število bilo število ustanov 1294.
Podatki za društva5:
VRSTA DRUŠTEV
Kulturno prosvetna
Strokovna in poklicna
Gasilska
Avto-moto
Športna
Planinska
Taborniška
Turistična in hortikulturna
Počitniška in popotniška
Šahovska
Strelska
Lovska
Ribiška
Čebelarska
Društva rdečega križa
Invalidska
Jamarska
Društva prijateljev mladine
Društva ljubiteljev živali
Društva zbirateljev
Društva upokojencev
Društva za varstvo okolja
Društva radioamaterjev
Društva za tehnično kulturo
Društva ljubiteljev iger s kartami
Društva obolelih
Društva za pomoč in samopomoč
Društva mejnih znanosti
4
5

5

REGISTRIRANA ODSTOTEK
DRUŠTVA NA
GLEDE NA VSA
DAN 31.12.2002 DRUŠTVA
2471
14,0
1319
7,5
1550
8,8
341
1,9
5257
29,8
253
1,4
155
0,9
723
4,1
57
0,3
109
0,6
383
2,2
453
2,6
105
0,6
220
1,2
121
0,7
210
1,2
46
0,3
275
1,6
336
1,9
55
0,3
524
3,0
123
0,7
189
1,1
168
1,0
22
0,1
126
0,7
330
1,9
30
0,2

Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 31.12.2002;

Društva veteranov
Društva častnikov
Druga društva
SKUPAJ

126
127
1462
17666

0,7
0,7
8,3
100,0

Število nevladnih organizacij (društva, zavodi, ustanove, zbornice, sindikati, verske skupnosti,
družbene organizacije, samoupravne interesne skupnosti, mednarodne organizacije, neformalne
skupine) po značilnostih njihovih dejavnosti6:
NVO PO ZNAČILNOSTI DEJAVNOSTI
ŠTEVILO ORGANIZACIJ
ODSTOTEK (%)
Aktivnosti mladih
203
1,8
Druženje
486
4,2
Skrb
206
1,8
Pomoč
420
3,6
Rehabilitacija
173
1,5
Podporništo
81
0,7
Reševanje
1439
12,5
Varnost
89
0,8
Vzgoja
150
1,3
Izobraževanje
47
0,4
Raziskovaje
241
2,1
Ljubitelj-stvo
21
0,2
Zbirateljsto
42
0,4
Ohranjanje kulture
128
1,1
Gostiteljstvo
426
3,7
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
1350
11,7
Tehniško ustvarjanje in poustvarjanje
178
1,5
Šport in rekreacija
3113
27,0
Verovanje
35
0,3
Slovenska manjšina v sosedstvu
48
0,4
Zastopanje
862
7,5
Zagovarjanje
78
0,7
Mednarodno sod.
27
0,2
Slovenci po svetu
202
1,7
Drugo
32
0,3
Uravnavanje sobi.
180
1,6
Skrb za var. Okolja
43
0,4
Varovanje okolja
17
0,1
Ljubiteljstvo narave
174
1,5
Izobraževanje o okolju
25
0,2
Raziskovaje okolja
24
0,2
Nabiralništvo
24
0,2
6

6

R. Levičar. (1999);

Lov in gojenje
Zastopanje v okolju
Tehnična samopomoč
SKUPAJ

504
435
44
11.547

4,4
3,8
0,4
100,0

Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje, regionalni posveti

1.3.2

Vodstvo organizacij civilne družbe

(CSO leadership)

OPIS:
Kolikšna je raznolikost v vodstvu organizacij civilne družbe?
V kakšni meri vodstvo teh organizacij predstavlja značilne socialne skupine (npr. ženske,
podeželske prebivalce, revne, manjšine)?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

1.3.3

Razporeditev organizacij civilne družbe

(Distribution of CSO)

OPIS:
Kako so organizacije civilne družbe razporejene po državi?
NGO Sustainability index 2003 za Slovenijo poroča, da uradnih podatkov o teritorialni razporeditvi
nevladnih organizacij ni. Lahko se zgolj predvideva, da je večina v urbanih področjih, zlasti v
Ljubljani, kjer ima večina sedež.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, AJPES

1.4

Stopnja organiziranosti

(Level of organization)
OPIS:
Ali je civilna družba dobro organizirana?
Kakšna infrastruktura obstaja za organizacije civilne družbe?

1.4.1

Obstoj krovnih organizacij

(Existence of umbrella organization)

OPIS:
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe pripada zvezi ali krovni organizaciji?
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Krovne organizacije v Sloveniji:
- Svet društvenih organizacij Slovenije (SDOS); 14 podmrež
- Mreža zasebnih zavodov; 87 zavodov (neformalna oblika)
- Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS); 90 članov NVO
- Združenje slovenskih ustanov (ZSU); 20 ustanov
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, krovne organizacije

1.4.2

Učinkovitost krovnih organizacij

(Effectiveness of umbrella organization)

OPIS:
Kako uspešne so krovne organizacije pri doseganju svojih zastavljenih ciljev?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

1.4.3

Samokontrola

(Self-regulation)

OPIS:
Ali je med organizacijami civilne družbe težnja po samokontroli?
Kako učinkoviti in prisilni so obstoječi mehanizmi samokontrole?
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe se drži skupnega kodeksa ali druge oblike
samokontrole?
Formalno ne obstaja nikaršen kodeks organizacij civilne družebe. Samokontrola pa se predvidena
zakonsko glede na vsako organizacijo posebej.
DRUŠTVO: Posebno vlogo ima nadzorni odbor, ki spremlja delo upravnega odbora in drugih
organov ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor pa ni
obvezni organ društva in društvo se lahko registrira tudi če ga nima predvidenega v statutu ob
registraciji. Zagotavljati mora podatke o finančno materialnem poslovanju. Način in obliko
zagotavljanja teh podatkov določi društvo s svojimi akti skladno s pravili računovodskih
standardov, ki jih sprejme pooblaščena organizacija. Bistveno je, da poročila izkazujejo resnično
stanje o premoženju in poslovanju. Letno poročilo za prejšnje leto se predloži do zadnjega dne v
mesecu februarju tekočega leta.
Če društvo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva tudi javna sredstva opravlja nadzor nad
zakonitostjo, gospodarno in učinkovito porabo teh sredstev računsko sodišče. Agencija za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij preverja poslovanje društev (oz. njihovo izvajanje
predpisov), če ti razpolagajo z družbeno lastnino.
ZAVOD: Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, prav tako
je lahko odgovoren za obveznosti zavoda tudi ustanovitelj, razen če se temu odpove. Nadzor nad

8

zakonitostjo dela opravljajo pristojni državni organi, enako velja za nadzor nad strokovnostjo dela
zavoda ter nad finančnim poslovanjem.
USTANOVA: Po zakonu je ustanova dolžna voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila. Uprava
mora pristojnemu ministrstvu do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju
za preteklo leto. Ta lahko zahteva, da finančno poročilo pregleda revizor, kar pa se v praksi ne
dogaja pogosto. Ustanove morajo voditi finančno poslovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za
zavode. Nadzor nad finančnim poslovanjem opravljajo pristojni državni organi oz. pooblaščene
organizacije, poseben nadzor pa je predviden za ustanovitveno premoženje.
Notranja kontrola in poročanje v okviru same NVO je pogojena z ustrezno kadrovsko zasedbo in
možnostjo, da se pripravi kvalitetno vsebinsko in finančno poročilo, sicer pa ima večina večjih
NVO svoje nadzorne organe. Ni prakse ustanavljanja NVO za nadzor in ocenjevanje drugih NVO,
kar trenutno (bolj ali manj) uspešno izvaja država.
S strani državnih organov pa je bistveni problem številnost društev, ki jih je enostavno preveč, da
bi lahko nadzorovali njihovo namensko porabo sredstev. Tako lahko opravljajo nadzor le v
primeru dvomov o pravilnosti poslovanja. Tudi Agencija za plačilni promet ni nikoli izdelala
poročila o tem, kako društva spoštujejo finančne predpise. Čeprav večina zagotavlja, da do zlorab
ne prihaja, so vendarle redke prakse, da je poslovanje NVO povsem transparentno7.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

1.4.4

Struktura podpore

(Support infrastructure)

OPIS:
Kako visoka je stopnja podporne strukture za civilno družbo?
Koliko organizacij za podporo civilni družbi obstaja v državi?
Ali so te učinkovite?
Za podporo nevladnih organizacij je bil ustanovljen s strani 27 NVO Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.
Nekatere nevladne organizacije v okviru svojih dejavnosti pomagajo tudi drugim nevladnim
organizacijam na določenih področjih (npr. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij).
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

1.4.5

Mednarodno povezovanje

(International linkage)
OPIS:
7

9

T. Strojan, P. Šporar, S. Bien (2000), str. 48;

Kolikšen delež organizacij civilne družbe je mednarodno povezana (so člani mednarodnih
mrež, sodelujejo v mednarodnih dogodkih)?
Pohvalno je vračanje slovenskih NVO na območje bivše Jugoslavije, kjer nekateri NVO že
sodelujejo pri izpeljavi različnih projektov. Delno je to povezovanje pogojeno s pridobivanjem
sredstev, tako v okviru Stability pacta, ki daje prednost projektom, v katerih sodelujejo tudi NVO
iz bivše Jugoslavije8.
Republika Slovenija v zadnjih letih, kot samostojna država, aktivno sodeluje pri delu številnih
mednarodnih organizacij. Njeno delo v organih in telesih Združenih narodov, Sveta Evrope in
zlasti proces pristopa k Evropski uniji so izjemnega pomena za prihodnost države. V ta proces pa
so nevladne organizacije iz Slovenije izjemno slabo vključene. Redke izjeme so bolj rezultat velike
energije in predanosti posameznikov in posameznih nevladnih organizacij, ki so si, ob sicer
neugodnih in nestimulativnih pogojih, zlasti finančnih, za sodelovanje, ob velikem vložku lastne
energije in dela zagotovile vključenost, doma pa je to le dodatni argument za njihovo
marginalizacijo. Kot neuspešen se je izkazal poskus vključitve nevladnih organizacij v proces
približevanja Slovenije, saj je bil delež aktivno vključenih v delovnih skupinah izjemno nizek.
Podobno skromna je udeležba pri delu organov Združenih narodov, zlasti Ekonomsko socialnega
sveta. Enako velja za vključenost v delo organov Sveta Evrope. Enako na mednarodnih
konferencah, ki jih organizira Svetovna banka, Organizacija za ekonomski razvoj in sodelovanje
(OECD), Mednarodni monetarni sklad (IMF) ter številne druge mednarodne organizacije9.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

1.5

Medsebojni odnosi

(Inter-relations)
OPIS:
Kako močni in produktivni so odnosi med pripadniki civilne družbe?

1.5.1

Sporazumevanje

(Communication)

OPIS:
V kolikšni meri pripadniki civilne družbe komunicirajo med seboj?
Ali si pripadniki civilne družbe med seboj delijo informacije?
Dosedanji pojavi razpršenosti, nepovezanosti, nezaupanja in nesodelovanja med nevladnimi
organizacijami v Republiki Sloveniji, ki v večini primerov niso prepoznale prednosti mreženja in
medsebojnega sodelovanja so se odrazili v šibki moči celotnega sektorja, zlasti v poskusih dialoga
z državnimi organi in lokalnimi oblastmi. Trendi povezovanja so obetavni, kar nekaj primerov v
bližnji preteklosti (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,
Svet društvenih organizacij Slovenije – SDOS, Združenje slovenskih ustanov – ZSU, Mreža
8
9

T. Strojan, P. Šporar, S. Bien (2000), str. 61;
Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008
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zasebnih zavodov, Združenje organizacij civilne družbe – ZOCD v ustanavljanju) nesporno kažejo
na zavedanje organizacij po prednostih, ki jih takšno sodelovanje prinaša
Zaradi omejenosti proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje NVO, se med le-temi pojavlja
včasih celo nezdrava konkurenčnost – predvsem z vidika razvoja celotnega sektorja nevladnih
organizacij. V tej konkurenčni tekmi za pridobitev sredstev imajo bolj profesionalno usmerjene
NVO praviloma več uspeha kot manj profesionalne organizacije, kar seveda namesto
vzpodbujanja sodelovanja med NVO vzpodbuja dejansko individualistično delovanje posameznih
NVO in zasledovanje samo lastnih ciljev10.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

1.5.2

Sodelovanje

(Cooperation)

OPIS:
V kolikšni meri pripadniki civilne družbe sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena?
Ali obstajajo zveze, koalicije organizacij civilne družbe iz različnih področjih dela, ki se
združujejo zaradi skupne zadeve?
Statusna zakonodaja sicer omogoča različne oblike povezovanja in združitev NVO. Problem ostaja
na vsebinskem nivoju, kjer večina NVO ne vidi prednosti v združevanju interesov in vključevanju
v mrežne oblike sodelovanja. Največkrat je takšno sodelovanje možno le ob podobnih projektnih
ciljih, za enkraten namen in omejen čas. To je ena glavnih ovir za ustvaritev mrežne strukture.
Kljub temu obstajajo (predvsem starodobne) zveze društev kot krovne organizacije številnih
manjših društev. Nekatere zveze društev se pritožujejo, da imajo premalo vpliva na društva in
lahko počnejo samo tisto, kar jim društva dovolijo, medtem ko jim na lastno iniciativo ne smejo
predpisati ničesar. Uspešen primer združevanja je Svet društvenih organizacij (ki vključuje
naslednje zveze: avto-moto, gasilska, kinološka, lovska, olimpijski komite, planinska, ribiška,
turistična, čebelarska, pedagoških društev, inženirjev in tehnikov, upokojencev, kulturnih
organizacij, organizacij za tehnično kulturo, prijateljev mladine in šoferjev).
Slovenske ustanove so se jeseni 1999 s pismom o nameri obvezale, da bodo ustanovile združenje
in z njegovo pomočjo skušale uresničiti svojo vlogo v družbi. Podobna iniciativa je bila naslovljena
tudi na zasebne zavode.
Sodelovanje je mnogokrat omejeno zaradi konkurenčnosti med samimi NVO, ki je razumljiva
glede na omejenost virov sredstev.
Zakon o društvih izključuje povezovanje različnih organizacij oz. pravnih oseb v zveze društev.
Povezovanje bi moralo biti dovoljeno v smislu sodelovanja na strokovnih področjih11.
Po raziskavi Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno Evropo iz leta 2001 je izmed
100 okoljskih nevladnih organizacij izkazalo interes za projektno sodelovanje s partnerskimi
organizacijami takole12:
10
11
12

Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008;
T. Strojan, P. Šporar, S. Bien (2000), str. 60;
Modri ljudje za modro nebo 2, Zbornik (2001), str 25;
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-

1.6

na lokalni ravni: 65 NVOjev,
na nacionalni ravni: 77 NVOjev,
na mednarodni ravni: 77 NVOjev,

Sredstva

(Resources)
OPIS:
Do katere mere imajo organizacije civilne družbe ustrezna in primerna sredstva za dosego
svojih ciljev?

1.6.1

(Resources)

Sredstva

OPIS:
Kolikšna je stopnja finančnih, organizacijskih, človeških ali tehnoloških sredstev za civilno
družbo?
Za kako ustrezne jih smatrajo udeleženci civilne družbe?
Finančna stabilnost NVO je težko dosegljiva, glede na nestimulativno davčno zakonodajo,
neusposobljenost NVO za samofinanciranje ter vztrajanje države na sistemu klasične državne
blaginje z močnim oz. skoraj monopolnim javnim sektorjem. Kot razlog finančne nestabilnosti
NVO se navaja skromne dotacije s strani države, ključen razlog pa je tudi v organiziranosti in
usposobljenosti samih NVO, saj jim primanjkuje kadrov z ustrezno poslovno in marketinško
izobrazbo ter določenimi vodstvenimi in organizacijskimi sposobnostmi.
Maloštevilni so primeri, da društvo pridobi koncesijo za opravljanje določene dejavnosti. Zakon o
socialnem varstvu je že ob uveljavitvi leta 1992 predvidel možnost podelitve koncesij za
opravljanje socialno varstvenih storitev, vendar je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
prvi razpis razpisalo šele leta 1998. Pozitivno je, da so se v zadnjem času razmere začele
izboljševati tudi na tem področju, saj se država zdaj odpira tudi zasebni ponudbi. To so
omogočile spremembe Zakona o socialnem varstvu, na podlagi katerih lahko te storitve opravljajo
vsi, ki izpolnjujejo pogoje in dobijo dovoljenje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Socialna zbornica, ki daje mnenje k vlogam za dovoljenje za delo, je ugotovila, da želijo nekateri
z izvajanjem socialno varstvenih storitev prikriti druge dejavnosti. Sicer pa tako na ministrstvu kot
tudi na socialni zbornici menijo, da se bo z zasebno iniciativo povečala tudi kakovost dela v javnih
zavodih.
NVO se pogosto znajdejo v položaju, ko imajo finančna sredstva, ki so vezana izključno na
projekt (splošna slabost pridobivanja sredstev, s katero se NVO srečujejo povsod po svetu),
medtem ko nimajo sredstev za obratovalne stroške. Za dolgoročno stabilnost bi zato morale
pridobiti stalne vire financiranje, kar bi zmanjšalo cikličnost priliva sredstev iz projektnega
financiranja, to pa bi olajšalo tudi dolgoročno planiranje strategij razvoja NVO.
Težave so povezane s sklepanjem pogodb, ki jih NVO sklepajo z državo za pridobitev sredstev.
Največkrat so jim s pogodbami naložene številne obveznosti, ki so nesorazmerne pridobljenim
finančnimi sredstvom. Očitek je zlasti razpršenost sredstev, kar kaže na neodločenost države pri
postavitvi prioritet financiranja dejavnosti. Še vedno velja načelo vsakomur nekaj malega.
Problem je v sklepanju pogodb za kratko dobo (največkrat eno leto), kar predstavlja za NVO
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glavno oviro pri zaposlovanju Izjeme so redke, tako je ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v letu 2000 imelo razpis, na katerem bo z izbranimi NVO sklenilo petletne pogodbe).
Mnoga društva so motivirana za opravljanje profitne dejavnosti, saj tako lažje samostojno
pridobijo sredstva za svojo dejavnost. Vendar prihaja do težav pri izvajanju takšne dejavnost, saj
velik del tako pridobljenih sredstev pobere država preko davkov.
V zvezi s profitno dejavnostjo, ki jo dovoljuje Zakon o društvih, imajo upravne enote zelo različne
pristope. Nekatere ne potrdijo pravil društva, če je v njih opredeljena gospodarska dejavnost,
druge pa zahtevajo, da se takšna dejavnost vnese v pravila šele takrat, ko jo društvo že opravlja.
Zavodi so v nekaterih primerih v slabšem položaju, saj jim je omejena možnost pridobivanja
sredstev na razpisih, kar je v nasprotju s priporočili, ki prepovedujejo diskriminacijo pri
podeljevanju sredstev.
Neurejen je položaj NVO, ki velik del sredstev prejemajo od države in bi jih lahko imenovali kvazi
NVO. Zakonsko niso določena nobena posebna merila glede nadzora, kakor tudi ne merila za
zagotavljanje njihove vsebinske neodvisnosti.
Težave so tudi v slabi kontroli posameznih NVO, ki iste projekte prodajajo različnim razpisnikom
in za enkratno delo dobivajo večkratna plačila. Druga sporna metoda je fiktivni prikaz lastnega
vložka, s katero NVO v predlogih projektov prikazujejo svoj vložek v projekt, ki ga v praksi
največkrat ne zagotovijo z dejanskim vložkom.13
Situacija je nekoliko boljša pri financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij s pomočjo
sredstev loterije. Z izbranimi loterijskimi sredstvi ravna Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS (FIHO) povsem avtonomno. Sredstva, ki jih te organizacije
pridobijo iz loterijskega sklada je večja od podpore iz državnega ali občinskega proračuna. Dostop
do tega vira je dokaj omejen, kar močno vpliva na ohranjanje dualističnega sistema in
neenakopravnega položaja teh organizacij v sistemu financiranja iz (neposrednih in posrednih)
javnih virov14.

V Sloveniji znaša delež subvencij države NVOjem v povprečju (brez loterijskih sredstev) 17% in
po oceni z loterijskimi sredstvi približno 22%15.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

2. OKOLJE
(ENVIROMENT)

2.1

Politična situacija

(Political context)
13
14
15

T. Strojan, P. Šporar, S. Bien (2000), str. 44;
Z. Kolarič, A. Černjak-Meglič, M. Vojnovič (2002), str.129;
Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008
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OPIS:
Kakšna je politična situacija v državi in kako to vpliva na civilno družbo?

2.1.1

Politične pravice

(Political rights)

OPIS:
Kako močno so omejene politične pravice državljanov? (da lahko svobodno sodelujejo in
političnih procesih, volijo na poštenih in svobodnih volitvah, se svobodno organizirajo v
politične stranke)
Slovenija se šteje za svobodno državo, kjer politične pravice državljanov niso omejene. Raziskava
Freedom House Political Freedom iz leta 2002 je v točki politične pravice Slovenijo ocenila z 1, kar
pomeni: svobode in pravične volitve, na oblasti so izvoljeni ljudje. Državljani imajo veliko stopnjo
avtonomije, manjšine pa imajo svoje predstavnike v organih vladanja in lahko sodelujejo pri
odločanju. Na podlagi tega je bila Slovenija označena kot »svobodna«.

2.1.2

Politično tekmovanje

(Political Competition)

OPIS:
Katere so glavne značilnosti strankarskega sistema v smislu števila strank, njihovih ideoloških
pogledov in tekmovanja med strankami?

V Slovniji je registriranih 36 političnih strank16, od tega jih ima 8 svoje predstavnike v Državnem
zboru. Spekter ideoloških pogledov strank je zelo raznolik, te pa med seboj tekmujejo.

2.1.3

Vladavina prava

(Rule of law)

OPIS:
Do kakšne mere je vladavina prava utrjena v državi?
Ali ljudje zaupajo v pravo?
Raziskava Governance research Svetovne banke iz leta 2002 je oblikovala tudi indeks vladavina
prava, kjer je bila Slovenija ocenjena z 82,8 (kjer 100 pomeni popolno vladavino prava).

2.1.4

Podkupljivost

(Corruption)

OPIS:
Kolikšna je stopnja zaznavne podkupljivosti v javnem sektorju?
Raziskava TI Corruption Perception Index (CPI score 2002) iz je v lestvici od 0 (visoka
16

Vir: iPRS – Poslovni register Slovenije
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podkupljivost) – 10 (podkupljivosti ni) ocenila Slovenijo s 6 in s tem postavila na 27.mesto od
skupaj 102 držav (1. mesto pomeni najmanjša podkupljivost).

2.1.5

Učinkovitost države

(State effectivenes)

OPIS:
V kolikšni meri je država sposobna izpolniti svoje zadano delo?
Raziskava Governance research Svetovne banke iz leta 2002 je oblikovala tudi indeks učinkovitost
države, kjer je bila Slovenija ocenjena z 76,8 (kjer 100 pomeni povsem učinkovito).
Vir: World Bank Governance Dataset, UNU World Governance Survey

2.1.6

Decentraliziranost

(Decentralisation)

OPIS:
Do kakšne mere je upravljanje prenešeno na pod-nacionalne oblasti?
Slovenija je razdeljena na 192 občin, od tega jih ima 11 status mestne občine. Podlaga za
nastanek pokrajin ali regij v zakonodaji sicer obstaja, a do združevanja občin v tem smislu do
sedaj ni prišlo.

2.2 Osnovne pravice in svoboščine
(Basic freedoms & rights)

OPIS:
Kako so osnovne svoboščine zagotovljene v zakonodaji in v praksi?

2.2.1

Državljanske svoboščine

(Civil liberties)

OPIS:
Do kakšne mere so državljanske svoboščine zagotovljene v zakonodaji in v praksi?

In Freedom House Country Rating (FHCR) Slovenia was rated two in category
Civil Liberties meaning Slovenia had deficiencies in three or four aspects of civil
liberties, but is still relatively free.
Raziskava Freedom House Political Freedom iz leta 2002 je v točki državljanske pravice Slovenijo
ocenila z 1, kar pomeni: svobodo izražanja, zborovanja, združevanja in do veroizpovedi. Država
ima izoblikovano vladavino prava in v njen ni zaznati večje brezbiržnosti in podkupljivosti.
Gospodarski trg je svoboden in z enakimi možnostmi za vse. Na podlagi tega je bila Slovenija
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označena kot »svobodna«.

2.2.2

Dostop do informacij

(Information rights)

OPIS:
Do kakšne mere so javnosti dostopne informacije javnega značaja?
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je bil sprejet v letu 2003, kot tudi nekateri
njegovi podzakonski akti. Zastavljen je zelo široko, saj zavezuje vse državne organe, organe
lokalne skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava, nosilce javnih
pooblastil in izvajalce javnih služb. Ti so dolžni dajati fizičnim ali pravnim osebam zahtevane
informacije iz svojega delovnega področja.
Za enkrat je še prezgodaj,d a bi lahko rekli v kolikšni meri so te informacije dostopne, ker se
praksa še ni izoblikovala.

2.2.3

Svoboda tiska

(Press freedoms)

OPIS:
Do kakšne mere je svoboda tiska zagotovljena v zakonodaji in v praksi?
Raziskava Freedom House Political Freedom iz leta 2002 je v točki svoboda tiska Slovenijo v
lestvici od 0 (popolna svoboda tiska) do 100 (svobode tiska ni) ocenila z 20. Podlaga za odločitev
so bile podatki dopisnikov, mednarodnih obiskovalcev, raziskav organizacij, ki se ukvarjajo s
človekovimi pravicami in svobodo tiska in drugo. Na podlagi tega je bila Slovenija označena kot
»svobodna«.
Raziskava Governance research Svetovne banke iz leta 2002 je oblikovala tudi indeks svoboda
tiska, kjer je bila Slovenija ocenjena z 79 (kjer 100 pomeni popolno svobodo tiska).
Na podlagi obeh raziskav lahko trdimo, da je v Sloveniji zagotovljena in se tudi izvaja svoboda
tiska.

2.3

Socialno-ekonomska situacija

(Socio-economic context)
OPIS:
Kakšna je socialno-ekonomska politična situacija v državi in kako to vpliva na civilno družbo
(CIVIUS za to točko že predvideva merila)?
-
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Revščina: več kot 40% ljudi živi z manj kot 40$ na dan – za Slovenijo ne velja kar kaže na
pozitivne okoliščine za civilno družbo,
Državljanska vojna v zadnji 5 letih – za Slovenijo ne velja kar kaže na pozitivne okoliščine za
civilno družbo,

-

-

Raziskava Peace and Conflict report iz leta 2003 je v točki pravica do samoodločbe Sloveniji
prisodila oceno 0, kar pomeni: ni bilo nasilnih ali nenasilnih gibanj o samoodločanju v zadnji
20 letih. Temu lahko oporekamo s gibanjem za samostojnost Slovenije – kar pa kaže na
negativne okoliščine za civilno družbo,
Ekonomska kriza: zunanji dolg je višji od BDP dan – za Slovenijo ne velja kar kaže na
pozitivne okoliščine za civilno družbo,
Hude socialne krize: v zadnjih dveh letih je prišlo do hujših socialnih kriz (lakota, epidemije,
naravne katastrofe..) – za Slovenijo ne velja kar kaže na pozitivne okoliščine za civilno
družbo,
Hude socialno-ekonomske nepravičnosti: Gini index je manjši od 40%, ta indeks Svetovne
banke meri prihodke ali neenakomerno razdelitev znotraj populacije. Slovenija je v letu 1995
dobila oceno 26,8 - kar kaže na negativne okoliščine za civilno družbo,
Nepismenost odraslih je višja kot 40% – za Slovenijo ne velja kar kaže na pozitivne okoliščine
za civilno družbo,
Pomanjkanje mednarodne telekomunikacijske infrastrukture (manj kot 5 domen na 10.000
prebivalcev): po podatkih International Telecommuication Union Internet Hosts za leto 2002
je ta številka za Slovenijo 179,31 - kar kaže na pozitivne okoliščine za civilno družbo,

Če povzamemo, lahko torej rečemo, da je ekonomsko-socialna situacija za civilno družbo
pozitvna.

2.4

Socialno-kulturna situacija

(Socio-cultural context)
OPIS:
Do kakšne mere socialno-kulturne norme vplivajo (pomagajo ali škodujejo) civilni družbi?

2.4.1 Zaupanje
(Trust)

OPIS:
Koliko si ljudje zaupajo med seboj?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

2.4.2 Strpnost
(Tolerance)

OPIS: Kako strpni so ljudje (do ljudi druge rase, vere, pripadnikov etničnih skupin, priseljencev,
okuženih s HIV/AIDS, homoseksualcev)?
Podatki bodo še zbrani
Vir: World Values Survey, vzorčno anketiranje
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2.4.3 Javna zavest
(Public spiritedness)

OPIS:
Kako močno je prisotna javna zavest med ljudmi? (npr.: kako sprejemljivo je izogibanje
plačevanja v javnem prometu, goljufanje pri davkih, neupravičeno pridobivati državne
pomoči)
V raziskavi World Values Survey iz leta 1995 so anketiranci na vprašanje »Ocenite na lestvici od
1-10 koliko je lahko opisano dejanje opravičljivo?« sledeče odgovorili:
1 (nikoli ni opravičljivo)
5
10 (vedno je opravičljivo)
Prejemati državne prejemke, 41,2%
3,9% 4,6%
do katerih nisi upravičen
Izogibati se plačevanju v 54,1%
1,8% 3,8%
javnem prometu
Goljufati pri davkih, če imaš 53,9%
3,6% 3,8%
možnost
Kupovati stvar, za katero veš 70,9%
2,3% 1,6%
da je ukradena
Jemanje podkupnine pri 74,1%
1,6% 1,1%
svojih delovnih obveznostih
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje

2.5

Pravno okolje

(Legal environment)
OPIS:
Kako pravno okolje omogoča ali zavira delovanje civilne družbe?

2.5.1
Registracija organizacij civilne družbe
(CSO Registration)

OPIS:
Kako preprost, hiter, drag, dosleden je postopek registracije organizacije civilne družbe?
Ali postopki potekajo skladno z pravnimi normami?

Ustanovitev nekaterih oblik NVO je omejena na določene subjekte. Tako je npr. omejevalna
določba, da morajo imeti tujci, ki želijo ustanovitvi društvo v Republiki Sloveniji stalno bivališče ali
začasno prebivališče več kot eno leto.17 Društva lahko ustanavljajo samo fizične osebe (saj je
društvo opredeljeno kot združenje fizičnih oseb).
17

Zakon o društvih
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Omejitev pomeni tudi določitev namena splošne koristnosti oz. dobrodelnosti pri ustanovitvi
ustanove. Ta je izpolnjen, če je krog možnih koristnikov omejen, vendar ni poimensko določen ali
omejen samo na člane družine. Navedeno pomeni, da t.i. zasebne ustanove v Sloveniji niso
dovoljene.
Sodišča so v praksi neenotna glede registriranja določene dejavnosti zavoda, poleg tega pa imajo
pri presoji preveč diskrecije in se zato zgodi, da nekatera sodišča posamezno dejavnost
registrirajo brez problema, druga pa ne.
Preprostosti postopka ustanovitve NVO ni v prid, da je v Sloveniji za vsako organizacijsko obliko
pristojen drug organ (upravna enota, ministrstvo, sodišče). Slabost je tudi, da zakon ne določa
roka, v katerem morajo sodišča odločiti v postopku registracije zavoda, čeprav v praksi sodišča
odločijo relativno hitro. Brez razloga so nekateri NVO (zavodi) pri registraciji vezani na
standardno klasifikacijo dejavnosti, druge oblike pa ne (društva, ustanove). Organi pristojni za
registracijo NVO ne skrbijo za poznavanje postopka registracije.
Ustanovitev ustanove je odvisna od soglasja pristojnega ministrstva.

2.5.2

Dovoljenost zagovorništva

(Allowable advocacy activities)

OPIS:
Do kakšne mere lahko organizacije civilne družbe opravljajo zagovorništvo, kritizirajo vlado?
Zakon o lobiranju ne obstaja, pripravljen pa je njegov predlog, ki čaka v Parlamentu na
glasovanje.
Svoboda govora je zagotovljena že v Ustavi in je lahko omejena le z zakonom, npr, s Kazenskim
zakonikom, ki prepoveduje razžalitev.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

2.5.3

Naklonjenost davčne zakonodaje do organizacij civilne družbe

(Tax exemption & tax benefits)

OPIS:
Kako naklonjena je davčna zakonodaja do organizacij civilne družbe?
Kako omejen je krog organizacij civilne družbe, ki lahko uveljavljajo te ugodnosti?
Kako smiselne, pomembne so te oprostitve?
Slovenski davčni sistem temelji na linearnem obdavčenju in ne pozna razredov (kot npr. ZDA), ki
z znižanjem davčne osnove z donacijami omogoča prehod v nižji razred in s tem izognitev višji
davčni stopnji za celoten obdavčljiv znesek.
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Za NVO je pomemben Zakon o davku od dobička pravnih oseb z dveh vidikov: na eni strani so
določene neprofitne organizacije oproščene plačila davka, po drugi strani pa zakon določa tudi
nekatere olajšave za tiste pravne osebe, ki del prihodkov namenijo takšnim organizacijam. Zakon
našteva pravne osebe, ki so oproščene plačila davka, med katere spadajo tudi društva, verske
skupnosti, javni in zasebni skladi ter druge organizacije in zavodi, ustanovljeni za ekološke,
humanitarne, dobrodelne in druge neprofitne namene, razen za profitno dejavnost. Profitne so
vse dejavnosti, ki jih navedene organizacije opravijo in jih zaračunavajo, torej iz teh dejavnosti
dosegajo prihodke na trgu. Če se takšna organizacija v celem koledarskem letu ni ukvarjala z
nobeno profitno dejavnostjo in torej ni davčni zavezanec, ni dolžna sestaviti obračuna davka od
dobička pravnih oseb in ga tudi ni dolžna plačati. Med prihodke iz neprofitne dejavnosti štejejo
donacije, članarine, prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti organizacije, darila in
prihodki iz javnih sredstev. Če navedene civilnopravne osebe poleg svoje osnovne dejavnosti
opravljajo tudi profitno dejavnost, morajo od dobička, ustvarjenega s to dejavnostjo, plačati
davek. Davčna osnova so prihodki, ustvarjeni s pridobitno dejavnostjo, zmanjšani za dejanske
stroške, nastale zaradi profitne dejavnosti. Če dejanski stroški niso znani, se prihodki zmanjšajo
za sorazmerni del stroškov.
Zakon določa, da med odhodke, ki zmanjšujejo davčno osnovo, štejejo tudi izplačila za
humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in religiozne
organizacije, vendar največ v višini 0,3% ustvarjenih prihodkov. Izplačila v te namene se priznajo
kot odhodek tudi, če so izplačana iz dobička. Davčni zavezanec mora od prejemnika sredstev
zahtevati potrdilo, iz katerega je razvidno, da je prejemnik dejansko organiziran za opravljanje
neprofitne dejavnosti.
Zakon o dohodnini določa, da se osnova za dohodnino zmanjša za plačane prostovoljne prispevke
in vrednost daril v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene, raziskovalne,
športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačani osebam, ki so organizirane za
opravljanje takšnih dejavnosti. Poleg tega lahko zavezanec zmanjša osnovo za dohodnino tudi v
primeru, če denarne prispevke oz. darila izplača ali podari invalidskim organizacijam. Za
uveljavljanje navedene olajšave mora zavezanec pridobiti od prejemnika denarnega prejemka ali
darila potrdilo o prejemu. Darila, dana v naravi, morajo biti v potrdilu izražena v tolarski
protivrednosti. Za zmanjšanje osnove morata biti izpolnjena dva pogoja in sicer:
• da gre za prostovoljne prispevke, kar pomeni, da zavezanec v zameno ne dobi drugega blaga
oz. storitve;
• da so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje
naštetih dejavnosti.
Za vse olajšave naštete v Zakonu o dohodnini, lahko davčni zavezanec porabi 3% svoje osnove in
ne samo za dobrodelne namene, kar pomeni, da se verjetneje odloča za druge olajšave. Poleg
tega se je v praksi izkazalo, da navedena olajšava ne daje zadostnih prihodkov nevladnemu
sektorju. Psihološko bi bilo (za morebitne donatorje) bolje, da bi bila davčna olajšava v zakonu
umeščena ločeno od ostalih. Najbolje bi bilo, da bi se davek zmanjšal za znesek podarjen NVO,
saj imajo na ta način ljudje boljši občutek, ker plačajo v bistvu del, ki bi ga tako ali tako morali
plačati državi. (Takšno rešitev poznajo Italija, Francija in Madžarska (madžarski zakon je poznan
kot 1% Law). Vsakdo se lahko odloči podariti svobodno izbrani NVO določeno vsoto ali odstotek
obdavčljivega dohodka, ki se potem odšteje od davka.
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NVO, ki delujejo na področjih, ki so oproščena plačila DDV, vstopni DDV plačajo, vendar ga ne
smejo odbiti, pri zaračunavanju svojih storitev oz. blaga pa davka ne smejo prikazati. Poleg tega
morajo ravno tako kot ostali davčni zavezanci voditi vse evidence, ki jih predvideva zakon, ker ni
oproščena konkretna NVO, temveč njena dejavnost. Organizacije, ki opravljajo obdavčljivo in
oproščeno dejavnost, določijo znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost z
odbitnim deležem, ki se določi tako, da se obdavčljiv promet deli s skupnim prometom.
Zakon o davkih občanov je bil sprejet 1988 velja le še v nekaterih členih. Zanimive so zlasti
določbe o davku na dediščine in darila. Zavezanci za plačilo tega davka so fizične osebe, ki
podedujejo ali dobijo v dar premoženje. Zakon določa, da zavezanec ne plača davka na dediščine
in darila, če podedovano ali v dar sprejeto premoženje odstopi Republiki Sloveniji, lokalni
skupnosti ter humanitarnim društvom in njihovim zvezam. Glede davka na dediščine in darila je
formulacija preozka, saj so davka oproščeni samo zavezanci, ki premoženje odstopi društvom in
njihovim zvezam, medtem ko ostale oblike NVO sploh niso omenjene. To je po eni strani tudi
razumljivo, saj ob sprejemu Zakona o davkih občanov nismo imeli niti zavodov niti ustanov18.

2.5.4

Davčne olajšave za filantropijo

(Tax benefits for philanthropy)

OPIS:
Ali so davčne olajšave vzpodbujajo filnatropijo zasebnikov in podjetij?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

2.6

Odnosi med civilno družbo in državo

(State-civil society relations)
OPIS:
Kakšna je narava in kvaliteta odnosov med civilno družbo in državo?
Lahko trdimo, da v Sloveniji prevladuje model dominacije države. V tem ima država primarno
vlogo pri financiranju in produkciji javnih dobrin in storitev, vloga zasebnega neprofitnovolonterskega sektorja pa je omejena na zapolnjevanje vrzeli v storitvah javnega sektorja
(suplementarna vloga). Država največ financira javne zavode. Zasebne neprofitno-volonterske
organizacije imajo oobrobno vlogo, za njihovo dejavnost pa prispeva le minimalna sredstva19.
Slovenija sodi med države, kjer sta značilna velika oddaljenost v komunikaciji in sodelovanju ter
nizka stopnja nadzora države nad zasebnimi neprofitnimi-volonterskimi organizacijami.
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T. Strojan, P. Šporar, S. Bien (2000), str. 59;
Z. Kolarič, A. Černjak-Meglič, M. Vojnovič (2002), str.128;

2.6.1

(Autonomy)

Neodvisnost

OPIS:
Do kakšne mere lahko civilna družba obstaja in deluje neodvisno od države?
Do kakšne mere lahko organizacije civilne družbe delujejo svobodno brez vmešavanja
države?
Ali je državno nadzorstvo razumljivo oblikovano in omejeno, da ščiti zakoniti javni interes?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

2.6.2

(Dialogue)

Dialog

OPIS:
V kakšni meri država izvaja dialog s civilno družbo?
Kako vključujoča so pravila delovanja dialoga, če obstajajo?
Zakonodajna podlaga za civilni dialog je zelo pomankljiva. Trenutno se pripravlja šele strategija
sodelovanja med državo in nevladnimi organizacijami. To sodelovanje pa je dobro razvito na
področju varovanja okolja, saj nevladne organizacije sodelujejo pri pripravi raznih strateških
dokumentov in predpisov.
Oblike sodelovanja med državo in zasebnimi neprofitno-volonterskimi organizacijam20:
Oblike
Osebni
Telefonski Priprava Udeležba
Priprava
Priprava
sodelovanja
pogovori
pogovori
pisnih
na sejah dopolnil h alternativi
%
gradiv
obč.
h zakon.
gradivom
Svetov ali v
Rešitev
odborov
proceduri
državnega
zbora
89,1
64,1
67,6
31,3
14,1
12,1
Delež
organizaci, ki
so
uporabljale
to obliko

Objava
javnih
pisem

23,4

Sedanje razmerje med vladnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami ni urejeno, ne v smislu
pozitivnih zakonskih določb, ne v smislu morebitnih splošno sprejetih uzanc: napisanih ali
nenapisanih pravil obnašanja, splošnih določb, proceduralnih navodil ipd. Ni jasne delitve
odgovornosti med nacionalnimi inštitucijami in lokalno upravo glede transparentne politike do
nevladnih organizacij. Sleherna vladna inštitucija operira z lastno “definicijo” nevladne
organizacije, kar ustvarja zmedo in netransparentna razmerja v odnosih med vladnimi in
20

Z. Kolarič, A. Černjak-Meglič, M. Vojnovič (2002), str.132;
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nevladnimi organizacijami in posredno vpliva na ustvarjanje nelojalne konkurence in nezdrave
kompetitivnosti med nevladnimi organizcijami, oz. spodbuja individualistične strategije in zatira
solidaristične, partnerske prijeme med samimi nevladnimi organizacijami. Podobno velja za
ureditev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu, kjer je ureditev netransparentna in je
potrebno sprejetje primernih pravnih podlag ter poenotenje kriterijev, postopkov in zlasti posledic
v smislu pridobitev pravic in obveznosti na podlagi takšnega statusa. Na vladni ravni ni enotnega,
celovitega pristopa do problematike nevladnih organizacij; odnos vlade do nevladnih organizacij
je kvečjemu seštevek heterogenih praks posamičnih ministrstev, vladnih uradov in drugih
državnih inštitucij v odnosu do NVO21.

2.6.3

Sodelovanje/podpora

(Cooperation/support)

OPIS:
Kako širok je krog organizacij civilne družbe, ki prejemajo državna sredstva (v obliki sibvencij,
dotacij, pogodb…)?
Kako pomembna so ta sredstva (glede na druge prihodke organizacij civilne družbe)?
Mestna občina Ljubljana je v letu 2002 namenila nevladnim organizacijam s področja kulture in
umetnosti (76) in samostojnim ustvarjalcem (15) skupno 369.724.651 sit. Istočasno je 25 javnim
zavodom namenila 2.487.222.811 sit. Pri tem je pomenljivo, da je za projekte in programe 76
NVO namenjeno približno toliko sredstev, kot jih dobi Festival Ljubljana za svoj program. Živemu
ustvarjanju v produkciji NVO in samostojnih ustvarjalcev je namenjeno le 11,7 % celotnega
proračuna za kulturo. Ko znotraj tega govorimo o sredstvih, namenjenih za program, je delež
NVO 30 %, ko pogledamo sredstva, namenjena investicijam, je ta delež 0,8 %. NVO ne
upravljajo nobenega objekta javne infrastrukture in v nobenem izmed pravnih aktov niti načrtov
MOL niti v prihodnosti ne omenja te možnosti. Dejstvo, da najbolj vitalni del žive kulture in
umetnosti nima osnovnih infrastrukturnih pogojev in je pogosto prisiljen v najemanje prostorov
po komercialnih cenah, postavlja to produkcijo v praktično nemogočo pozicijo.
Na državni ravni je iz poročila Ministrstva za kulturo za leto 2001 moč razbrati, da je delež
financiranja projektov v produkciji NVO in samostojnih ustvarjalcev 5%, če govorimo o
uprizoritvenih, glasbenih in vizualnih umetnostnih. Na področju uprizoritvenih umetnosti: v
produkciji javnih zavodov je nastalo 75 predstav, medtem ko so NVO producirale 65 projektov.
Delež prvih v celotnem proračunu, namenjenem uprizoritvenim umetnostim, je 95,7 %, medtem
ko je 4,3 % namenjen projektom NVO22.
Struktura prihodkov zasebnih neprofitno-volonterskih organizacij leta 199623:
Vir prihodka
Skupaj (vse organizacije)
Občina
18,9
Država
6,7
Oblika finančne podpore na občinski in državni ravni:
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Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008
Sektor št. 1/2(2003), str.47;
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Oblika pomoči
Letne subvencije
Financiranje projektov
Koncesijska pogodba
Skupaj

Občina %
50,2
42,5
7,3
100,0

Država %
31,1
58,6
10,3
100,0

Skupaj %
46,4
45,7
7,9
100,0

V zadnjem letu so nevladne organizacije preko javnih razpisov in pogodb dobile od države
približno 5 milijard tolarjev, kar predstavlja 25% njihovega prihodka.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

2.7

Odnosi med civilno družbo in zasebnim sektorjem

(Private sector – civil society relations)
OPIS:
Kakšna je narava in kvaliteta odnosov med civilno družbo in zasebnim sektorjem?

2.7.1

Vedenje zasebnega sektorja

(Private sector attirude)

OPIS:
Kakšna je splošna drža zasebnega sektorja naproti pripadnikom civilne družbe?

Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti

2.7.2

Skupna socialna odgovornost

(Corporate social responsibility)

OPIS:
Kako razviti so nazori in aktivnosti za skupno socialno odgovornsot?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčno anketiranje, študije

2.7.3

Skupna filantropija

(Corporate philantrophy)

OPIS:
Kako širok je krog organizacij civilne družbe, ki prejemajo sredstva iz zasebnega sektorja?
Kako pomembna so ta sredstva (glede na druge prihodke organizacij civilne družbe)?
Podatki bodo še zbrani
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Vir: regionalni posveti, študije

3. VREDNOTE

(VALUES)

3.1. Demokracija

(Democracy)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo demokracijo?

3.1.1

Izvajanje demokracije znotraj organizacij civilne družbe?

(Democratic practices within CSOs)

OPIS:
V kakšni meri organizacije civilne družbe izvajajo demokracijo znotraj sebe?
Koliko kontrole imajo člani pri odločanju?
Ali so voditelji izvoljeni na demokratičnih volitvah?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

3.1.2

Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo demokracijo

(CS actions to promote democracy)

OPIS:
V kakšni meri civilna družba aktivno podpira demokracijo?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je podpiranje demokracije?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij ali programov civilne družbe, katerih cilj je podpiranje
demokracije?
Ali obstajajo primeri zvez civilne družbe ali kampajn, ki bi zasledovale ta cilj?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, pregled medijev

3.2

Transparentnost

(Transparency)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo transparentnost?

3.1.1 Podkupljivost znotraj civilne družbe
(Corruption within civil society)

OPIS:
V kakšni meri je razširjena podkupljivost znotraj civilne družbe?
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Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

3.1.2 Finančna transparentnost organizacij civilne družbe
(Financial transparency of CSOs)

OPIS:
Kolikšno število organizacij civilne družbe je finančno transparentnih?
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe ima javno dostopno svoje finančno poslovanje?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

3.2.3 Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo transparentnost
(CS actions to promote transparency)

OPIS:
V kolikšni meri civilna družba nadzira transparentnsot države in gospodarskega sektorja?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je podpiranje transparentnosti?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij ali programov civilne družbe, katerih cilj je podpiranje
transparentnosti?
Ali obstajajo primeri zvez civilne družbe ali kampajn, ki bi zasledovale ta cilj?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev, študije

3.3

Strpnost

(Tolerance)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo transparentnost?

3.3.1

Strpnost znotraj civilne družbe

(Tolerance within the CS arena)

OPIS:
V kakšni meri je civilna družba strpen sektor?
Ali so v medijih poročila o rasizmu, diskriminaciji ali nestrpnosti organizacij civilne družbe?
Ali obstajajo znotraj civilne družbe organizacije, ki so nedvoumno rasistične, diskriminacijske
ali nestrpne?
Ali so te sile vladajoče, značilne ali obrobne?
Ali je nestrpno ravnanje pripadnikov civilne družbe v veliki meri javno očrnjeno s strani civilne
družbe?
Podatki bodo še zbrani
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Vir: regionalni posveti, pregled medijev

3.3.2 Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo strpnost

(CS actions to promote tolerance)

OPIS:
V kakšni meri civilna družba aktivno podpira strpnost?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je podpiranje strpnosti?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij ali programov civilne družbe, katerih cilj je podpiranje
strpnosti?
Ali obstajajo primeri zvez civilne družbe ali kampajn, ki bi zasledovale ta cilj?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

3.4

Preprečevanje nasilja

(Non-violence)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe preprečujejo in podpirajo preprečevanje nasilja?

3.4.1

Preprečevanje nasilja znotraj civilne družbe

(Non-violence within the CS arena)

OPIS:
V kolikšni meri se pripadniki civilne družbe poslužujejo nasilnih dejanj pri izražanju svojih
interesov v javnosti (npr. poškodovanje tujih stvari, ali osebno nasilje)?
Ali mediji poročajo o nasilju organizacij civilne družbe?
Ali takšna nasilna dejanja izvajajo majhne, obrobne skupine ali velike?
Ali so nasilna dejanja pripadnikov civilne družbe v veliki meri javno očrnjena s strani civilne
družbe?
V Sloveniji so se v 80. letih v okviru Novih družbenih gibanj začele oblikovati neodvisne skupine,
katerih interes je bil usmerjen na družbenopolitični položaj žensk. Leta 1985 je bila v okviru
ŠKUC-Forum ustanovljena socializacijsko akcijska skupina Lilit, ki je bistveno zaznamovala razvoj
civilnodružbenih ženskih skupin in NVO. Nato se je leta 1989 v okviru Lilit vzpostavila skupina, ki
je 1990. ustanovila društvo SOS telefon – za ženske in otroke žrtve nasilja.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

3.4.2 Aktivnosti civilne družbe, ki preprečujejo nasilje in se zavzemajo za mir
(CS actions to promote non-violence and peace)

OPIS:
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V kolikšni meri civilna družba aktivno preprečuje nasilje? (npr. v kolikšni meri civilna družba
podpira resolucije, sporazume proti nasilju in za mir (nasilje nad ženskami, otroci…))
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je preprečevanje nasilja?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij ali programov civilne družbe, katerih cilj je podpiranje
transparentnosti?
Ali obstajajo primeri zvez civilne družbe ali kampajn, ki bi zasledovale ta cilj?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev, študije

3.5

Enakost med spoloma

(Gender equity)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe podpirajo enakost med spoloma?

3.5.1

Enakost med spoloma znotraj civilne družbe?

(Gender equity within the CS arena)

OPIS:
V kolikšni meri je civilna družba sektor, kjer imamo med spoloma enakost?
Kolikšen odstotek voditeljev organizacij civilne družbe so ženske?
Kako pogosto je nepravično ravnanje z ženskami s strani pripadnikov civilne družbe?
Ali so šovinistične pripombe ali vedenje velikokrat javno oznanjene s strani civilne družbe?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev, študije

3.5.2

Praksa enakosti med spoloma znotraj organizacij civilne družbe

(Gender equitable practices within CSOs)

OPIS:
V kolikšni meri organizacije civilne družbe izvajajo enakost med spoloma?
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe z zaposlenimi delavci ima politiko, ki jim
zagotavlja enakost med spoloma?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije

3.5.3

Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo enakost med spoloma

(CS actions to promote gender equity)

OPIS:
V kolikšni meri civilna družba aktivno podpira enakost med spoloma?
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Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je podpora enakosti med spoloma?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij ali programov civilne družbe, katerih cilj je podpiranje
enakosti med spoloma?
Ali obstajajo primeri zvez civilne družbe ali kampajn, ki bi zasledovale ta cilj?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
Razmere slovenskih NVO, aktivnih na področju enakih možnosti in položaja žensk tik pred
vstopom v EU v splošnem zaznamuje nepovezanost delovanja, regionalna neuravnovešenost in
dolgoročno nezagotovljena stabilnost avtonomnega delovanja za večino NVO v sektorju. Nekatere
ženske in feministične NVO ter NVO na področju enakih možnosti od leta 2001 delujejo v mreži
»Ženske politike«, ki se je formirala v okviru CNVOS. Imenovana mreža v letu 2003 izvaja projekt
»Strategije ženskih NVO za prihodnost«, s katerim skuša sistematično pristopiti k oceni stanja,
razvojnemu načrtovanju ter izgradnji civilnega dialoga. Posamezne NVO se aktivno povezujejo v
mednarodne integracije, zlasti tiste v kontekstu EU, kjer igrajo vse bolj dejavne vloge.24.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, pregled medijev

3.6

Zatiranje revščine

(Poverty eradication)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe podpirajo zatiranje revščine?

3.6.1

Aktivnosti civilne družbe, ki zatirajo revščino

(CS actions to eridicate poverty)

OPIS:
V kolikšni meri skuša civilna družba zatirati revščino?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je zatiranje revščine?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij, programov, civilne družbe, zvez civilne družbe ali
kampajn katerih cilj je zatiranje revščine?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, pregled medijev

3.7

Varstvo okolja

(Environmental sustainability)
OPIS:
V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo varstvo okolja?

3.7.1
24

Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo varstvo okolja

P. Šporar., M. Marega., B. Žnidaršič in drugi (2003), str.16
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(CS actions to sustain the environment)

OPIS:
V kolikšni meri skuša civilna družba skrbeti za okolje?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je varstvo okolja?
Ali obstajajo primeri posebnih akcij, programov zvez civilne družbe ali kampajn katerih cilj je
zatiranje revščine?
Ali je razvidno v medijih, da civilna družba izvaja take aktivnosti?
V Sloveniji je okoli 110 aktivnih okoljskih in naravovarstvenih NVO, od tega je tri četrtine
društev,10 je zasebnih zavodov, 2 fundaciji. Polovica okoljskih NVO ima sedeže v Ljubljani, ostala
polovica v drugih mestih in na podeželju.
Pogled na dejavnosti NVO pokaže, da jih večina deluje na področju okoljskega izobraževanja in
ozaveščenja, veliko tudi na področju naravovarstva. Večji del NVO zbira in posreduje okoljske
informacije, organizira izobraževalne dogodke, srečanja, kampanje ter objavlja publikacije
namenjene izobraževanju in ozaveščenju. Okrog 15 NVO je aktivnih na ravni sistemskega
urejanja okoljskega sektorja. Ostale NVO se vključujejo v sistemske procese predvsem na
področjih pretežnega interesa in delovanja (razvoja podeželja, prostovoljnega dela,
izobraževanja, eko kmetijstva, energetike, izdajanja publikacij, mednarodnega sodelovanja,
zaščite živalskih in rastlinskih vrst, ...). Okoljske NVO se vključujejo tudi v postopke priprav
okoljskih politik in v različne dejavnosti na področju reševanja okoljskih problemov. Presoje
vplivov na okolje, neodvisne študije in protestne akcije so med manj pogostimi, celo šibkimi
področji delovanja NVO.
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri pripravi Lokalnih Agend 21 in Lokalnih
programov varstva okolja. Presoje vplivov na okolje za projekte in strateške okoljske presoje za
programe, plane in politike so mehanizmi, ki omogočajo aktivno participacijo nevladnih
organizacij, vendar so slabo izkoriščeni. Trend sodelovanja med nevladnimi organizacijami
narašča, na podlagi skupnih interesov se vzpostavljajo mreže in koalicije (npr. Koalicija NVO za
ratifikacijo in implementacijo Aarhuške konvencije). NVO vse pogosteje sodelujejo tudi z drugimi
sektorji (lokalnimi oblastmi, državno oblastjo, gospodarskim sektorjem, ...) in širijo ozaveščenost
o načelih trajnostnega razvoja25.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, pregled medijev

4. VPLIV
(IMPACT)

4.1

Vpliv na javno politiko

(Influencing public policy)
OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri vplivanju na javno politiko?
Ali so akcije, kampajne organizacij civilne družbe, ki vplivajo na javno politiko zaznavne v
njihovem področju dela?
25
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Kako učinkovite so bile te akcije, kampajne? Ali so bili vidni kakšni rezultati?
Stopnja vpliva zasebnih neprofitno-volonterskih organizacij na sprejemanje odločitev občine
oziroma države26:
Zelo velik
Velik
2%
5%
Nimamo vpliva
27%

Zelo majhen
24%

Srednji
21%

Majhen
21%

V Sloveniji bi po dosedanjih izkušnjah težko govorili o dobrih praksah vključevanja nevladnih
organizacij v sprejemanje odločitev in v pripravo strateških dokumentov. Posamezne izjeme samo
potrjujejo pravilo. Razloge za tako stanje gre iskati v nezainteresiranosti predstavnikov oblasti,
odsotnosti pravnih podlag in strokovnih navodil za vključevanje nevladnih organizacij, odsotnosti
ustrezne institucionalne ureditve, nezanimanja in neizkušenosti na obeh straneh za sodelovanje
ter v prešibki obstoječi podpori nevladnim organizacijam.
Med primere dobre prakse sodi na primer sodelovanje nevladnih organizacij / javnosti pri pripravi
presoje okoljskih in zdravstvenih vidikov Državnega razvojnega programa 2001-2006.
V Sloveniji osnovne oblike in načini vključevanja nevladnih organizacij, v procese odločanja pri
pripravi in izvajanju strateških dokumentov, s strani oblasti niso predpisane, prav tako se še ni
razvila ustaljena praksa na tem področju.
V preteklih letih so bile nekatere nevladne organizacije kljub pomanjkanju predpisov, ki bi določali
sodelovanje NVO v postopkih sprejemanja odločitev, vključene v pripravo posameznih splošnih in
sektorskih strateških dokumentov ter zakonov oz. zakonskih predlogov. Primeri dobre prakse so
se razvili na pobude nevladnih organizacij in ob podpori motiviranih posameznikov v javni upravi,
saj državne oblasti niso imele razvitih usmeritev za vključevanje nevladnih organizacij.
Veliko oviro za uspešno sodelovanje NVO predstavljajo primeri navideznega vključevanja, ko so
nevladne organizacije sicer povabljene k pripravi pripomb na določen strateški dokument države,
vendar do teh pripomb niso zavzeta stališča s strani pripravljavca dokumenta oz. pripombe niso
upoštevane. Prav tako je pogosta praksa, da je končna vsebina predloga dokumenta pripravljena
že pred vključitvijo nevladnih organizacij. Zaradi slabih izkušenj »zlorabe« oz. prakse navideznega
sodelovanja in ob odsotnosti zagotovil, da bodo njihovi prispevki proučeni in smiselno upoštevani
s strani pripravljavcev dokumentov, se nevladne organizacije na povabila k sodelovanju odzivajo
26
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z zadržki. Med trenutnimi ovirami za uspešno vključevanje NVO pa ne gre prezreti tudi pogoste
težnje na strani nevladnih organizacij, da zasledujejo ožje cilje, ki so sicer skladni s poslanstvom
njihove NVO, pri tem pa ne kažejo dovolj razumevanja za strateške interese širše družbe27.
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, študije, pregled medijev

4.2

Nadzor civilne družbe nad ravnanjem in odgovornostjo države in
privatnega gospodarskega sektorja

(Holding state and private corporation accountable)
OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri izvajanju nadzora nad odgovornostjo države in
gospodarksega sektorja (»monitoring«)?

4.2.1

Nadzor nad državo

(Holding state accountable)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri nadzoru učinkovitosti države in njeni
odgovornosti?
Ali obstajajo poskusi nadzora nad delovanjem države s strani organizacij civilne družbe?
Kako pogosti so ti poskusi?
Ali so bili uspešni in je bil njihov vpliv viden?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

4.2.2

Nadzor nad zasebnim gospodarskim sektorjem

(Holding private corporation accountable)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri nadzoru učinkovitosti privatnega gospodarskega
sektorja in njegovi odgovornosti?
Ali obstajajo poskusi nadzora nad delovanjem privatnega gospodarskega sektorja države s
strani organizacij civilne družbe?
Kako pogosti so ti poskusi?
Ali so bili uspešni in je bil njihov vpliv viden?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

4.3
27
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Odziv na socialne potrebe

P. Šporar., M. Marega., B. Žnidaršič in drugi (2003), str.46

(Responding to social interests)

OPIS:
V kolikšni meri se pripadniki civilne družbe odzivajo na socialne potrebe?

4.3.1

Odzivnost

(Responsivness)

OPIS:
Kako učinkovito se pripadniki civilne družbe odzivajo na prednostne socialne potrebe?
Ali obstajajo kakšne pomembne socialne potrebe, na katere se civilna družba ni odzvala?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

4.3.2

Zaupanje javnosti

(Public trust)

OPIS:
Kolikšen odstotek populacije zaupa pripadnikom civilne družbe v primerjavi z drugimi
institucijami, kot so policija, vlada, velika podjetja?
V raziskavi World Values Survey iz leta 1995 so na vprašanje »Koliko zaupate sledečim
organizacijam?« anketiranci odgovarjali sledeče:
Zelo zaupam Še kar zaupam
Ne zaupam preveč
Sploh ne zaupam
Cerkev
11,6%
26,1%
39,8%
22,4%
Obrožene sile
9,4%
35,3%
41,9%
13,4%
Pravni sistem
7,4%
28,4%
47,8%
16,3%
Tisk
6,6%
36,4%
46,6%
10,4%
Televizija
9,6%
43,4%
39,3%
7,1%
Sindikat
4,0%
21,1%
50,7%
24,2%
Policija
9,3%
38,1%
42,1%
10,5%
Vladi v Sloveniji
7,7%
32,9%
44,8%
14,6%
Politične stranke
2,2%
11,5%
50,9%
35,4%
Parlament
3,2%
21,5%
52,0%
23,3%
Civilni (nevojaški) službi 4,7%
24,2%
54,7%
16,4%
Velika podjetja
6,6%
33,5%
45,9%
13,9%
Okoljska/zelena gibanja 11,6%
46,1%
34,8%
7,6%
Ženska gibanja
9,5%
34,8%
41,8%
13,9%
Evropska unija
7,1%
35,1%
45,7%
12,1%
Združeni narodi
8,2%
31,1%
45,4%
15,3%
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčno anketiranje
raziskava Umanotere? na to temo, vprašalnik PICa iz weba?
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4.4

Krepitev državljanov

(Empowering citizens)
OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba s krepitvijo državljanov (in zlasti obrobnih skupin)
pri oblikovanju odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje?

4.4.1

Obveščevanje in izobraževanje državljanov

(Informing/educating citizens)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri obveščanju in izobraževanju državljanov o
javnih zadevah?
Ali pripadniki civilne družbe lahko komunicirajo in pošiljajo svoja sporočila do javnosti ob
pomoči medijev?
Ali igrajo pripadniki civilne družbe vlogo pri izobraževanju državljanov o vladni politiki in
programih, ki se jih zadeva?
Ali igrajo pripadniki civilne družbe vlogo pri izobraževanju državljanov o njihovih pravicah in
obveznostih?
Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih cilj je obveščanje in izobraževanje javnosti?
Kako učinkovite so? Ali imajo viden vpliv?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev, vzorčni vprašalnik

4.4.2

Pridobivanje številčnosti za skupne akcije

(Building capacity for colleective action)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri pridobivanju številčnosti ljudi in pri organiziranju
teh ljudi, da se delujejo skupaj in rešujejo skupne probleme?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalnik

4.4.3

Krepitev obrobnih skupin

(Empowering marginalised people)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi ljudi iz obrobnih skupin?
Ali se organizacije civilne družbe odzivajo na potrebe in interese teh ljudi?
Ali pomagajo ljudem iz obrobnih skupin, da imajo kontrolo pri sprejemanju odločitev, ki
vplivajo na njihova življenja?
Kako razširjena so prizadevanja civilne družbe, da krepi obrobne skupine?
Ali je pri tem imela viden vpliv?
Podatki bodo še zbrani
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Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalnik, pregled medijev, študije

4.4.4

Krepitev položaja žensk

(Empowering women)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi položaja žensk?
Ali se organizacije civilne družbe odzivajo na potrebe žensk?
Kako razširjena so prizadevanja civilne družbe, da se okrepi položaj žensk?
Ali je pri tem imela viden vpliv?
Podatki bodo še zbrani
Vir: vzorčni vprašalnik, pregled medijev, študije

4.4.5

Izgradnja socialnega kapitala

(Building social capital)

OPIS:
V kakšni meri civilna družba gradi socialni kapital med svojimi pripadniki?
Kolikšno je zaupanje in strpnost pripadnikov civilne družbe do ljudi izven civilne družbe?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalniki

4.4.6

Preživljanje

(Supporting livelihoods)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri ustvarjanju/podpiranju zaposlenosti in
ustvarjanju možnosti za prihodek (zlasti za revne in ženske)?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalniki, študije

4.5

Spoprijemanje s družbenimi potrebami

(Meeting social needs)
OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri spoprijemanju z družbenimi potrebami, zlasti s
potrebami revnih in drugih obrobnih skupin?

4.5.1

Lobiranje za državno skrb

(Lobbying for state service provision)
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OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri lobiranju države, da poskrbi za njune družbene
potrebe?
Ali obstaja dogovor med ponudniki družbenih storitev o primerni delitvi dela?
Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, pregled medijev

4.5.2

Neposredno spoprijemanje s nujnimi socialnimi potrebami

(Meeting pressing societal needs directly)

OPIS:
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri neposrednem spoprijemanju z družbenimi
potrebami (npr.: sama nudi storitve ali vzpodbuja samopomoč)?
Ali organizacije civilne družbe prispevajo k nudenju pomembnih storitev?
Kolikšen je obseg, raznolikost in kvaliteta storitev, ki jih nudijo organizacije civilne družbe?

Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalnik, USAID NGO INDEX

4.5.3

Spoprijemanje s potrebami obrobnih skupin.

(Meeting needs of marginalised groups)

OPIS:
V kakšni meri so organizacije civilne družbe uspešnejše od države pri nudenju storitev
obrobnim skupinam?

Po desetih letih pluralizacije slovenskega blaginjskega sistema lahko naštejemo kar lepo število
NVO, ki pripomorejo k vključevanju izključenih skupin ljudi.
Področja delovanja so naslednja:
- otroci in mladina zanemarjeni, zlorabljeni, brez opor, revni,
- starejši,
- migranti, prebežniki, begunci, iskalci azila,
- Romi,
- odvisni od drog, alkohola in drugih substanc,
- s težavami v duševnem zdravju,
- hendikepirani, invalidi, (gluhi, naglušni, oglušeli, slepi, slabovidni itd.),
- ljudje s prizadetostmi,
- ženske, nasilje nad ženskami, samohranilke,
- ljudje brez ustreznih dokumentov,
- istospolno usmerjeni.
Povsem nepokrita ali slabo pokrita pa so področja:
- deprivilegirane družine,
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-

-

brezdomci (ne samo pomanjkanje strehe nad glavo, temveč tudi tisti v slabih življenjskih
razmerah – odkrito in skrito brezdomstvo),
etnične manjšine,
revni,
tisti brez plačane zaposlitve (dolgotrajno brezposelni),
ljudje brez osebnih mrež in povezav28.

Podatki bodo še zbrani
Vir: regionalni posveti, vzorčni vprašalnik
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