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Namen poročila:
Osnutek poročila je namenjen strokovni skupini CIVICUS, da glede na ugotovitve celotnega projekta,
svoje znanje in izkušnje:
1.) Poda oceno pri posameznih točkah poročila, glede na postavljene kriterije
2.) Poda svoje mnenje, pripombe in komentarje pri posameznih točkah.
Na sestanku se izračuna povprečje vseh podanih ocen pri posameznih točkah in izračuna končno oceno
posamezne dimenzije (struktura civilne družbe – okolje v katerem ta deluje – vrednote, ki jih zasleduje –
vpliv, ki ga ima). Kot civilno družbo se je na prvem sestanku izoblikovala definicija, da gre za dinamični
prostor med družino, državo (javni sektor) in trgom (zasebni sektor), v kateri se ljudje povezujejo za
napredek skupnih interesov. Pri tem je potrebno upoštevati tudi njena dejanja in učinkovitost.
Vse štiri dimenzije se nato prikažejo v t.i. CIVUCUS diamantu:

Graph 1: Example Civil Society Diamond
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Sestanek strokovne skupine:
Da bo sestanek potekal čim bolj tekoče Vas prosimo, da si svoje ocene in pripombe pripravite že
vnaprej, potem pa jih bomo skupaj pregledali.
Na podlagi zgoraj navedenega se poročilo ustrezno dopolni, predstavi širši javnosti na nacionalni
delavnici ter nato izda končno poročilo o stanju civilne družbe v državi.
V tej stopnji poročilo še ni lektorirano, za kar se vam opravičujemo.
Ker nam CIVICUS do danes nekaterih podatkov še ni poslal, bodo ti sporočeni na samem sestanku –
označeni so z modro barvo.
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I.

STRUKTURA

To poglavje opisuje in analizira velikost, moč in premike v civilni družbi v smeri njihovega članstva,
organizacije in ekonomskih zmožnosti.
1.1. Širina udeležbe
ljudi v civilni

Kakšen delež državljanov je vključenih v civilno družbo? Kako
široka je ta vključenost?

To podpoglavje preučuje obseg različnih oblik udejstvovanja ljudi v slovenski civilni družbi.
1.1.1 Nestrankarsko
politično delovanje

Kolikšen delež ljudi je sodeloval pri kakšni oblik nestrankarskega političnega
delovanja (npr. napisal pismo časopisu, podpisal peticijo, sodeloval v
demonstraciji)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zelo majhen delež (manj
Manjšina(10% do
Pomemben del ljudi
Velika večina (več kot
kot 10%).
30%).
(31% do 65%).
65%).

1.1.1 Nestrankarsko politično delovanje. Ta točka preučuje delež treh oblik nestrankarskega političnega delovanja
ljudi v Sloveniji. Rezultati izvedene javnomnenjske raziskave so pokazali, da je 14% ljudi že napisalovsaj eno pismo
časopisu, 36% jih je že podpisalo peticijo in 13% se jih je že udeležilo demonstracije (glej Tabelo 1). Podrobnejši
pogled v profile teh udeležencev je pokazal, da je več moških kot žensk pisalo časopisu in se udeležilo
demonstracij, med tem ko je več žensk podpisalo peticijo. Ljudje z manjšimi dohodki so večkrat poslali pismo
časopisu in podpisali peticije, ljudje z višjimi dohodki pa so se pogosteje udeležiti demonstracij. V skupnem
seštevku je skoraj polovica (46%) ljudi sodelovala v vsaj eni od teh aktivnosti.
Tabela 1: Nestrankarsko politično sodelovanje
Ali ste kdaj
Nikoli
Enkrat
napisali pismo časopisu?
86,4%
4,7%
podpisali peticijo?
64,5%
15,9%
udeležili se demonstracije?
86,7%
7,7%

Nekajkrat
6,3%
18,3%
5,7%

Pogosto
2,7%
1,3%
0,0%

Glede na podobno raziskavo World values survey iz leta 1995 smo priča povečanem nestrankarskem delovanju
populacije, saj je takrat le 19% ljudi že podpisalo peticijo in le 9% se jih je že udeležilo demonstracije. Dvig deleža
ljudi, ki je podpisalo peticijo, gre verjetno pripisati pogostim takšni aktivnosti v Sloveniji, kot so npr. referendumi (o
odpiralnem času trgovin, o vstopu v EU in NATO).

1.1.2 Prostovoljni
Kolikšen delež ljudi redno donira prostovoljne prispevke?
prispevki
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zelo majhen delež (manj Manjšina(10% do 30%).
Pomemben del ljudi
Velika večina (več kot
kot 10%).
(31% do 65%).
65%).
1.1.2 Prostovoljni prispevki. Izvedena javnomnenjska raziskava je pokazala, da je 66% ljudi v zadnjih 12 mesecih
darovalo denar, hrano ali druge stvari v humanitarne namene. Pri tem je bilo več ljudi iz urbanih naselij in več
žensk. Zanimiv je podatek, da višina osebnega dohodka ne vpliva na dajanje prostovoljnih prispevkov. Skoraj isti
rezultat je dobila raziskava Humanitarnega zavoda VID na temo doniranja, ki je razkrila, da 67% ljudi namenilo
kakšne stvari v humanitarne namene v zadnjem letu dni. Ta je nadalje pokazala, da je med njimi 67% doniralo
enkrat ali dvakrat ter 17% trikrat ali večkrat.

1.1.3 Pripadnost
organizacijam civilne

Kolikšen je delež ljudi, ki pripada vsaj eni organizaciji civilne družbe?
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družbe
0 točk
1 točka
Zelo majhen delež (manj Manjšina(30% do 50%).
kot 30%).

2 točki
Večina (51% do 65%).

3 točke
Velika večina (več kot
65%).

1.1.3 Pripadnost organizacijam civilne družbe. Rezultati javnomnenjske raziskave so pokazali, da več kot polovica
(55%) slovenske populacije član vsaj ene organizacije civilne družbe, oziroma ji kako drugače pripada ali dela
zanjo. Na vprašanje ali se v teh organizacijah udejstvujejo več, kot pred dvema letoma jih je 68% odgovorilo da
enako in 16%, da se udejstvuje več. Takšen rezultat je skladen z ugotovitvami The Centre for the study of global
governance, Londonske šole za ekonomijo in politične vede, ki je v svojem Global civil society index-om pokazala,
da je v Sloveniji 51% ljudi vključenih v organizacije civilne družbe1.
Podrobnejši vpogled v javnomnenjsko raziskavo je pokazal, da sta najpogostejši oblike organizacij civilne družbe
delavski sindikati (15%) in športne organizacije (12%). Vključenost v organizacije med moškimi (48%) in ženskami
(52%) je skoraj ista, medtem ko je več tistih članov, z višjimi prihodki (67%). Evidenca društev (kot najpogostejša
oblika organizacije civilne družbe) Ministrstva za notranje zadeve iz leta 2003 je pokazala, da največ društev deluje
na področju športa (30%) in kulture (14%). Nekoliko starejši podatki iz leta 1999, pa so pokazali, da je bilo največ
formalnih in neformalnih organizacij civilne družbe športnih, kulturnih in reševalnih (Levičar 1999).

1.1.4 Prostovoljno delo
Kolikšen je delež ljudi, ki redno opravlja prostovoljno delo?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zelo majhen delež (manj Majhen delež (10% do
Manjšina (31% do
Večina (več kot 50%).
kot 10%).
30%).
50%).
1.1.4 Prostovoljno delo. Javnomnenjska raziskava je odkrila, da je 12% ljudi v zadnjem
prostovoljno delo znotraj organizacije civilne družbe in več kot polovica (52%) izven
Najpogostejše oblike prostovoljnega dela izven organizacij so bile nakupovanje za druge,
poučevanje in varstvo otrok. Če združimo oba podatka je 55% ljudi opravilo vsaj eno
prostovoljnega dela.

letu dni opravljalo
take organizacije.
tehnična popravila,
od ob obeh oblik

Dobljeni podatki so skladni s podatki o zaposljivosti med nevladnimi organizacijami iz leta 1999, ko večina ni imela
niti enega zaposlenega (Levičar 1999). Znotraj organizacij civilne družbe najdemo največ prostovoljcev v gasilskih
društvih in športnih organizacijah (Osnutek Strategije sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008: 28).
Zakonodaja trenutno ne ureja prostovoljnega dela, pripravljen pa je osnutek zakona o prostovoljnem delu, ki bo
spodbujal prostovoljno delo in zavezal državo, da ga podpira.

1.1.5 Kolektivne akcije
ljudi

Kolikšen je delež ljudi ki se je udeležil kolektivne akcije v skupnosti v zadnjem
letu (prisostvoval na sestanku skupnosti, sodelovali pri takšnem dogodku ali
skušali kolektivno rešiti problem skupnosti).
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zelo majhen delež (manj
Manjšina (30% do
Večina (51% do 65%).
Velika večina (več kot
kot 30%).
50%).
65%).

1.1.5 Kolektivne akcije ljudi. Akcije ljudi v njihovih lokalnih skupnostih so pomemben pokazatelj razvitosti civilne
družbe v državi. 60% vprašanih v javnomnenjski raziskavi je se udeležilo kakšnega sestanka, kjer so obravnavali
lokalno problematiko. Med temi jih je 53% sodelovalo enkrat, 41% nekajkrat in 6% mnogokrat. Podoben delež
ljudi (61%) je tudi prostovoljno sodeloval v kakšni akciji za korist lokalne skupnosti, kot je npr. čiščenje okolice. V

Podobno raziskavo je opravil tudi Humanitarnega zavod VID, a je ta pokazala, da le 31% ljudi sodeluje v humanitarnih in
socialnih organizacijah ali v drugih društvih. Razlog za takšno razliko gre iskati v širši definiciji organizacije civilne družbe, ki jo
uporablja CIVICUS.
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obeh primerih je bilo več moških kot žensk. Vsega skupaj je 67% vprašanih prisostvovalo na sestanku v lokalni
skupnosti ali pa se udeležilo kakšne kolektivne akcije.

1.2 Globina
sodelovanja ljudi v
civilni družbi

Kako globoko/pomembno je sodelovanje ljudi v civilni družbi? Kako
pogosto se ljudje udejstvujejo v aktivnostih civilne družbe?

To podpoglavje preučuje globino različnih oblik sodelovanja v slovenski civilni družbi.
1.2.1 Prostovoljni
prispevki

1.2.1 Prostovoljni prispevki. Ta točka prikazuje odstotek prihodka ljudi, ki ga ti redno namenijo za prostovoljne
prispevke. Podatkov za to javnomnenjski raziskavi nismo pridobili, ker ti v praski pri takih vprašanjih ne pokažejo
realnega stanja. Ker pa gre za točko, ki mora temeljiti na raziskanih podatkih in ocena strokovne skupine ne
zadošča je bila točka izpuščena.

1.2.2 Prostovoljno delo
0 točk
Manj kot 2 uri.

Koliko ur prostovoljnega dela opravijo v povprečju prostovoljec na mesec?
1 točka
2 točki
3 točke
2 do 5 ur.
5,1 do 8 ur.
Več kot 8 ur.

1.2.2 Prostovoljno delo. Na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave je 61% prostovoljcev v zadnjem mescu dni
prostovoljnemu delu namenilo 1 do 5 ur. Podrobnejši vpogled v statistiko je pokazal, da jih je največ (24%)
prostovoljno delalo 1 uro, 14% jih je prostovoljnemu delu posvetilo 3 ure, 12% 10 ur in 9% 2 uri. Med prostovoljci
je bilo več žensk (65%) kot moških (35%) in več ljudi iz nižjega in srednjega dohodkovnega razreda. V povprečju
so na mesec prostovoljno delali 4 ure. Najpogostejše oblike prostovoljnega dela so bile nakupovanje, varstvo otrok,
inštruiranje (kjer bil večji del žensk) in tehnična popravila (kjer je večji del moških).

1.2.3 Pripadnost
organizacijam civilne
družbe
0 točk
Zelo malo (manj kot
30%).

Kolikšen odstotek pripadnikov ene organizacije civilne družbe pripada
več kot eni taki organizaciji?
1 točka
Manjšina (30% do
50%).

2 točki
Večina (51% do 65%).

3 točke
Velika večina (več kot
65%).

1.2.3 Pripadnost organizacijam civilne družbe. Ta točka meri delež tistih pripadnikov ali članov organizacij civilne
družbe, ki pripadajo več kot eni taki organizaciji. Javnomnenjska raziskava je odkrila, da jih večina (55%) pripada
dvema (20%) ali večim organizacijam civilne družbe. Glede na raziskavo World values survey 1999-2000 pa je v
Sloveniji 24% ljudi članov v več kot eni organizaciji civilne družbe. Razlog za takšno razliko gre verjetno iskati v
širši definiciji organizacije civilne družbe v CIVICUS-ovi raziskavi.

1.3 Raznolikost
pripadnikov civilne
družbe

Kako raznolika/reprezentativna je civilna družba? Ali vse socialne
skupine sodelujejo enakovredno v sektorju civilne družbe? Ali so
kakšne skupine vladajoče ali izključene?

To podpoglavje preučuje raznolikost in zastopanost v civilni družbi. Analizira ali v njej sodelujejo vse
socialne skupine enakovredno ali pa so kakšne prevladujoče ali izključene.
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1.3.1 Zastopanost med
organizacijami civilne
družbe
0 točk
Značilne socialne
skupine so
odsotne/izključene iz
organizacij civilne
družbe.

V kakšnem obsegu organizacije civilne družbe predstavljajo značilne socialne
skupine (npr. ženske, podeželske prebivalce, revne, manjšine)? Katere
skupine so vladajoče? Katere so odsotne/izključene?
1 točka
2 točki
3 točke
Značilne socialne
Značilne socialne
Vse socialne skupine so
skupine so v večini
skupine so sicer
enakopravno zastopane.
odsotne.
zastopane, a ne
enakopravno.

1.3.1 Zastopanost med organizacijami civilne družbe. Ta točka raziskuje raznolikost civilne družbe v smeri
zastopanosti socialnih skupin, ki jih je določil CIVICUS: (1) ženske, (2) podeželsko prebivalstvo, (3) etnične
manjšine, (4) verske manjšine in (5) revni. Javnomnenjska raziskava je pokazala višji odstotek žensk (52%) kot
moških (48%) med člani organizacij civilne družbe, a glede na opravljeno regijsko raziskavo je bilo 53% mnenja,
da je zastopanost žensk manjša, kot bi lahko bila. Ista raziskava je prav tako pokazala, da je med pripadniki
organizacij civilne družbe več tistih z nizkimi dohodki, a so glede na regijsko raziskavo ti izključeni (takšno mnenje
je izrazila skoraj polovica vprašanih) oziroma zelo neenakopravni (27%). Za ostale skupine pa glede na regijsko
raziskavo in regijske delavnice velja, da obstajajo (npr. srbske, makedonske organizacije) a so nekoliko ali zelo
neenakopravne. To pa ne velja za ljudi z visokimi prihodki, ki so po večinskem mnenju (62%) zastopani povsem
enakopravno. Nekaj razlik je bilo tudi med samimi regijami – udeleženci regijskih posvetov izven centralne regije
(Ljubljane) so namreč ocenili zastopanost podeželskega prebivalstva in revnih dosti nižje kot udeleženci v Ljubljani.
Po drugi strani pa so udeleženci delavnic iz Ljubljane nižje ocenili zastopanost etničnih manjšin kot socialnih skupin
v civilni družni.

Kolikšna je raznolikost v vodstvu organizacij civilne družbe? V kakšni meri
1.3.2 Vodstvo
vodstvo teh organizacij predstavlja značilne socialne skupine (npr. ženske,
organizacij civilne
družbe
podeželske prebivalce, revne, manjšine)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Značilne socialne
Vse socialne skupine so
Značilne socialne
Značilne socialne
skupine so sicer
enakopravno zastopan
skupine so v večini
skupine so
zastopane, a ne
kot vodje.
odsotne kot vodje.
odsotne/izključene iz kot
enakopravno.
vodje organizacij civilne
družbe.
1.3.2 Vodstvo organizacij civilne družbe. Ta točka analizira raznolikost socialnih skupine kot vodij organizacij civilne

družbe v Sloveniji. Regijska raziskava je pokazala, da je mnenje več kot polovice (55%), da je višji razred
enakopravno zastopan med voditelji, med tem, ko jih je to za ženske reklo le 16%. V nasprotju s tem, pa jih 43%
verjame, da so etnične skupine, podeželsko prebivalstvo in verske manjšine zelo neenakopravne. Med regijami za
to točko ni bilo večjih razlik, so pa udeleženci delavnic izven Ljubljane videli predstavnike etničnih skupin bolj
zastopane kot vodje civilne družbe kot udeleženci v Ljubljani.

1.3.3 Razporeditev
organizacij civilne
družbe
0 točk
Organizacije civilne
družbe so
skoncentrirane v večjih
velikih mestih.

Kako so organizacije civilne družbe razporejene po državi?
1 točka
Organizacije so
skoncentrirane na
urbanih področjih.

2 točki
3 točke
Organizacije so prisotne Organizacije so prisotne
po celi državi, tudi v
povsod, razen v najbolj
najbolj oddaljenih krajih.
oddaljenih krajih.

1.3.3 Razporeditev organizacij civilne družbe. V Sloveniji je več kot 20.000 formalnih organizacij civilne družbe:
19.200 društev ali zvez društev, 150 je ustanov in približno 850 zasebnih zavodov. Organizacije civilne družbe
6

obstajajo v vseh slovenskih regijah, a so najbolj skoncentrirane v Ljubljani in drugih večjih mestih. 48% vprašanih
v regijski raziskavi se je opredelilo, da so te organizacije v večini skoncentrirane na urbanih območjih in 29%, da so
skoncentrirane samo v večjih mestih. Takšni rezultati so skladni s poročilom NGO Sustainability index 2004 za
Slovenijo, ki je prav tako ugotovilo, da ima večina nevladnih organizacij sedeže v urbanih predelih. Od vseh
registriranih društev, jih ima več kot 4.200 sedež v treh največjih mestih – Ljubljani, Mariboru in Celju (Ministrstvo
za notranje zadeve 2005). Le 10% vprašanih je bilo mnenja, da so organizacije civilne družbe v Sloveniji prisotne
tudi v najbolj oddaljenih krajih.

1.4 Stopnja
organiziranosti

Ali je civilna družba dobro organizirana? Kakšna infrastruktura
obstaja za organizacije civilne družbe?

To podpoglavje proučuje razvitost infrastrukture s katero razpolaga slovenska civilna družba in njeno
notranjo organizacijo.
1.4.1 Obstoj zvez, mrež Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe pripada zvezi, mreži ali krovni
in krovnih organizacij
organizaciji?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zelo majhen delež (manj
Manjšina (30% do
Večina (51% do 70%).
Velika večina (več kot
kot 30%).
50%).
70%).
1.4.1 Obstoj krovnih organizacij. Točka preučuje delež organizacij civilne družbe, ki pripadajo mreži, krovni ali
podobni organizaciji. Po podatkih poročila NGO Sustainabilty index je bilo v Sloveniji ustanovljenih več nacionalnih
mrež, ki tudi uspešno delujejo (npr. Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij –
CNVOS z več kot 120 člani, Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS), ki združuje 14 podmrež, Združenje
slovenskih ustanov (ZSU) z 20 ustanovami ter neformalni združenji Zveza zasebnih zavodov (ZZ) in Mreža MaMa).
Regijska raziskava je potrdila obstoj takšnih organizacij, saj je bilo 40% sodelujočih mnenja, da takšnim
organizacijam pripada med 20 in 40% organizacij civilne družbe, med tem ko je bila ena četrtina mnenja, da je
takih organizacij med 40% in 60%. Regijske delavnice pa so razkrile, da se akterji civilne družbe pogosto ne vidijo
prednosti povezovanja v zveze in je takšno povezovanje običajno povezano s pridobivanjem določene koristi (ko
npr. zveza pristopi k razpisu, kjer imajo od tega koristi tudi članske organizacije).

1.4.2 Učinkovitost zvez, Kako učinkovite so zveze, mreže in krovne organizacije civilne družbe pri
doseganju svojih ciljev?
mrež in krovnih
organizacij
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Povsem neučinkovite (ali
V večjem delu
Delno učinkovite, delno
Na splošno učinkovite.
ne obstajajo).
neučinkovite.
neučinkovite.
1.4.2 Učinkovitost zvez, mrež in krovnih organizacij. S to točko se preverja, kako akterji civilne družbe ocenjujejo
učinkovitost zvez, mrež ali krovnih organizacij. Večina (62%) v regijski raziskavi je to učinkovitost ocenila kot delno
učinkovite – delno neučinkovite, medtem ko so bile za skoraj četrtino (23%) te povsem neučinkovite. Podatke za to
oceno se lahko pridobi tudi s pregledom medijev, ki pa v našem primeru ni pokazal nobenih člankov na to temo.
Kot slabost mrež in krovnih organizacij so udeleženci regijskih delavnic omenili slabo posredovanje pomembnih
informacij – mnoge mreže podvajajo pomembne novice (npr. o razpisih), nekatere druge novice, ki bi jih zanimale
pa so po drugi strani izpuščene.

1.4.3 Samokontrola

0 točk

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?
1 točka
2 točki
3 točke
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Ne obstaja nikakršne
težnje po samokontroli.

Mehanizmi samokontrole
Obstajajo mehanizmi
obstajajo in so
samokontrole, a le v
učinkoviti. Imajo velik
določenih delih civilne
vpliv na organizacije
družbe. Mehanizmi, ki bi
civilne družbe.
jih prisili v upoštevanje
ne obstajajo.

Prvi koraki do
samokontrole so že bili
narejeni, a se jih drži
manjšina organizacij
civilne družbe.

1.4.3 Samokontrola. Formalno kodeks delovanja za vse organizacije civilne družbe ne obstaja. Za razliko od
zakona, ki določa različne kontrolo za posamezne vrste organizacij (zapoveduje določene mehanizme ali ureja
njihovo odgovornost), gre pri tej točki za prostovoljne dokumente samokontrole. Veliko zvez društev zahteva od
svojih članic, da sprejmejo njihova pravila, ki so zapisana v statutih, tako da ti niti nimajo posebnih ločenih
dokumentov. Podobna situacija velja v društvih (kot najpogostejši organizaciji civilne družbe), ki mora za potrebe
registracije imeti statut, ta pa pogosto že vsebuje tudi določene neobvezne elemente samokontrole.
Regijska raziskava je pokazala, da v slovenski civilni družbi obstajajo težnje po samokontroli, kot so kodeksi ali
druge oblike. 44% udeležencev je bilo namreč mnenja, da so prvi koraki že bili storjeni, a je vpliv teh mehanizmov
še vedno majhen, drugi pa, da mehanizmi obstajajo, a se jih organizacije civilne družbe ne držijo (26%). Le 21%
jih je bilo mnenje, da mehanizmi obstajajo ter so tudi učinkoviti.

1.4.4 Podporna
infrastruktura

Kakšna je stopnja podporne infrastrukture za civilno družbo? Koliko
organizacij za podporo civilni družbi obstaja v državi? Ali so te učinkovite?

0 točk
Podporna infrastruktura
za civilno družbo ne
obstaja.

1 točka
2 točki
3 točke
Obstaja zelo omejena
Podporna infrastruktura Podporna infrastruktura
podporna infrastruktura. obstaja v določenih delih
je dobro razvita.
civilne družbe in se
razširja.

1.4.4 Podporna struktura. Ta točka meri stopnjo infrastrukture, ki je namenjena podpri civilne družbe v Sloveniji.
Poročilo NGO sustainabilty index 2004 je že ugotovilo, da sta bila vzpostavljena dva podporna centra (v Ljubljani in
Mariboru), ki nudita akterjem civilne družbe brezplačen dostop do interneta in uporabo računalnikov. Izkazala sta
se za uspešna in kaže se potreba po še več tovrstnih storitvah. Nekatere organizacije ponujajo tudi pravne storitve
za organizacije civilne družbe, a se nahajajo samo v največjih mestih. Podporne organizacije obstajajo in običajno
nudijo podpor svojim članom, ki delujejo na istem delovnem področju (npr. zveze zdravstvenih društev, zveze
športnih društev, kulturna združenja, zveze invalidskih društev) tako na lokalni kot nacionalni ravni. Nekatere večje
organizacije, nudijo podporo organizacijam, glede na njihovo pravno obliko.
Podatki regijske raziskave so razkrili, da je več kot polovica (54%) udeležencev menila, da takšna infrastruktura
obstaja, a je omejena, medtem ko jo je ena tretjina (33%) ocenila kot zmerno. Pomanjkanje podpore se je v
določeni meri izkazalo tudi na regijskih delavnicah, kjer so udeleženci izpostavili pomanjkanje primerne opreme in
pomanjkanje za njih pomembnih informacij na enem samem mestu.

1.4.5 Mednarodno
povezovanje
0 točk
Le peščica organizacij
civilne družbe se
mednarodno povezuje.

Kolikšen delež organizacij civilne družbe je mednarodno povezan (so npr.
člani mednarodnih mrež, sodelujejo v mednarodnih dogodkih)?
1 točka
Omejeno število
organizacij se
mednarodno povezuje (v
glavnem gre za
nacionalne organizacije).

2 točki
Zmerno število
organizacij se
mednarodno povezuje.
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3 točke
Velik del organizacij iz
različnih področij dela se
mednarodno povezuje.

1.4.5 Mednarodno povezovanje. Zlasti večje in krovne organizacije so tiste, ki se tudi mednarodno povezujejo.
Nekatere slovenske nevladne organizacije sodelujejo pri izpeljavi različnih projektov na območju nekdanje
Jugoslavije in sodelujejo s tamkajšnjimi organizacijami, kar je delno povezano tudi s pridobivanjem sredstev v
okviru Pakta stabilnosti, ki daje prednost projektom nevladnim organizacije iz nekdanje Jugoslavije. (Strategija
sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008). Urad za mladino je tako sofinanciral tudi aktivnosti
nevladnih organizacij za projekte mednarodnega mladinskega dela (npr. Program usposabljanja za akterje na
področju mladine iz držav jugo-vzhodne Evrope).
Regijska raziskava je pokazala omejeno število organizacij civilne družbe, ki ima mednarodne povezave, saj je bilo
mnenje večine, da se le nekatere (44%) oziroma le nekaj njih (34%) mednarodno povezuje in udeležuje
mednarodnih dogodkov. Po podatkih Global civil society report Londonske šole za ekonomijo in politične vede
(LSE), je 2.169 slovenskih organizacij in akterjev civilne družbe članov mednarodnih nevladnih organizacij, kar
pomeni približno 11%.

1.5 Medsebojni odnosi Kako močni in produktivni so odnosi med pripadniki civilne družbe?

To podpoglavje analizira odnose med akterji slovenske civilne družbe.
1.5.1 Komuniciranje
0 točk
Zelo malo.

V kolikšni meri pripadniki civilne družbe komunicirajo med seboj? Ali si
pripadniki civilne družbe med seboj delijo informacije?
1 točka
2 točki
3 točke
Omejeno.
Zmerno.
Bistveno.

1.5.1 Komuniciranje. Obstajajo letni dogodki, ki so usmerjeni v delovanje civilne družbe, kot npr. Letni forum za
nevladne organizacije, ki ga organizira CNVOS. Nekatere mreže in krovne organizacije, so razvile kanale
komuniciranje med svojimi člani ob uporabi interneta. Brez dvoma obstaja komunikacija tudi med ostalimi akterji
civilne družbe, a je v glavnem neformalna in temelji na trenutnih potrebah. Stopnja komunikacije je višja med
akterji, ki delujejo na istem delovnem področju.
Skoraj polovica (47%) udeležencev regijske raziskave je stopnjo komuniciranja med akterji civilne družbe ocenila
kot zmerno, nekaj manj (45%) pa kot omejeno. Tudi na regijskih delavnicah je bilo potrjeno, da večina
komunikacije poteka neformalno, temelji na osebnih poznanstvih in po potrebi. Informacije se sicer zbirajo, a ne
dosežejo vseh organizacij, ki bi jih zanimale. Kot razlog je bilo omenjeno pomanjkanje kadra in zaposlenih v
organizacijah civilne družbe. Pregled medijev za to točko ni pokazal nobenih rezultatov, čeprav bi jih lahko.

1.5.2 Sodelovanje

V kakšni meri pripadniki civilne družbe sodelujejo med seboj pri zadevah
skupnega pomena? Ali obstajajo zveze, koalicije organizacij civilne družbe iz
različnih področij dela, ki se združujejo zaradi skupne zadeve
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Pripadniki civilne družbe Pripadniki civilne družbe Pripadniki civilne družbe Pripadniki civilne družbe
med seboj redno
med seboj občasno
med seboj zelo redko
med seboj ne
sodelujejo, obstaja dosti
sodelujejo, obstajajo
sodelujejo, zveze in
sodelujejo, zveze in
zvez in koalicij med njimi
občasne zveze in
koalicije med njimi za
koalicije med njimi za
za zadeve skupnega
koalicije za stvari
zadeve skupnega
zadeve skupnega
pomena.
skupnega pomena.
pomena so redke.
pomena ne obstajajo.

1.5.2 Sodelovanje. Formalizirane organizacije civilne družbe imajo podlage za možnost združevanja že po zakonu
(društva v zveze društev, zavodi v skupnosti zavodov). V Sloveniji obstaja več takšnih povezovanja znotraj istega
sektorja ali dela civilne družbe, kot pa medsektorskega. Poleg tega pa obstajajo tudi neformalna in ad-hoc
združevanja: združevanje v primeru predloga zakona o triglavskem narodnem parki, koalicija za program Trust v
Sloveniji, združenje proti ukinitvi pediatrčnih storitev na primarni ravni, koalicija za ratifikacijo Aarhuške konvencije,
združevanja v primeru nameravane gradnje tretjega pomola v Luki Koper.
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Regijska raziskava je potrdila obstoj medsektorskih združevanj v slovenski civilni družbi, saj jih je poznala nekaj več
kot polovica (57%) vprašanih, med tem ko jih je 39% poznalo zelo malo. Podobne rezultate je pokazal pregled
medijev, ki ni odkril veliko tovrstnih povezovanj ali sodelovanj. V primerih, ki pa jih je zaznal je najbolj izstopalo
področje varstva pred drogami in pomoč zasvojenim z drogami (kampanija »Za mladost brez drog« in »Zavetišče
za brezdome uživalce drog«). Pregled je dodatno pokazal tudi primere povezovanja civilne družbe z drugimi
sektorji (raziskovalnimi, turističnimi, gospodarskim) za boljši lokalni razvoja.
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 ciljev (Strategija sistemskega razvoja nevladnih
organizacij 2003-2008).

1.6 Sredstva

V kakšni mere imajo organizacije civilne družbe sredstva za dosego svojih
ciljev?

To podpoglavje proučuje sredstva, ki so na voljo slovenskim organizacijam civilne družbe.
1.6.1 Finančna sredstva
0 točk
V povprečju,
organizacijam civilne
družne resno
primanjkuje finančnih
sredstev.

Kolikšna je stopnja finančnih sredstev, namenjenih za delovanje organizacij
civilne družbe? Kako ustrezne jih vidijo udeleženci civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke
V povprečju imajo
V povprečju imajo
V povprečju so finančna
organizacije zadostna in
organizacije skoraj
sredstva organizacij
stabilna finančna
dovolj sredstev, da
nezadostna.
sredstva.
uresničijo svoje cilje.

1.6.1 Finančna sredstva. Odgovori iz regijske raziskave so pokazali, da ena tretjina (34%) vključenih vidi finančna
sredstva organizacij civilne družbe, kjer se udejstvujejo kot komaj zadostne, 29% pa kot nezadostne. Po drugi
strani pa jih je 25% izrazilo mnenje, da so ta sredstva zadostna, za dosego postavljenih ciljev. Ni jasno v kolikšni
meri bi lahko takšne rezultate posplošili na vse organizacije civilne družbe, vključno s poklicnimi združenji ali
zbornicami, saj je bil velik del udeležencev iz organizacij, ki ima tudi zaposleno osebje, kar pa ni običajno za
celoten sektor. Kljub četrtini, ki je menila, da so sredstva zadostna je bilo splošno mnenje na regijskih delavnicah,
da bi organizacije civilne družbe lahko naredile več javno koristnega, če bi imele dovolj sredstev. Nekateri
udeleženci so opozorili na nevarnost obstoja organizacij, ki imajo le en glavni vir financiranja, v primeru če bi ta
prenehal.
V Sloveniji znaša delež subvencij države nevladnim organizacijam v povprečju 17% in po oceni z loterijskimi
sredstvi vred približno 22% (Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008). Iz poročilo NGO
sustainabilty index 2003 je razvidno, da nevladne organizacije večino sredstev pridobijo iz lastnih aktivnosti (44%),
manjši del pa iz donacij (30%) in iz nacionalnega in lokalnih javnih sredstev.
Nevladne organizacije se pogosto znajdejo v položaju, ko imajo finančna sredstva, ki so vezana izključno na
projekt, 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 (Strojan, Šporar, Bien 2000: 44). Situacija je nekoliko boljša na področju
socialnega varstva ter pri invalidskih in humanitarnih organizacij.

1.6.2 Človeški viri
0 točk
V povprečju,

Kolikšna je stopnja človeških virov, namenjenih za delovanje organizacij
civilne družbe? Kako ustrezne jih vidijo udeleženci civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke
V povprečju so človeški
V povprečju imajo
V povprečju imajo
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organizacijam civilne
družne resno
primanjkuje človeških
virov.

viri organizacij
nezadostni.

organizacije zadostne in
organizacije skoraj
usposobljene človeške
dovolj človeških virov,
vire.
da uresničijo svoje cilje.

1.6.2 Človeški viri. Ta točka preučuje kako so udeleženci regijske raziskave ocenili zadostnost človeških virov v
organizacijah civilne družbe, da lahko te uresničijo svoje zadane cilje. 62% jih je ocenilo človeške vire kot zadostne
in 27% kot delno zadostne. Takšne rezultati so delno v nasprotju z ugotovitvami poročila NGO Sustainabilty index
2004, ki je poročal, da nevladnim organizacije v Sloveniji primanjkuje polno zaposlene delavne sile in da so
prostovoljci tisti, ki prispevajo pomemben delež k delovanju sektorja, zlasti na podeželju, čeprav so pogosto
neizkušeni in nimajo potrebnih znanj. Razlog za odstopanje bi veljalo iskati v dejstvu, da je bilo dosti udeležencev
iz organizacij, ki ima zaposlene (in so tudi zato lažje privolili v sodelovanje) in tako nimajo tovrstnih težav.
Človeški viri so nekoliko bolj zadostni v humanitarnih in invalidskih organizacijah, kjer je zaposlenih 16% vseh
zaposlenih v društvih, čeprav je število teh društev v celotni strukturi le 3,3%, kar kaže na njihov poseben položaj
(Osnutek Strategije sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008: 28).

Kolikšna je stopnja tehnoloških sredstev in infrastrukture, namenjene za
1.6.3 Tehnološka
delovanje organizacij civilne družbe? Kako ustrezne jih vidijo udeleženci
sredstva in
civilne družbe?
infrastruktura.
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
V povprečju,
V povprečju so
V povprečju imajo
V povprečju imajo
organizacijam civilne
tehnološka sredstva in
organizacije skoraj
organizacije zadostna
družne resno
infrastruktura
dovolj tehnoloških
tehnološka sredstva in
primanjkuje tehnoloških organizacij nezadostna.
sredstev in
infrastrukturo.
sredstev in potrebne
infrastrukture, da
infrastrukture.
uresničijo svoje cilje.
1.6.3 Tehnološka sredstva in infrastruktura. Regijska raziskava omenjena zgoraj je pokazala, da 40% udeležencev
ocenjuje, da je oprema s katero razpolagajo njihove organizacije civilne družbe (osebni računalniki, dostop do
interneta, telefon, itd…) zadostna, da lahko uresničujejo svoje cilje. 32% se jih je opredelilo, da so ta sredstva
komaj zadostna in 10% da so povsem nezadostna. Podobno, kot pri prejšnji točki, tudi ti rezultati delno
nasprotujejo ugotovitvam poročila NGO Sustainabilty index 2004 za Slovenijo, ki je pokazal, da večina nevladnih
organizacij nima ustrezne pisarniške opreme, kot so osebni računalniki, telefaksi ali optični čitalci. Ponovno lahko
razlog za takšno razliko iščemo v tem, da so udeleženci regijske raziskave s tako opremo razpolagali (k temu lahko
pritrdi dejstvo, da smo dosti vprašalnikov lahko pošiljali in sprejeli preko elektronske pošte, kar kaže njihovo
moderno opremljenost).
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II.

OKOLJE

To poglavje opisuje in analizira celostno politično, socialno, ekonomsko, kulturno in pravno okolje v
kateri civilna družba obstaja in deluje.
1.6 Politična situacija

Kakšna je politična situacija v državi in kako to vpliva na civilno družbo?

To podpoglavje preučuje politično situacijo v Sloveniji in njen vpliv na civilno družbo.
2.1.1 Politične pravice

0 točk
Obstajajo stroge
omejitve političnih pravic
državljanov, ti ne morejo
sodelovati v političnih
procesih.

Kako močno omejene so politične pravice državljanov (npr. svobodno
sodelovanje v političnih procesih, pošte in svobodne volitve, svobodno
organiziranje v politične stranke)?
1 točka
Obstaja nekaj omejitev
političnih pravic
sodelovanja v političnih
procesih.

2 točki
3 točke
Ljudje imajo popolno
Državljani imajo obsežne
politično svobodo pri
politične pravice in
možnosti udejstvovanja svojih političnih pravicah
in se lahko brez omejitev
v političnih procesih.
udejstvujejo v političnih
Obstajajo le manjše
procesih.
omejitve teh pravic in
sodelovanja.

2.1.1 Politične pravice. Državljani Slovenije si lahko svobodno izbirajo svoje predstavnike, ustanavljajo politične
stranke, imajo pravico do združevanja, zborovanja, peticij in podobno. Mednarodna organizacija Freedom house:
Freedom in the world coutry rating je v letu 2002 Slovenijo ocenila z najboljšo oceno na lestvici od 1 do 7. Podana
ocena za politične pravice je bila namreč 1, kar pomeni svobodne in poštene volitve, tisti ki so izvoljeni, tudi
vladajo, tekmujoče politične stranke ter pomembno vlogo opozicije.

2.1.2 Politično
tekmovanje
0 točk
Enostrankarski sistem.

Katere so glavne značilnosti strankarskega sistema v smislu števila političnih
strank, njihovih ideoloških pogledov in tekmovanja med njimi?
1 točka
2 točki
3 točke
Majhno število strank, ki Večje število strank, a
Veliko število močnih
temeljijo na osebnem
niso formalizirane ali pa formaliziranih, ki imajo
poznanstvu ali pa nimajo imajo slabo izoblikovane
izoblikovane tudi
izoblikovanih političnih
politične ideologije
nasprotujoče si
ideologij.
ideologije.

2.1.2 Politično tekmovanje. Po volitvah leta 2004 se je po 12 letih spremenila sestava vladajočih političnih strank,
kar nakazuje na aktivno in uspešno opozicijo. Trenutno ima 7 političnih strank svoje predstavnike v Državnem
zboru, vsega skupaj pa je registriranih 36 strank (iPRS – Poslovni register Slovenije). Ideologije, ki jih zasledujejo
stranke so zelo različne – liberalne, social-demokratske, nacionalistične, pa tudi stranke, ki zastopajo različne
skupine prebivalcev (stranka upokojencev, stranka mladih). Freedom in the World Country rating 2005 je v svojem
poročilu za leto 2002 potrdil, da v Sloveniji obstaja več političnih strank, ki med seboj tekmujejo, da ima opozicija
pomembno vlogo in dejansko moč.

2.1.3 Vladavina prava

Do kakšne mere je vladavina prava utrjena v državi? Ali ljudje zaupajo v
pravo?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Zaupanje v pravo je
Obstaja zmerno
Družbo usmerjajo
Obstaja splošno
nizko, državljani in
zaupanje v pravo.
poštena in vnaprej
neupoštevanje zakonov,
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tako s strani državljanov
kot države same.

država pogosto kršijo
zakone.

Kršitve zakonov s strani
državljanov in države
niso nič nenavadnega.

postavljena pravilih, ki
se jih ta tudi drži.

2.1.3 Vladavina prava. Slovenski pravni sistem pozna tri stopnje: okrajna in okrožna sodišča, višja sodišča in
Vrhovno sodišče. V primeru kršitev osnovnih človekovih pravic (ki so zapisane v ustavi), se lahko sproži tudi
postopek pred Ustavnim sodiščem. Neodvisnost sodišč je zagotovljena z Ustavo. Sodnike predlaga sodni svet,
imenuje pa jih Državni zbor in sicer doživljenjsko. Problem slovenskega pravosodja še vedno ostajajo dolgi sodni
procesi. Ocena Svetovne banke za vladavino prava v Sloveniji znaša od 1 do 100 točk, 82 točk, kjer 100 pomeni
najboljšo oceno. Isti podatki so pokazali dvig ocene od leta 1998 za 2 točki. -PODATKI BODO NA SESTANKU ŠE
DOPOLNJENI (WORLD VALUES SURVEY)

2.1.4 Podkupljivost
0 točk
Visoka.

Kolikšna je stopnja zaznavne podkupljivosti v javnem sektorju?
1 točka
2 točki
3 točke
Bistvena.
Zmerna
Nizka.

2.1.4 Podkupljivost. Program Transparency international corruption index (CPI) iz leta 2002 je ocenil stopnjo
podkupljivosti v Sloveniji z oceno 6. Ocena je podana na podlagi izkušenj in poslovnega sektorja in analitikov
tveganja, ter znaša od 10 (podkupljivosti ni) do 0 (visoka podkupljivost). Izmed 102 držav je Slovenija tako zasedla
27. mesto, pri čemer prvo mesto pomeni najmanj podkupljivosti.
Študija Fakultete za družbene vede je pokazala, da 44% ljudi vidi velik del javne uprave kot podkupljiv (glej Sliko
1). Njihovo stališče je v glavnem temeljilo na poročanju medijev (30%) in na lastnih izkušnjah (20%).
Slika 1: Korupcija v javnih službah

2.1.5 Učinkovitost
države
0 točk
Državna uprava je
propadla ali je povsem

V kolikšni meri je država sposobna izpolniti svoje funkcije?
1 točka
Zmožnosti državne
uprave so izredno

2 točki
Državna uprava sicer
deluje, a je nesposobna
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3 točke
Državna uprava v celoti
deluje in je odzivna na

neučinkovita (npr. zaradi
politični, ekonomskih
kriz).

omejene.

ali neodzivna.

javni interes.

2.1.5 Učinkovitost države. V zadnjih nekaj letih je bilo opaziti povečanje učinkovitosti državne uprave. Izboljšala se
je namreč komunikacija med organi državne uprave (medsebojno izmenjavanje podatkov iz uradnih evidenc),
vzpostavljeno je bila elektronsko komuniciranje z državljani. Svetovna banka je leta 2004 ocenila učinkovitost vlade
od 1 do 100 z oceno 82, kjer 100 pomeni najboljšo učinkovitost. Glede na leto 1998 je bil to porast za 3 točke.

2.1.6 Decentraliziranost
0 točk
Decentralizacije v državi
ni.

Do kakšne mere je oblast v državi decentralizirana (in prenesena na občine in
regije)?
1 točka
Decentralizacija je
minimalna.

2 točki
3 točke
Decentralizacija je delno Decentralizacija je široko
razvita.
razvita, pristojnosti
države so prenesena na
občine in regije.

2.1.6 Decentraliziranost. Ta točka je prvotno merila pod-nacionalni strošek upravljanja, kot delež sredstev,
namenjenih za upravne storitve, ki jih je država prenesla na drug nivoje. Glede na sistem financiranja občin v
Sloveniji je CIVICUS predlagal, da naj točka meri stopnjo decentraliziranosti v državi. Slovenija je razdeljena na 192
občin, 11 od teh ima status mestne občine, kar pomeni določen prenos upravljanja. Zakonodaja omogoča občinam,
da se prostovoljno združujejo, a še nobena regija ni bila ustanovljena, tako da trenutno potekajo debate o tem ali
bi regije ustanovili z zakonom. Posledično je prenos sredstev ali premoženja iz nacionalne na regionalno stopnjo
nizek.
Slovenske občine se financirajo ob pomoči pobranih davkov, kot npr. davek na premoženje. V kolikor občina ni
sposobna pokriti osnovnih lastnih stroškov, dobi sredstva iz državnega proračuna. Urad Vlade za lokalno
samoupravo in regijsko politiko financira občine iz manj razvitih področij ob pomoči državnega in evropskega
denarja. Razlike med občinami so velike, a ni celostnega podatka o višini podpore.

2.2 Osnovne pravice
in svoboščine

Kako so osnovne svoboščine zagotovljene v zakonodaji in v praksi?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri so osnovne svoboščine zagotovljene zakonodaji in kako v praksi.
2.2.1 Državljanske
svoboščine

Do kakšne mere so državljanske svoboščine zagotovljene v zakonodaji in v
praksi (npr. svoboda govora, zborovanja, združevanja, svoboda do
veroizpovedi?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Državljanske svoboščine
Kršitve državljanskih
Obstajajo redki primeri Državljanske pravice so
zagotovljene v
so sistematično kršene.
svoboščin so pogoste.
kršitev državljanskih
zakonodaji in tudi
pravic.
upoštevane v praksi.

2.2.1 Državljanske svoboščine. Ustava Republike Slovenije in mednarodne konvencije zagotavljajo v Sloveniji
osnovne človekove pravice in svoboščine. Svoboda govora je zagotovljena, državljani imajo pravico, da se
svobodno združujejo, organizirajo zborovanja in organizirajo peticije. Manjšine imajo prav tako zagotovljene svoje
pravice, italijanska in madžarska manjšina imata svojega predstavnika v Državnem zboru, Romi pa imajo svoje
predstavnike v mestnih sveti, a so slednji kljub temu pogosto v konfliktih z mestnimi oblastmi. Slovenija ima tudi
varuha človekovih pravic. Država spoštuje svobodo do veroizpovedi.
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Freedom house political freedom je ocenil spoštovanje državljanskih pravic v Sloveniji za leto 2005 z oceno 1, na
lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni najboljšo oceno. To pomeni, da Slovenija zagotavlja vse državljanske pravice
(med drugim svoboda govora, zborovanja, združevanja, veroizpovedi. Amnesty international je v svojem poročilu
za leto 2004 za Slovenijo izpostavil odvzem dovoljenj za bivanje več kot 18.000 državljanom bivše Jugoslavije,
njihov status pa je ostal nerešen.

2.2.2 Dostop do
Do kakšne mere so javnosti dostopne informacije javnega značaja?
informacij
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Informacije javnega
Zakon, ki bi državljanom Dostop do informacij je Potrebna zakonodaja za
omejen, a se širi.
dostop do informacij
značaja in vladni
zagotavljal dostop do
obstaja, a v praksi je
dokumenti so lahko
informacij ne obstaja.
informacije še vedno
dostopni javnosti.
težko pridobiti.
2.2.2 Dostop do informacij. Pravica do informacij je v Slovenji zagotovljena že v ustavi, uzakonil pa jo je Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja iz leta 2003 in s popravki v letu 2005. Neodvisno pritožbeno telo
(Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja) je bilo vzpostavljeno in deluje. Zakon zavezuje širok krog
državnih organov, k dajanju in omogočanju dostopa do informacij. Ker poročila o izvajanju zakona za leto 2004 še
ni, lahko le domnevamo, da se število zahteva veča, saj se veča številu pritožb zoper zahteve, o katerih mora
odločiti pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. Teh je bilo v letu 2004 le 62, do konca leto 2005 pa
se jih pričakuje 140. Po drug strani pa veliko občin, zavezanih organov še vedno nima spletnih strani oziroma niso
objavile katalogov svojih informacij. Država je po zakonu zaveza, da pravico promovira, a za to ni bilo storjeno
veliko. Slovenija je tudi podpisala in ratificirala Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, javnem sodelovanju
pri oblikovanju politik in sodnemu varstvu v okoljskih zadevah in se tako pridružila ostalim 34 evropskim državam
(članicam in nečlanicam EU). Aarhuška konvencija zavezuje k promociji čim večje preglednosti in odgovornosti
državnih organov pri dostopu javnosti to okoljskih informacij, pri vključevanju javnosti v določanje o okoljskih
zadevah in pri vzpostavljanju mehanizmov, ki javnost tudi vzpodbujajo k so-odločanju o okoljskih zadevah.

2.2.3 Svoboda tiska
0 točk
Svoboda tiska je
sistematično kršena.

Do kakšne mere je svoboda tiska zagotovljena v zakonodaji in v praksi?
1 točka
2 točki
3 točke
Kršitve svobode tiska so Obstajajo redki primeri
Svoboda tiska je
pogoste.
kršitev svobode tiska.
zagotovljena v
zakonodaji in tudi
upoštevana v praksi.

2.2.3 Svoboda tiska. V Sloveniji obstajata dve javna televizijska programa in trije radijski. Deluje tudi dosti zasebnih
in komercialnih postaj, ki pa so večinoma lokalnega značaja, razen nekaj večjih (okrog 5), ki oddajajo po celi državi
in imajo tudi svoje informativne oddaje. Veliko je tudi zasebnih časopisnih hiš na regionalno in nekaj na nacionalni
ravni.
Freedom house: press freedom je Slovenijo ocenil svobodo tiska v Sloveniji z 20 točkami na lestvici od 0 do 100
(kjer 0 pomeni popolnoma svobodne medije), kar še vedno označuje medije kot svobodne. Ocena je podana glede
na stopnjo propustnosti informacij v državi in temelji na izkušnjah dopisnikov, uredništev, poročil organizacij za
človekove pravice in drugih analiz. Podobne podatke je razvrati tudi iz evidenc Svetovne banke, ki je svobodo tiska
v Sloveniji ocenila z 97 točkami na lestvici 1 do 100, kjer 100 pomeni popolno svobodo.

2.3 SocialnoKakšna je socialno-ekonomska politična situacija v državi in kako to vpliva na
ekonomska situacija civilno družbo?

To podpoglavje analizira socialno-ekonomsko situacijo v Sloveniji
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2.3.1 Socialno-ekonomska situacija.

Ali socialno-ekonomske razmere v državi
predstavljajo oviro za delovanje civilne
družbe ali jo vzpodbujajo?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
SocialnoSocialno-ekonomske razmere predstavljajo resno oviro
SocialnoSocialnoekonomske
pri delovanju civilne družbe. Prisotnih je več kot 5
ekonomske
ekonomske
razmere
sledečih pogojev:
razmere delno razmere ne
pomembno
1. Velika revščina (več kot 40% ljudi mora preživeti z
predstavljajo
ovirajo
ovirajo
2$ na dan)
ovire za
učinkovito
učinkovito
2. Državljanska vojna (v zadnjih 5 letih je prišlo do
učinkovito
delovanje
delovanje
oboroženega konflikta)
delovanje
civilne družbe.
civilne družbe. Eden ali dva
3. Hud etnični in/ali verski konflikt
civilne
4. Huda ekonomska kriza (zunanji dolg je višji kot BDP) Tri, štiri ali pet
družbe.
pogoja sta
5. Huda socialna kriza (v zadnji 2 letih)
Nobeden od
pogojev je
izpolnjena.
6. Huda socialno-ekonomska nepravičnost (koeficient
pogojev ni
izpolnjenih.
Gini >0,4)
izpolnjen..
7. Razširjena nepismenost med odraslimi
8. Pomanjkanje internetne infrastrukture (manj kot 5
spletnih naslovov na 10.000 prebivalcev).

2.3.1 Socialno-ekonomska situacija. Za ugotovitev »socailno-ekonosmkega okolja« je CIVUISUS izbral osem meril,
ki predstavlja različne socialno-ekonomske razmere z možnim vplivom na civilno družbo. Za vsako merilo je bil nato
izbran pogoj ali ta predstavlja oviro ali ne. Merila in podatki za Slovenijo sledijo v nadaljevanju:
1. Velika revščina – ali več kot 40% ljudi v Sloveniji preživi z manj kot 2$ na dan? Ne. Razvojna poročila Svetovne
banke iz leta 1993 kažejo, da je manj kot 2% ljudi živelo v revščini, tako da ne moremo govoriti o veliki revščini.
2. Državljanska vojna – je v zadnjih 5 letih je prišlo do oboroženega konflikta? Ne. Zadnji tak konflikt je bil v letu
1990, ko je Slovenija razglasila svojo neodvisnost.
3. Hud etnični in/ali verski konflikt?i Ne. V Sloveniji že dolgo ni bilo hudega etničnega ali verskega konflikta.
4. Huda ekonomska kriza – ali je zunanji dolg države višji kot njen BDP? Ne. Slovenija ni v hudi ekonomski krizi,
BDP ni manjši od zunanjega dolga.
5. Huda socialna kriza v zadnji 2 letih? Ne. V zadnjih 2 letih v Sloveniji ni prišlo do kakšne hud socialne krize.
6. Huda socialno-ekonomska nepravičnost, koeficient Gini >0,4? Ne. V Sloveniji so manjše socialno-ekonomske
nepravičnosti, a Svetovna banka je v letu 2003 izračunala slovenski koeficient Gini, ki znaša 0,28. Koeficient sicer
meri razporeditev prihodka med posameznike v državi in odstop od povsem enakopravne delitve.
7. Razširjena nepismenost med odraslimi – več kot 40% odraslega prebivalstva je nepismenega? Ne. Slovenija
ima zelo nizko stopnjo nepismenosti – manj kot 15 (Statistični urad Slovenije).
8. Pomanjkanje internetne infrastrukture - ali je manj kot 5 spletnih naslovov na 10.000 prebivalcev? Ne.
Slovenija ima dobro internetno infrastrukturo in po podatkih International telecommunication union hosts iz leta
2004 kar 270 naslovov na 10.000 prebivalcev.
Analiza socialno-ekonomskega okolja, v katerem se nahaja slovenska civilna družba je pokazala, da ni prisoten
noben od postavljenih kriterijev. To pomeni, da je tovrstno okolje spodbudno za delovanje civine družbe.

2.4 Socialno-kulturna
situacija

Kakšna je socialno-kulturna situacija v državi in kako to vpliva na civilno
družbo?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri socialno-kulturna situacija spodbuja ali zavira delovanje civilne
družbe.
2.4.1 Zaupanje
Koliko si ljudje zaupajo med seboj?
0 točk
1 točka
2 točki
V družbi je prisotno
Med ljudmi obstaja
Za medsebojne odnose
med ljudmi je značilno široko nezaupanje med zmerna raven zaupanja
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3 točke
Med ljudmi obstaja
visoka stopnja zaupanja

ljudmi (10%-30% ljudi
zaupa drugim).

veliko nezaupanje (manj
kot 10% ljudi zaupa
drugim).

(31%-50% ljudi zaupa
drugim).

(več kot 50% ljudi
zaupa drugim).

2.4.1 Zaupanje. Znotraj izvedene javnomnenjska raziskave je bilo tudi vprašanje: »Ali bi na splošno lahko rekli, da
človek lahko zaupa večini ljudi ali pa, da nikoli ne moreš biti preveč previden pri opravkih z drugimi?«, pri čemer je
nekaj več kot tretjina (36%) vprašanih odgovorilo, da ljudem zaupa. Nezaupanje tako ni široko razširjeno med
populacijo.
Visoka stopnja nezaupanja je značilna za post-socialistične in post-kumunistčne države, česar pa se je Slovenija
očitno otresla, saj je leta 1995 v raziskavo World values survey zaupanje izkazalo le 15% vprašanih. Razlog za
porast zaupanja gre bolj kot aktivnostim civilne družbe pripisati spremembi političnega in socialno-ekonomskega
okolja.

2.4.2 Strpnost

Koliko tolerantni so ljudje (do oseb druge rase, veroizpovedi, do pripadnikov
etničnih manjšin, ljudi obolelih z HIV/AIDS, do homoseksualcev)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Med ljudmi vlada velika
V družbi je prisotna
Med ljudmi obstaja
Med ljudmi obstaja
nestrpnost (indikator
široka nestrpnost
zmerna raven strpnosti visoka stopnja strpnosti
strpnosti je 3.0 ali več). (indikator nestrpnosti je
(indikator strpnosti je
(indikator strpnosti je
med 2.0 in 2.9).
med 1.0 in 1.9).
nižjo od 1.0).

2.4.2 Strpnost. Javnomnenjska raziskava je pokazala, da nekaj manj kot ena tretjina ljudi (32%) ne bi želela imeti
za soseda homoseksualca, 25% pa ne oseb, obolelih s HIV/AIDS-om. 14% se je tako opredelilo glede priseljencev
iz bivše Jugoslavije in manjši del ne bi imel za soseda osebo druge rase (7%) ali druge veroizpovedi (5%) (glej
Sliko 2).
Slika 2: Strpnost v družbi
CIVCUS je za to točko
razvil poseben indikator
strpnosti, ki pokaže koliko
ljudi ne želi za soseda
osebe
iz
katerekoli
omenjene skupine. V
povprečju so vprašani v
Sloveniji omenili manj kot
eno skupino, in sicer 0,76
skupin (kar je tudi
vrednost indikatorja), kar
nakazuje
na
visoko
stopnjo
tolerance
v
družbi.

Koga od naštetih oseb NE bi želeli imeta za soseda?
Homoseksualca
Oseb z HIV/AIDS
Prislejeca iz bivše
Jugoslavije
Osebe druge
veroizpovedi
Osebe druge rase
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35%

V Sloveniji je še vedno občasno zaznati nestrpnost in ksenofobijo na lokalnih nivojih, povezanih z Romi. Podobno je
bilo opaženo tudi v primeru problematike »izbrisanih«, ko so bile osebe iz bivših republik Jugoslavije izbrisane iz
registra prebivalcev Slovenije in so posledično zgubile svoje pravice na področju zdravstvenega in socialnega
varstva.

2.4.3 Javna zavest

Kako močno je prisotna javna zavest med ljudmi? (npr.: kako sprejemljivo je
izogibanje plačevanja v javnem prometu, goljufanje pri davkih, neupravičeno
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0 točk
Med ljudmi vlada nizka
stopnja javne zavesti
(indikator javne zavesti
je več nižji od 2).

pridobivati državni pomoči)?
1 točka
2 točki
Med ljudmi obstaja
V družbi je prisotna
visoka stopnja javne
zmerna stopnja javne
zavesti (indikator javne zavesti (indikator javne
zavesti je med 2,5 in
zavesti je med 2 in 2,5).
2,75).

3 točke
Med ljudmi obstaja zelo
visoka stopnja javne
zavesti (indikator javne
zavesti je višji od 2,75).

2.4.3 Javna zavest. CIVICUS je opredelil to točko kot obseg ljudi, ki so nagnjenji h kršitvam javnih norm (npr:
izogibanje plačevanja davkov, vozovnic za javni promet, prometnih kazni itd.) 28% vprašanih v javnomnenjski
raziskavi je menilo, da je vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi brez plačila mogoče včasih opravičljivo dejanje, 25%
pa jih enako meni za goljufanje pri plačilu davkov. Za 11% ni bil problem, če človek neupravičeno prejema kakšno
državno pomoč (npr. denarno socialno pomoč, nadomestilo za odsotnost zaradi bolezni), čeprav do nje ni
upravičen. Delež ljudi, ki so za vse tri primere dejali, da so včasih opravičljivi je bil 3% (glej Sliko 3). To je
napredek, glede na leto 1995, ko je podobna raziskava World values survey pokazala nekoliko višji delež
državljanov, ki so opravičili vsa tri dejanja - 4%).
Slika 3: Javna zavest med ljudmi

Za oceno te točke CIVICUS
uporablja t.i. indikator javne zavesti,
ki prikazuje povprečje rezultatov za
vse tri situacije (pridobivanje
neupravičene pomoči, izogibanje
plačevanja javnega prometa in
goljufanje pri davkih). Indikator
lahko sega od 1 do 3, kjer 1
označuje nizko stopnjo javne
zavesti. Ker v praksi večina držav
doseže med 2 in 3 točke, točke ne
vsebujejo enako velikega razpona.
Slovenski indikator javne zavesti
znaša 2,75.

Odstotek ljudi, ki za opisano dejanje meni, da je
vedno opravičljiva, včasih ali pa nikoli

Goljufanje pri davki,
če imaš možnost
Izogibanje
plačevanju javnega
prevoza
Prejemanje državne
pomoči, do katere
nisi upravičen

0%

20%
Vedno

2.5 Pravno okolje

40%
Včasih

60%

80%

100%

Nikoli

V kakšni meri obstoječe pravno okolje spodbuja ali zavira
delovanje civilne družbe?

To podpoglavje preučuje pravno okolje v katerem civilna družba deluje in kako jo to okolje spodbuja ali
zavira.
2.5.1 Registracija
Kako preprosti, hitri, poceni, skladni z zakonom in dosledni so postopki
organizacij civilne
registracije organizacij civilne družbe?
družbe
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Postopek registracije ni Postopek registracije se Postopek registracije je
Postopek registracije
preveč v podporen. Dva lahko opiše kot relativno podporen. Vse opisane
civilne družbe ni v
ali tri opisani lastnosti
podporen. Ena opisana
lastnosti so pozitivne.
podporo tem
sta negativni.
lastnost je negativna.
organizacijam. Štiri ali
pet opisanih lastnosti je
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negativnih.
2.5.1 Registracija organizacij civilne družbe. Obstajajo tri oblike formaliziranih organizacij civilne družbe: društvo
(ali zveza društev), zasebni zavod in ustanova. Obstaja tudi predlog zakona o registraciji verskih skupin, ki pa še ni
bil sprejet v Državnem zboru. Poznamo tudi zadruge, za katere velja enak postopek registracije kot za zavode.
Zbornice so ustanovljene neposredno na podlagi zakonov. Sindikat pa postane pravna oseba, ko priglasi svoj statut
upravni enoti in je postopek podoben registraciji društva, razen če deluje na širšem območju, ko se priglasi
pristojnemu ministrstvu.

Društvo: Društva se registrirajo na upravni enoti, ustanovijo ga lahko najmanj 3 polnoletne fizične osebe, ki morajo
sprejeti statut in plačati takso 5.950,00 SIT. Upravna enota mora po zakonu odločiti v 30 dneh in v praski čakalna
doba tu okoli. Društvo lahko pridobi tudi poseben status društva v javnem interesu, o čemer odloči pristojno
ministrstvo. Med upravnimi enotami ni skupne prakse in o podobnih zahtevah odločajo različno.
Zasebni zavodi: Zasebni zavodi se registrirajo pri Okrajnih sodiščih, ustanovi pa ga lahko najmanj ena fizična ali
pravna oseba, ki mora sprejeti akt o ustanovitvi in plačati takso 38.600,00 SIT. Sodišče nima roka, v katerem mora
odločiti, v praksi pa traja od enega do dveh mesecev. Med sodišči je zelo različna sodna praksa, saj o istih
zahtevkih odločajo povsem različno.
Ustanove: Ustanove se registrira pri pristojnem ministrstvu, ustanovi jo lahko najmanj ena fizična ali pravna oseba,
ki mora sprejeti akt o ustanovitvi v notarskem zapisu, kar pomeni višje stroške. Ministrstvo mora določiti v 30 dneh,
kar pa je v praski različno med ministrstvi.

Na podlagi izkušenj Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PICa si registrski organi pogosto po
svoje razlagajo zakonodajo kar posledično prinaša različno prakso v različnih regijah (zlasti glede dejavnosti, ki jih
organizacije civilne družbe lahko opravljajo). Ne moremo reči, da so postopki v nasprotju z zakonom, a zahteve
registrskih organov so pogosto neargumentirane in pomanjkljivo obrazložene. Lahko pa rečemo, da so postopki
dokaj hitri, saj ne trajajo dalj kot 3mesece.
Rezultati regijske raziskave so pokazali, da je manj kot polovica (42%) ocenila proces registracije kot preprost,
77% pa kot poceni. Skoraj vsi (92%) so bili mnenja, da so postopki skladni z zakonom in 66%, da so dosledni, v
smislu da enak postopek velja za vse ustanovitelje. Udeleženi regijskih delavnic so omenili tudi spremembe v
postopkih registracije ob menjave vlade v državi.
Vseh 5 izbranih kriterijev je prikazanih v Tabeli 2.
Tabela 2: Postopek registracije organizacije civilne družbe
kriterij

preprosta

hitra

poceni

skladna
zakonom

z

Registracija
organizacije
civilne družbe je

Preprosta: 42%
Ni preprosta:
58%

Da (glede na
izkušnje)

Poceni: 77%
Draga: 23%

Skladna: 66%
Ni skladna:
34%:

Dosledna
(je
enaka za vse
ustanovitelje)
Dosledna:
92%
Ni dosledna: 8%

2.5.2 Dovoljenost
Do kakšne mere lahko organizacije civilne družbe opravljajo zagovorništvo,
zagovorništva
kritizirajo vlado?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Organizacijam civilne
Obstajajo prekomerne
Omejitve za izvajanje
Organizacije civilne
družbe je prepovedano,
oziroma nejasno
zagovnorništva so
družbe lahko svobodno
da izvajajo dejavnosti
definirane omejitve za
majhne in jasno
izvajajo zagovnrištvo in
zagovorništva ali
organizacije, da izvajajo
definirane (npr.
kritizirajo oblast.
kritiziranje oblasti.
zagovorništvo.
prepovedi pri političnih
kampanjah).
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2.5.2 Dovoljenost zagovorništva. Svoboda govora je v Sloveniji zagotovljena v Ustavi in je lahko omejene le z
zakonom (npr. v Kazenskem zakoniku kot razžalitev). Organizacije civilne družbe lahko prosto izvajajo dejavnosti
zagovorništva in nimajo formalnih ovir pri kritiziranju oblasti. Ni veliko takšnih organizacij, ki bi bile ustanovljene
samo s tem namenom, ampak je zagovorništvo običajno ena od njihovih aktivnosti. Javna fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji podpira med drugim tudi dejavnosti zagovorništva za te
organizacije. Zagovorništvo je delno razvito na področju pomoči žrtvam kaznivih dejanj (Zavod Papilot), manj pa
moje močno na področju varovanja potrošnikov.
Regijske delavnice so potrdile, da akterji civilne družne poznajo svoje pravice in vedo, da ni pravnih ovir za
izvajanje zagovorništva ali za kritiziranje vlade. Izrazili pa so strah pred neformalnimi pritiski ali drugimi sankcijami
nacionalnih ali lokalnih oblati, v primeru, da bi jih preveč kritizirali.

2.5.3 Naklonjenost
davčne zakonodaje do
organizacij civilne
družbe
0 točk
Davčna zakonodaja ovira
organizacije civilne
družbe. Davčnih olajšav
ali prednosti za te
organizacije ni.

Kako naklonjena je davčna zakonodaja organizacijam civilne družbe? Kako
širok je krog organizacij civilne družbe, ki lahko uveljavljajo davčne
ugodnosti, če te obstajajo? Kako pomembne so te oprostitve?
1 točka
2 točki
Davčna zakonodaja je za
Davčna zakonodaja
organizacije
vsebuje nekaj spodbud
obremenilna. Ugodnosti za organizacije. Le ozek
ali olajšave obstajajo le
krog je izključen od
za ozek krog organizacij ugodnosti ali olajšav ali
(npr. humanitarne
pa so te možne le za
organizacije) ali za ozek
določene davke ali
obseg prihodkov (npr. za
določene dejavnosti.
donacije).

3 točke
Davčna zakonodaja
spodbuja organizacije.
Ugodnosti in olajšave so
možne za širok krog
davkov in za veliko
aktivnosti,ki so omejene
le izjemoma.

2.5.3 Naklonjenost davčne zakonodaje do organizacij civilne družbe. Davka na prihodek pravnih oseb so opravičena
med drugim društva, verske skupnosti, ustanove in zavodi, ki so ustanovljeni iz ekoloških, humanitarnih in
dobrodelnih namenov, a ne glede pridobitnih dejavnost, kar pa v praksi predstavlja večino njihovih dejavnosti.
Davka ni potrebno plačati na dohodke, kot so donacije, članarine in povračila za izvajanje javnih služb. Organizacije
civilne družbe so zavezane k plačevanju DDV pod istimi pogoji kot ostale pravne osebe. Organizacije, ki imajo
status organizacije v javnem interesu nimajo nobenih posebnih davčnih ugodnosti ali olajšav. Tudi poročilo NGO
Sustainabilty index 2004 ugotavlja, da davčna zakonodaja v Sloveniji ne vzpodbuja razvoja nevladnih organizacij,
kljub temu, da so si te organizacije prizadevale doseči njene ustrezne spremembe.

2.5.4 Davčne olajšave za Kako široko so zastavljena znižanja davkov ali druge ugodnosti, ki
filantropijo
vzpodbujajo zasebno in gospodarsko filantropijo?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Davčne ugodnosti za
Davčne ugodnosti
Davčne ugodnosti
Obstajajo pomembne
dobrodelne namene ne
obstajajo za omejeno
obstajajo za dokaj širok
davčne olajšave za
obstajajo (tako za
število namenov ali vrst
krog namenov ali
veliko namenov ali za
posameznike, kot za
organizacij.
organizacij.
veliko vrst organizacij.
gospodarske subjekte).
2.5.4 Davčne olajšave za filantropijo. Zakon omogoča, da se prispevki dani organizacijam, ustanovljenim za
humanitarne, znanstvene, športne, kulturne, ekološke, izobraževalne ali verske namene štejejo kot znesek,ki lahko
zniža davčno osnovo zavezanca (kot fizične ali pravne osebe), če ta ne preseže 0,3% (pravne osebe) ali 3%
(fizične osebe) celotnega obdavčljivega prihodka. Presežek nad tem zneskom, se ne šteje kot olajšava in ne zniža
osnove za odmero davka. Problem ostaja, da se lahko isti znesek doseže tudi s kupovanjem okolju prijaznih
gospodinjskih aparatov, izobraževalne literature, investiranjem v državne vrednostne papirje in drugo, česar se
zavezanci za plačilo tudi poslužujejo. Davka na dediščine so oproščena humanitarna društva in njihove zveze.
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2.6 Odnosi med
civilno družbo in
državo

Kakšna je narava in kvaliteta odnosov med civilno družbo in
državo?

To podpoglavje preučuje in analizira naravo in kvaliteto odnosov med civilno družbo in slovensko državo.
2.6.1 Neodvisnost

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 legitimen javni interes?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Organizacije civilne
Država kontrolira civilno V delovanje organizacij Država sprejema obstoj
družbe delujejo
družbo.
civilne družbe se
in neodvisnost civilne
svobodno. Država
pogosto neopravičljivo
družbe, a še vedno
posega v njihovo
posega.
občasno neupravičeno
delovanje le kadar te
posega v njihovo
očitno delujejo v
delovanje.
nasprotju z javnim
interesom.

2.6.1 Neodvisnost. V regijski raziskavi je 40% sodelujočih bilo mnenja, da se država občasno vmešava v delovanje
civilne družbe in 18% da se vmešava pogosto. Skoraj ena tretjina (30%) pa je imela mnenje, da to takšnih
vmešavanj pride redko in 10% da nikoli. Bolj kot prekomerno vmešavanje, so udeleženci razlagali te situacije kot
primere, ko država izvaja strožji nadzor ali revizijo zaradi suma korupcije (Rdeči križ, AIDS fundacija Robert).
Pregled medijev ni pokazal nikakršnih člankov, ki bi nakazovali na vmešavanje države v delovanje organizacij
civilne družbe.

2.6.2 Dialog
0 točk
Med državo in civilno
družbo ni
pomembnejšega
dialoga.

V kakšni meri izvaja država dialog s civilno družbo? Kako vključujoča in
postopkovno urejena so pravila o tem, če obstajajo?
1 točka
2 točki
3 točke
Država izvaja dialog
Država izvaja dialog z
Obstajajo mehanizmi
samo z manjšim
večjim številom
sistematičnega dialoga
številom organizacij
organizacij civilne
med državo in širokim
civilne družbe in samo
družbe, a samo
krogom organizacij
občasno.
občasno.
civilne družbe.

2.6.2 Dialog. Zakonski okvir za izvajanje civilnega dialoga je zelo omejen, različna vladni organi imajo različne
definicije za nevladne organizacije in različno prakso, kar povzroča zmedo in negativno atmosfero znotraj civilne
družbe (Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij 2003-2008). Ker razen nekaterih izjem civilni dialog
ne obstaja, se večna organizacij civilne družbe poslužuje osebnih razgovorov pri dialogu z državo (glej Sliko 4).
Obstajajo tudi posvetovalna telesa vlade, v katerih sedijo predstavniki organizacij civilne družbe (Komisija za
gensko spremenjene organizme, Strokovni svet za promocijo okolju prijaznih proizvodov, Strokovni svet Urada za
varstvo potrošnikov, Konference za upravljanje voda in druga).
Več kot polovica (53%) vključenih v regijsko raziskavo je bila mnenja, da dialog z državo obstaja, a je omejen in
45%, da je dialog zmeren. Udeleženci regijskih delavnic so pojasnili, da so bili s strani vladnih organov povabljeni k
oddaji svojih mnenj, o čimer so poročali tudi mediji, a na koncu njihovi predlogi, argumenti in pogledi niso bili
upoštevani. Obstoj civilnega dialoga v nekaterih oblikah je bil zaznan tudi skozi pregled medijev, ki je pokazal da ta
obstaja na različnih področjih (varstvo okolja, socialno varstvo). Isti pregled pa je razkril tudi prispevke, ki so
opozarjali na potrebo po sistematičnem in aktivnem civilnem dialogu in vključevanje več predstavnikov civilne
družbe v vladna posvetovalna telesa.
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Slika 4: Oblike sodelovanja

Oblike sodelovanja med državo in zasebnimi
neprofitno-volonterskimi organizacijami
Objava javnih pisem
Priprava alternativi h zakon. Rešitev
Priprava dopolnil h gradivom v proceduri
Udeležba na sejah obč. svetov ali
odborov državnega zbora
Priprava pisnih gradiv
Telefonski pogovori
Osebni pogovori
0
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Vir: Kolarič, Černjak-Meglič, Vojnovič 2002: 132

2.6.3 Sodelovanje/
podpora
0 točk
Stopnja državnih
sredstev namenjenih
organizacijam civilne
družbe je neznatna.

Kako širok je krog organizacij civilne družbe, ki prejemajo državna sredstva (v
obliki subvencij, dotacij, pogodb…)? Kako pomembna so ta sredstva (glede
na druge prihodke organizacij civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke
Država namenja
Zmerno število
Le majhen krog
velikemu krogu
organizacij prejema
organizacij prejema
organizacijam
denarna sredstva.
državna sredstva.
pomemben del svojih
sredstev.

2.6.3 Sodelovanje/podpora. Slovenija podpira organizacije civilne družbe, a stopnja te podpore je zelo raznolika
glede na posamezna ministrstva ali občine. Podpora narašča na področju socialnega varstva, kjer je bilo veliko
storitev privatiziranih, a ni podatka o celotnem obsegu podpore. Obstaja tudi javna Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ki financira te organizacije, če so organizirane kot društvo ali zveza
društev.
Regijska raziskava je pokazala, da je sta bila najpogostejša (ne največja!) vira financiranja javna sredstva (prisotno
v 49% organizacijah) in članarine (v 32% primerov). Glede na raziskavo iz leta 1996 o zasebnih neprofitnihvolonterskih organizacijah, po kateri jih prejema javna sredstva od občin le 19% in od vlade le 7% je to velik skok
(Kolarič, Černjak-Meglič, Vojnovič 2002:128). Razlog za tako veliko razliko gre iskati v različnih ciljnih organizacijah
obeh raziskav in pa samem vzorcu organizacij v regijski raziskavi – kot že omenjeno v točki 1.6.2 so to bile tudi
organizacije z nadpovprečno zaposljivostjo v primerjavi z vsemi organizacijami civilne družbe. Izmed organizacij, ki
prejemajo javna sredstva je velik odstotek tistih (94%), ki so sodelovale in jih prejemajo v več kot 10% deležu
celotnih svojih prihodkov.

2.7 Odnosi med
civilno družbo in
zasebnim sektorjem

Kakšna je narava in kvaliteta odnosov med civilno družbo in
zasebnim sektorjem?
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To podpoglavje opisuje in preučuje naravo in kvaliteto odnosov med civilno družbo in zasebnim
sektorjem (gospodarstvom).
2.7.1 Odnos
gospodarstva
0 točk
Sovražen.

Kakšna je splošna drža zasebnega sektorja (gospodarstva) naproti
pripadnikom civilne družbe?
1 točka
2 točki
3 točke
Neopredeljen.
Naklonjen.
Podporen.

2.7.1 Odnos gospodarstva. Večina sodelujočih v regijski raziskavi (70%) je opisala odnos gospodarstva do
organizacij civilne družbe kot neopredeljen, 21% pa da je naklonjen (kar običajno pomeni, da so pripravljeni biti
organizacijam civilne družne kot donatorji ali sponzorji). Podobno se je izkazalo tudi iz pregleda medijev, ki ni
pokazal zadostnega števila člankov, ki bo potrdili sovražen ali naklonjen odnos gospodarstva. Skoraj dve tretjini
(60%) sodelujočih je prav tako bilo mnenja, da se gospodarstveniki redko vključujejo dejavnosti civilne družbe. Na
regijskih delavnicah pa je bilo obrazloženo, da se običajno vključijo, kadar vtem vidijo kakšno korist za sebe, kot
npr. medijsko pozornost.

2.7.2 Družbena
Kako razvito je poznavanje in izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti?
odgovornost
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Velika podjetja ne kažejo
Velika podjetja se
Velika podjetja se počasi Velika podjetja izvajajo
nobenega zanimanja za spoznavajo z družbeno
zavedajo svojih
učinkovite aktivnosti, da
ekološke in socialne
odgovornostjo. A njihovo negativnih posledic in jih
bi preprečile svoje
posledice svojega
delovanje ima pogosto
odpravljajo.
negativne posledice.
delovanja.
negativne ekološke ali
socialne posledice.
2.7.2 Družbena odgovornost. Pojem družbene odgovornosti ima tri temeljne pojavne oblike: skrben odnos do
zaposlenih, razumen odnos do okolja in odgovoren odnos do okolice v katerem podjetje deluje. Za to točko se je
analiziralo letna poročila 10 največjih (po prihodku) podjetij v Sloveniji: Petrol d.d., Revoz d.d., Nova Ljubljanska
banka, Poslovni sistem Mercator, Lek d.d., Gorenje d.d., Merkur d.d., Prevent d.d., OMW-Istrabenz d.o.o. in Krka
d.d. Študija družbene odgovornosti, kot jo je zasnoval CIVICUS, je pokazala, od teh 10 podjetij 9 objavlja na
internetu svoja letna poročila o delovanju. Vsa so nastopala tudi kot donatorji ali sponzorji drugim organizacijam.
Donacije so pogosto namenjene otrokom, socialno ogroženim in za namene izobraževanja, sponzorstvo pa je
najpogostejše na področju športa in kulture.
Glede na njihova poročila vsa ta podjetja skrbijo za izobrazbo svojih zaposlenih in skrbijo za njihovo zdravje in
varnost pri delu. 4 od 10 ponuja svojim delavcem tudi različne možnosti preživljanja kvalitetnega prostega časa,
tako da imajo ti možnosti uporabe športnih objektov ali pa jim organizirajo družbeno-kulturne prireditve. Polovica
je pridobila tudi ISO standard za svoje dosežke na področju varovanja okolja. Prav tako so zatrjevali svojo
aktivnost v lokalnih skupnostih, kjer ob odprtju nove podružnice namenijo denar v dobrodelne namene ali podprejo
lokalne športe ekipe.
Od srednje velikih in manjših podjetja pa jih je 67% vsak enkrat že doniralo ali bilo sponzor (družbena odgovornost
v ožjem smislu) (Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij 2002). Na splošno je šlo za podporo
športnim in kulturnim aktivnostim – podobno kot to velja za največja podjetja. Omenjeno je bilo tudi pomanjkanje
spodbujanja, kot ena od ovir, da takšnih dejavnosti ni več.
Družbena odgovornost postaja vedno bolj pomembna največjim podjetjem, saj ti svoje o svojih aktivnostih
obveščajo medije in si želijo s tem povečati ugled med potrošniki in poslovnimi partnerji. Takšna ugotovitev je
skladna z rezultati regijske raziskave, kjer sta dve tretjini vprašanih izrazili mnenje, da se velika podjetja sicer
zavedajo svoje družbene odgovornosti, a v omejenem obsegu.

2.7.3 Filantropija

Kako širok je krog organizacij civilne družbe, ki pridobiva sredstva iz
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gospodarstva
0 točk
Filanotropija v
gospodarstvu je
neznatna.

gospodarskega sektorja? Kako pomembna so ta sredstva za organizacije
civilne družbe, glede na njihove ostale vire?Kako razvito je poznavanje in
izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti?
1 točka
2 točki
3 točke
Gospodarski sektor
Zmerno število
Zelo majhno število
namenja veliko sredstev
organizacij civilne
organizacij civilne
organizacijam civilne
družbe pridobiva
družbe pridobiva
družbe.
sredstva iz
sredstva iz
gospodarskega sektorja. gospodarskega sektorja.

2.7.3 Filantropija gospodarstva. Podatkov o obsegu sredstev, ki ga organizacije civilne družbe dobijo s strani
gospodarstva ni. Regijska raziskava je pokazal, da je 16% sodelujočih organizacij imelo prejemke tudi iz
gospodarskega sektorja. Pregled medijev je pokazal le dva primera družbene filantropije, oba s področja skrbi za
invalide. Za enega je tudi veljalo, da je bila tovrstna pomoč velikega pomena za obstoj organizacije prejemnice.
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III.

VREDNOTE

To poglavje opisuje in analizira vrednote, ki jih promovirajo in izvajajo slovenske organizacije civilne
družbe.
3.1 Demokracija

Kakšna je narava in kvaliteta odnosov med civilno družbo in
zasebnim sektorjem?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri slovenski akterji civilne družbe izvajajo in promovirajo
demokracijo.
3.1.1 Izvajanje
V kakšni meri organizacije civilne družbe izvajajo demokracijo znotraj sebe?
demokracije znotraj
Koliko kontrole imajo člani pri odločanju? Ali so voditelji izvoljeni na
organizacij civilne
demokratičnih volitvah?
družbe
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Velika večina (več kot
Večina (več kot 50%)
Večina (več kot 50%)
Velika večina (več kot
75%) organizacij civilne
organizacij civilne
organizacij civilne
75%) organizacij civilne
družbe izvaja
družbe izvaja
družbe ne izvaja
družbe ne izvaja
demokracije znotraj
demokracije znotraj
demokracije znotraj
demokracije znotraj
sebe (člani imajo
sebe (člani imajo
sebe (člani imajo zelo
sebe (člani imajo zelo
pomebno konotrle pri
pomebno konotrle pri
malo ali nič konotrlr pri malo ali nič konotrle pri
sprejemanju odločitev.
sprejemanju odločitev.
sprejemanju odločitev.
sprejemanju odločitev.
Voditelji so izbrani na
Vodiltelji so izbrani na
demokratičnih volitvah. demokratičnih volitvah.
3.1.1 Izvajanje demokracije znotraj organizacij civilne družbe. CIVUCUS je predlagal, da se izvajanje demokracije
znotraj organizacij civilne družbe preuči skozi postopek imenovanja vodstva v teh organizacijah in skozi vpliv, ki ga
imajo člani teh organizacije v postopkih sprejemanja odločitev. Zakon o zavodih določa, da mora svet zavoda, kot
najvišji organ organizacije, vsebovati vsaj enega predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, a se da
ta vpliv zmanjšati z večanjem števila ostalih predstavnikov. Zakon o društvih in zakon o ustanovah ne urejata
vpliva, ki naj ga člani ali uporabniki imajo na svoje vodstvo.
Regijska raziskava pa je kljub temu pokazala dokaj veliko vplivnost članov na voditelje, saj v več kot dveh tretjinah
(69%) od 144 organizacij člani ali porabniki sami izvolijo svoje vodstvo (znotraj članskih organizacij je ta delež še
nekoliko večji – 72%),v eni četrtini primerov (24%) pa vodstvo izvoli drug organ znotraj organizacije. Vpliv članov
na postopke sprejemanja odločitev je bil ocenjen kot bistven v polovici organizacij (51%) in kot zmeren pri 40%.
Na tem mestu je potrebno poudariti, da nekatere organizacije, kot so zasebni zavodi in ustanove nudijo svoje
storitve širokemu krogu ljudi in bi demokracija kot pravica vsakega uporabnika, da izraža svoje mnenje lahko imelo
negativen in zaviralen vpliv pri njihovem učinkovitem delovanju.

3.1.2 Aktivnost
civilne družbe, ki
podpirajo
demokracijo
0 točk
Civilna družba nima
aktivne vloge. Aktivnosti
civilne družbe na tem
področju ni zaznati.

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira demokracijo? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je podpiranje demokracije? Ali
obstajajo koalicije civilne družbe ali javne kampanje, ki sledijo tem ciljem? Ali
mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
Obstaja večje število
Civilna družba je vodilna
Obstaja nekaj aktivnosti
aktivnosti civilne družbe.
sila pri podpri
civilne družbe na tem
Široka podpora in javna
demokracije v družbi.
področju. Njihova
odmevnost teh akcij pa
Njene akcije so široko
opaznost je majhna in
je pomanjkljiva.
podprte in močno vidne
se jim ne pripisuje
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velikega pomena.

v javnosti.

3.1.2 Aktivnost civilne družbe, ki podpirajo demokracijo. Obstaja nekaj akcij ali kampanj civilne družbe, ki so
podpirale demokracijo, kot je Koalicija za prihodnost NVO, ki teži k krepitvi nevladnih organizacij, ki lahko
promovirajo demokracijo in so hkrati tudi učinkoviti nadzorniki nad njenim izvajanjem. Evropski forum je organiziral
javno razpravo o demokratizaciji EU. Podobnih dogodkov je bilo več, a ti le posredno merijo k promociji
demokracije. Znana sta tudi Zbor za republiko in Forum 21, ki komentirate aktualne dogodke v državi in skušata
vplivati na javno politiko, za oba pa velja da imata politično oziroma gospodarsko zaledje.
Večina sodelujočih (48%) v regijski delavnici se je spomnila enega ali dveh primerov akcij civilne družbe, ki so
promovirale demokracijo. Kljub temu majhnemu številu, pa jih je 39% bilo mnenja, da ima civilna družba v
Sloveniji pomembno vlogo pri promociji demokracije v družbi. 27% jih je to vlogo ocenilo kot zmerno in ena
četrtina kot omejeno. Pregled medijev je pokazal en tak primer aktivnosti civilne družbe in sicer posvet o razvoju
demokracije v Sloveniji, organiziran s strani civilne družbe.

3.2 Transparentnost

V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo
transparentnost?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri slovenski akterji civilne družbe izvajajo in promovirajo
transparentnsot.
3.2.1 Podkupljivost
V kakšni meri je podkupljivost razširjena znotraj civilne družbe?
znotraj civilne družbe
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Primer podkupljivosti
Primer podkupljivosti
Občasno prihaja do
Primer podkupljivosti zelo
znotraj civilne družbe so
so pogosti.
primerov
redki.
zelo pogosti.
podkupljivosti.
3.2.1 Podkupljivost znotraj civilne družbe. Vprašanje v regijski raziskavi, ki se je nanašalo na obseg korupcije
znotraj civilne družbe je dobili največ odgovorov »ne vem« v celotnem vprašalnik, saj je tak odgovor podalo kar
40% sodelujočih. Regijske delavnice so razkrile, da udeleženci sicer niso poznali primerov korupcije, so pa bili
prepričani, da ta obstaja tudi znotraj civilne družbe. 30% ostalih je bilo mnenja, da je podkupljivost občasna in
20%, da so ti primeru zdelo redki. Predmet debate je bil tudi pomen korupcije, kjer je bilo izpostavljeno, da gre za
primere, ko akterji civilne družbe uporabijo neformalne kanale komunicrainja (npr. poznanstva), da si pridobijo
neko osebno korist in s tem ne delujejo več v javnem interesu. Redki primeru podkupljivosti znotraj civilne družbe
so se potrdili tudi v pregledu medijev, ki je pokazal le en morebiten tak primer v nevladni organizaciji, glede njenih
vprašljivih denarnih nakazil.

3.2.2 Finančna
transparentnost
organizacij civilne
družbe
0 točk
Majhen delež (manj kot
30%) organizacij civilne
družbe ima javno
dostopna svoja finančna
poročila.

Kolikšno število organizacij civilne družbe je finančno transparentnih?
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe ima javno dostopno svoje
finančno poslovanje?
1 točka
2 točki
3 točke
Manjšina organizacij (od
Večina organizacij (od Velika večina organizacij
30% do 50%) ima javno 51% do 65%) ima javno (več kot 65%) ima javno
dostopna svoja finančna dostopna svoja finančna dostopna svoja finančna
poročila.
poročila.
poročila.

3.2.2 Finančna transparentnost organizacij civilne družbe. CIVICUS je kot merilo finančne transparentnosti
organizacij civilne družbe predlagal kriterij ali te organizacije javno objavijo svoja finančna poročila o delovanju. V
Sloveniji so formalizirane organizacije civilne družbe že po zakonu zavezane, da o svojem poslovanju sestavijo letno
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finančno poročilo in ga posredujejo pristojnim organom (AJPES, DURS). Ustanove morajo ministrstvom posredovati
tudi letna poročila o delovanju. Vprašanje pa seveda ostaja, ali so ta poročila nato dostopna javnosti oziroma so ji
celo predstavljena. Večina sodelujočih (87%) v regijski raziskavi je potrdila, da so poročila organizacij iz katerih so,
javnosti dostopna. Velja dodati, da morajo društva (kot najpogostejša oblika organizacije civilne družbe) že po
samem zakonu delovati javno in pregledno, ter ob registraciji navesti ukrepe, ki jih bodo za dosego tega cilja
izvajali. Kontrola nad izvajanjem teh ukrepov, pa je v praksi povsem drugo vprašanje.

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira preglednost delovanja države in
gospodarstva? Ali obstajajo organizacije civilne družbe, katerih naloga je
podpiranje preglednosti? Ali obstajajo akcije ali programi civilne družbe,
katerih namen je podpora preglednosti? Ali obstajajo koalicije civilne družbe
ali javne kampanje, ki sledijo tem ciljem? Ali mediji poročajo o aktivnostih
civilne družbe na tem področju?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba nima
sila pri podpri
aktivnosti civilne družbe.
civilne družbe na tem
aktivne vloge. Aktivnosti
preglednosti v družbi.
Široka podpora in javna
področju. Njihova
civilne družbe na tem
Njene akcije so široko
odmevnost teh akcij pa
opaznost je majhna in
področju ni zaznati.
podprte in močno vidne
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
v javnosti.
velikega pomena.

3.2.3 Aktivnost civilne
družbe, ki podpirajo
transparentnost

3.2.3 Aktivnost civilne družbe, ki podpirajo transparentnost. Ta točka preučuje obseg aktivnosti civilne družbe, ki
stremijo k promociji in vzpodbujanju preglednosti delovanja drugih sektorjev v družbi. V Slovenijo obstajajo
organizacije, katerih cilj je med drugim tudi promocija preglednosti, a ni to njihov edini cilj. Izjemo predstavljajo
Transparency intertnational v Sloveniji, ki izdeluje letna poročila o stopnji korupcije v državi in Civilno združenje za
nadzor na državnimi organi s svojimi podružnicami po celi državi, ki odkriva nepravilnosti v delu države, o tem
obvešča medije ter zahteva ustrezne spremembe. Prav tako je bila ustanovljena organizacija, za nadzor na delom
sodstva, ki nadzira zakonodajo s področja sodišč, njihovo delo, ter obvešča javnost o njihovih napakah. Na
področju varovanja okolja je Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj izdelala poročilo »Ogledalo
vladi«, kjer je primerjala vladne obljube in dejansko opravljena dela ter rezultate.
Večina sodelujočih v regijski raziskavi (48%) se ni mogla spomnila nobene aktivnosti ali programa civilne družbe, ki
bi bil namenjeni promociji preglednosti delovanja države, 37% pa se jih je spomnilo eno ali dve taki akciji. Kot
aktivnejši na tem področju so bili na regijskih delavnicah omenjeni sindikati. Mnenje pa je bilo zelo mešano glede
vloge civilne družbe pri promociji transparentnsoti – ena četrtina je verjela, da je njena vloga pomembna, ena
četrtina pa da je ta povsem nepomembna. Za eno tretjino je bila vloga omejena. Velika večina (61%) se jih ni
spomnila niti ene akcije civilne družbe, ki bi bila namenjena promociji preglednosti delovanja gospodarstva, prav
tako pa je bila večina (73%) mnenja, da vloga civilne družbe v tem primeru omejena. Pregled medijev je pokazal le
nekaj aktivnosti na tem področju. S strani civilne družbe je bila organizirana konferenca o razvoju demokracije v
Sloveniji, kjer so se akterji zavzemali tudi za večjo preglednost delovanja vladnih organov. Omenjen dogodek v
medijih ni bil široko pokrit. Prav tako je bil zaznan tudi poziv k večji transparentnosti javne Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

3.3 Strpnost

V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo transparentnost?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri slovenski akterji civilne družne izvajajo in promovirajo strpnost v
družbi.
3.2.1 Strpnost znotraj
civilne družbe

V kakšni meri je civilna družba strpen sektor? Ali mediji poročajo o rasizmu,
diskriminaciji ali nestrpnosti v civilni družbi? Ali obstajajo znotraj civilne
družbe organizacije, ki so izrazito rasistične, diskriminacijske ali nestrpne? Ali
so te sile močne in pomembne ali obrobne? Ali preostala civilna družba
obsoja take akterje?
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0 točk
Civilno družbo
obvladujejo nestrpne
akcije in vplivi, ki
omejujejo drugačne
poglede na stvari.

1 točka
Civilna družba težko
dopušča od sebe
drugačne poglede in
stališča brez protestov.

2 točki
Znotraj civilne družbe
obstajajo nestrpni vplivi
in akterji, ki pa so
izolirani.

3 točke
Civilna družba je odprt
prostor, kjer se
vzpodbuja vsa mnenja.
Vsakršna nestrpnost je
močno obsojana.

3.3.1 Strpnost znotraj civilne družbe. Med sodelujočimi v regijski raziskavi ni bilo enotnega mnenja o pomembnosti
tistih akcij civilne družbe, ki so izrazito rasistične, diskirminatorne ali nestrpne. Skoraj enak delež odgovorov se je
glasil, da so te pomembne (26%), zmerno pomembne (22%), omejeno pomembne (29%) in nepomembne (23%).
Podobno so sodelujoči imeli težave pri opredelitvah kako takšne akcije na splošno vplivajo na civilno družbo, kjer ni
bilo večje večine ali sile znotraj civilne družbe, ki se poslužujejo takšnih dejanj, civilno družbo vodijo (23%), ali pa
gre za izolirane obrobne skupine (26%), ki jih preostala civilna družba obsoja. Razlog bi lahko bil v pomanjkanju
potrebnih znanj in izkušenj udeležencev na tem področju. Pregled medijev je pokazal nekaj primerov nestrpnosti
znotraj civilne družbe, in sicer na področju varovanja okolja in organiziranega protesta ter pri razpravah o sistemu
financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij. Akterji pri tem niso bili vedno obsojeni s strani civilne družbe,
saj so mediji o takšni obsodbi poročali le v drugem primeru.

3.3.2 Aktivnosti civilne
družbe, ki podpirajo
strpnost

V kakšni meri je civilna družba strpen sektor? Ali mediji poročajo o rasizmu,
diskriminaciji ali nestrpnosti v civilni družbi? Ali obstajajo znotraj civilne
družbe organizacije, ki so izrazito rasistične, diskriminacijske ali nestrpne? Ali
so te sile močne in pomembne ali obrobne? Ali preostala civilna družba
obsoja take akterje?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Civilna družba nima
Obstaja nekaj aktivnosti
Obstaja večje število
aktivne vloge. Aktivnosti
civilne družbe na tem
aktivnosti civilne družbe. sila pri podpri strpnosti v
civilne družbe ali
področju. Njihova
Široka podpora in javna družbi. Njene akcije so
posledic njene aktivnosti opaznost je majhna in
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
vidne v javnosti.
na tem področju ni
se jim ne pripisuje
je pomanjkljiva.
zaznati.
velikega pomena.

3.3.2 Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo strpnost. V Sloveniji je dosti organizacij civilne družbe, katerih eden od
ciljev je tudi promocija strpnosti v družbi, pri nekaterih kot splošna strpnost pri nekaterih pa do določenih
družbenih skupin (npr. DIH – Društvo za integracijo homoseksualnosti). Prav tako je bilo na tem področju tudi
nekaj aktivnosti, kot so kampanje Amnesty international Slovenije o strpnosti do zapornikov, dejavnosti romskih
društev, kampanje organizacij za strpnost do homoseksualcev. Pregled medijev je razkril tudi obsojanje nestrpnosti
drugih sektorjev družbi s strani civilne družbe v primeru gradnje džamije v Ljubljani.
Glede na podatke regijske raziskave se je več kot polovica (57%) udeleženih spomnila ene ali dve takšne akcije,
kampanje ali programa, 30% pa se jih se spomnilo več (npr. »Tovornjak raznolikosti«, »Vsi drugačni, vsi
enakopravni«). Pregled medijev je pokazal nekaj aktivnosti na tem področju, a ne v veliko zadevah. Veliko je bilo
akcij na področju strpnosti do homoseksualcev, kar čemer so mediji tudi široko poročali. Kljub dokaj majhnemu
številu različnih akcij, pa je bila večina udeležencev regijske raziskave (52%) mnenja, da ima slovenska civilna
družba pomembno vlogo pri promociji strpnosti v družbi, 27% pa jih je verjelo, da je njena vloga le zmerna.
Sodelujoči na regijskih posvetih so obrazložili povezanost medijev z akcijah civilne družbe, ki podpirajo strpnost in
povedali, da bi bila lahko vloga civilne družbe še večja, če bi mediji poročali o vseh njihovih programih in akcijah.

3.4 Preprečevanje
nasilja

V kakšni meri pripadniki civilne družbe preprečujejo in podpirajo
preprečevanje nasilja?

To podpoglavje opisuje in preučuje v kakšni meri slovenska civilna družba izvaja in promovira
prepečevanje nasilja.
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3.4.1 Preprečevanje
nasilja znotraj civilne
družbe
0 točk
Velike in pomembne
skupine v civilni družbi
uporabljajo nasilje kot
osnovno sredstvo za
izražanje svojih
interesov.

V kolikšni meri se pripadniki civilne družbe poslužujejo nasilnih dejanj pri
izražanju svojih interesov v javnosti (npr. poškodovanje tujih stvari)? 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?
1 točka
2 točki
3 točke
Med pripadniki civilne
Obrobne skupine v civilni Redke izolirane skupine
družbe obstaja splošno
se občasno poslužujejo
družbi se redno
poslužujejo nasilja kot nasilnih akcij in so široko soglasje o nenasilnem
delovanju. Nasilna
obsojane s strani civilne
sredstva za izražanje
dejanja v civilni družbi
družbe.
interesov, brez da bi bile
so izredno redka in
obsojane s strani civilne
močno obsojana.
družbe same.

3.4.1 Preprečevanje nasilja znotraj civilne družbe. Do zadnjega obroženega nasilni spopada v Sloveniji je prišlo leta
1990 ob osamosvojitvi Slovenije in njeni odcepitvi od Jugoslavije, spopadi pa se po tem še nekaj let nadaljevali v
sosednjih državah – Hrvaški ter Bosni in Hercegovini. Obstajajo redki primeri nasilnih dejanj, kot so poškodovanje
trgovin ali avtomobilov in so običajno povezani s športnimi dogodki. Do nasilnega napada je prišlo tudi nasproti
Romom, kar je javnost široko obsodila.
Pregled medijev ni pokazal nobenih člankov, ki bi opisovali uporabo nasilja med akterji civilne družbe, kar bi kazalo
na to da takih dejanj ni ali pa so zelo redka. Po drugi strani, pa je regijska raziskava pokazala, da se več kot
polovica (53%) udeležencev strinjala, da civilna družba takšna dejanja običajno obsoja in 27% da jih le redko
obsodi. Ker so nasilna dejanja dokaj redka v civilni družbi, so udeleženci regijskih delavnic pojasnili, da verjamejo,
da bi jih civilna družba obsodila, v kolikor bi do njih prišlo.

3.4.2 Aktivnosti civilne
družbe, ki preprečujejo
nasilje in se zavzemajo
za mir

V kolikšni meri civilna družba aktivno preprečuje nasilje (npr. podpira
resolucij, sporazumov proti nasilju in za mir)? Ali obstajajo organizacije civilne
družbe, katerih naloga je preprečevanje nasilja? Ali obstajajo primeri
posebnih akcij, programov civilne družbe, kampanj ali zvez, katerih cilj je
preprečevanje nasilja? Ali je v medijih razvidno, da civilna družba izvaja
takšne aktivnosti?V kolikšni meri se pripadniki civilne družbe poslužujejo
nasilnih dejanj
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba nima
Obstaja nekaj aktivnosti
Obstaja večje število
Civilna družba je vodilna
aktivne vloge. Aktivnosti
civilne družbe na tem
aktivnosti civilne družbe.
sila pri preprečevanju
civilne družbe ali
področju. Njihova
Široka podpora in javna nasilja in zavzemanju za
posledic njene aktivnosti opaznost je majhna in
odmevnost teh akcij pa
mir v družbi. Njene
na tem področju ni
se jim ne pripisuje
je pomanjkljiva.
akcije so široko podprte
zaznati. Nekatere akcije
velikega pomena.
in močno vidne v
civilne družbe celo
javnosti.
prispevajo k nasilju.

3.4.2 Aktivnosti civilne družbe, ki preprečujejo nasilje in se zavzemajo za mir. Glede na dejstvo, da nasilje v smilsu
spopadov v družbi niso problem, se organizacije civilne družbe usmerjajo k preprečevanju nasilja doma in na
delovnem mestu. Obstajajo tudi organizacije civilne družbe, ki katerih cilj je prav preprečevanje nasilja v različnih
oblikah (npr. Društvo za nenasilno komunikacijo). Nekateri program in kampanje so prav tako usmerjene v
preprečevanje nasilja v različnih delih družbe (npr. “Kaj ti je deklica?” in “Vsaka peta je padla po stopnicah”).
Pregled medijev je pokazal aktivno civilno družbo, ki se zavzema za mir in preprečuje nasilje. Največ programov, o
katerih so mediji poročali je bilo usmerjenih v spolno nasilje, ostali pa so imeli namen preprečevanje nasilja doma
nad ženskami, nasilja na delovnem mestu in nasilja policije. Ne glede na to, pa je skoraj polovica (48%)
sodelujočih v regijski raziskavi dejala, da se spominja le enega ali dva taka programa oziroma kampanje in 35% da
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jih lahko našteje več. Kljub temu, pa so bila večina (52%) mnenja, da ima civilna družba v Sloveniji pomembno
vlogo pri preprečevanju nasilja.

3.5 Enakost med
spoloma

V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in
enakost med spoloma?

podpirajo

To podpoglavje preučuje v kakšni meri slovenska civilna družba izvaja in promovira enakost med
spoloma.
3.5.1 Enakost med
spoloma znotraj civilne
družbe
0 točk
Ženske so izključene iz
vodilnih vlog v civilni
družbi.

V kolikšni meri je civilna družba prostor, kjer sta oba spola enakopravna?
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?
1 točka
2 točki
3 točke
Ženske so v glavnem
Ženske so zastopane kot Ženske so enakopravno
povsem odsotne iz
voditelji civilne družbe, a zastopane kot voditelji
mestih voditeljev civilne ne tako množično, kot bi
civilne družbe.
družbe.
sicer lahko bile.

3.5.1 Enakost med spoloma znotraj civilne družbe. Da bi ugotovili enakost med spoloma v civilni družbi je CIVICUS
predlagal preučitev obsega žensk, ki so nahajajo v organih upravljanja ali zastopanja organizacij civilne družbe.
Preučitev zastopanost moških in žensk na celotnem sektorju je lahko dokaj težavna, saj v določenih sektorjih
tradicionalno prevladujejo moški, kot sta gasilstvo in lovstvo in v drugih ženske, kot npr. zdravstveno in socialno
varstvo.
Regijska raziskav je razkrila, da nekateri akterji znotraj civilne družbe so šovinistični ali nepravični do žensk, skoraj
polovica sodelujočih (45%) pa se je strinjala, da so takšna dejanja običajno obsojana, med tem ko 37%, da so
obsojana le redko. Niso pa bili zbrani podatki o tem kakšen vpliv imajo po mnenju udeležencev regijske raziskave
takšna dejanja na celotno civilno družbo. PODATKI BODO DOPOLNJENI NA SESTANKU.

3.5.2 Praksa enakosti
V kolikšni meri organizacije civilne družbe izvajajo enakost med spoloma?
med spoloma znotraj
Kolikšen odstotek organizacij civilne družbe z zaposlenimi delavci ima politiko
organizacij civilne
zaposlovanja, ki zagotavlja enakost med spoloma?
družbe
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Majhna manjšina (manj
Manjšina (20%-50%).
Manjša večina (51%Velika večina (več kot
kot 20%).
65%).
65%).
3.5.2 Praksa enakosti med spoloma znotraj organizacij civilne družbe. Predlagano merilo, ki bi ugotovilo prasko
enakosti med spoloma znotraj organizacij civilne družbe je bilo, ali imajo organizacije z zaposlenimi pravilo ali
politiko, ki zagotavlja enako zaposljivost moških in žensk. Slovenska zakonodaja takšne določbe ne pozna,
prepoveduje pa spolno diskriminacijo pri zaposlovanju. Odgovori akterjev in različnih organizacij civilne družbe v
regijski raziskavi so pokazali, da 39% organizacij takšno politiko ima.

3.5.3 Aktivnosti civilne
družbe, ki podpirajo
enakost med spoloma
0 točk

V kakšni meri civilna družba aktivno podpira enakost med spoloma? Ali
obstajajo organizacije civilne družbe katerih naloga je podpiranje enakost
med spoloma? Ali obstajajo koalicije civilne družbe ali javne kampanje in
programi, ki sledijo tem ciljem? Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne
družbe na tem področju?
1 točka
2 točki
3 točke
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Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba nima
sila pri preprečevanju
aktivnosti civilne družbe.
civilne družbe na tem
aktivne vloge. Aktivnosti
Široka podpora in javna nasilja in zavzemanju za
področju. Njihova
civilne družbe ali
mir v družbi. Njene
odmevnost teh akcij pa
posledic njene aktivnosti opaznost je majhna in
akcije so široko podprte
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
na tem področju ni
in močno vidne v
velikega pomena.
zaznati. Nekatere akcije
javnosti.
civilne družbe celo
prispevajo k neenakosti
med spoloma.
3.5.3 Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo enakost med spoloma. Dejavnosti civilne družbe na področju krepitve
žensk segajo v osemdeseta leta, ko so se ustavljale neodvisna združenja z namenom doseči boljši socialni položaj
žensk. Kasneje so nastale tudi druge organizacije, ki so nudile ženskam razne oblike podpore. V Sloveniji obstaja
vladni Urad za enake možnosti, ki financira tudi dejavnosti organizacij civilne družbe, ki promovirajo enakost med
spoloma (npr. organizirane so bile regijske delavnice, ki so promovirale enakost med spoloma na delovnem mestu).
Nekateri sindikati organizirajo tudi tovrstna izobraževanja za delavske zaupnike. Razmere slovenskih nevladnih
organizacij aktivnih na področju enakih možnosti in položaja žensk tik pred vstopom v EU je v splošnem
zaznamovalo nepovezanost delovanja, regionalna neuravnovešenost in dolgoročno nezagotovljena stabilnost
avtonomnega delovanja. Nekatere od teh organizacij so aktivne in delujejo v mreži »Ženske politike«, ter skušajo
sistematično pristopiti k oceni stanja, razvojnemu načrtovanju ter izgradnji civilnega dialoga (Šporar, Marega,
Žnidaršič and others 2003:16).
Iz rezultatov regijske raziskave je razvidno, da se je več kot polovica (52%) sodelujočih zavedala ene ali dveh
primerov akcij civilne družbe, ki so promovirale enakost med spoloma, 22% se jih je spomnilo več, med tem ko se
jih 23% ni moglo spomniti nobene. Primera takšnih akcij sta Akademija za enake možnosti in projekt »Želim –
znam – zmorem«. Kljub majhnemu številu tovrstnih kampanji in drugih aktivnosti, so tri četrtine verjele, da ima
civilna družna pomembno ali zmerno vlogo pri podpiranju enakosti med spoloma v družbi. Majhna aktivnost se je
potrdila tudi v pregledu medijev, ki ni pokazal veliko prispevkov o takih dejavnostih. Pri večini člankov promoviranje
enakosti med spoloma ni bila glavna tema članka in v glavnem je šlo za opozarjanje na neenak položaj žensk.
Mediji so poročali tudi o raziskavi organizacije civilne družbe, ki je ugotovila zelo nizko udeležbo žensk v mestnih
svetih in je skušala izboljšati položaj žensk v javnem življenju.

3.6 Zatiranje revščine

V kakšni meri pripadniki civilne družbe podpirajo zatiranje revščine?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri slovenska civilna družba promovira zatiranje revščine.
3.6.1 Aktivnosti civilne
družbe, ki zatirajo
revščino

V kolikšni meri skuša civilna družba zatirati revščino? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je zatiranje revščine? Ali obstajajo
koalicije civilne družbe ali javne kampanje in programi, ki sledijo tem ciljem?
Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba nima
Obstaja nekaj aktivnosti
Obstaja večje število
Civilna družba je vodilna
aktivne vloge. Aktivnosti
civilne družbe na tem
aktivnosti civilne družbe. sila pri zatiranju revščine
civilne družbe ali
področju. Njihova
Široka podpora in javna v družbi. Njene akcije so
posledic njene aktivnosti opaznost je majhna in
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
na tem področju ni
se jim ne pripisuje
je pomanjkljiva.
vidne v javnosti.
zaznati. Nekatere akcije
velikega pomena.
civilne družbe celo
prispevajo k ekonomski
nepravičnosti.

3.6.1 Aktivnosti civilne družbe, ki zatirajo revščino. Ob uporabi merila za prisotnost revščine v državi, ki ga je
definiral CIVICUS v točki 2.3.1 (več kot 40% državljanov živi z manj kot 2$ na dan) lahko rečemo, da v Sloveniji ni
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hude revščine. Država je zagotavlja minimalni standard življenja za državljane, tako da omogoča pridobitev
denarno socialne pomoči ljudem brez prihodka in brez premoženja. Z zakonom je bil prav tako ustanovljen Rdeči
križ Slovenije, kot tudi javna fundacija za humanitarne organizacije.
Pregled medijev ni pokazal veliko aktivnosti organizacij civilne družbe, ki bi promovirale zatiranje revščine – le en
članek je poročal o dogodku, kjer so nevladne organizacije predstavile svoje programe za boj proti revščine in
svoje rešitve za njeno zatiranje. Pri tem je zanimivo, da je ta dogodek organiziralo ministrstvo in ne te organizacije.
Tudi regijska raziskava ni pokazala velikih aktivnosti na tem področju, saj se je skoraj polovica (42%) vprašanih
spomnila le ene ali dveh tovrstnih akcij, 29% pa nobene. Po drugi strani, pa se jih je 26% udeleženih spomnilo
več. Regijski posveti so razkrili, da gre v glavnem za primere delovanja Rdečega križa in lokalnih humanitarnih
organizacij. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se dosti organizacij bori proti revščini posredno, s tem ko zbirajo in
usposabljajo prostovoljce za delo. Glede splošne vloge civilne družbe pri zatiranju revščine ni bilo enotnega mnenja
– 41% se je opredelilo, da je ta vloga pomembna, 25% da je le omejena in 20% da je le zmerna.

3.7 Varovanje okolja

V kakšni meri pripadniki civilne družbe izvajajo in podpirajo
varovanje okolja?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri akterji civilna družba izvajajo in promovirajo varovanje okolja.
V kolikšni meri skuša civilna družba aktivno varovati okolje? Ali obstajajo
organizacije civilne družbe katerih naloga je varstvo okolja? Ali obstajajo
koalicije civilne družbe ali javne kampanje in programi, ki sledijo tem ciljem?
Ali mediji poročajo o aktivnostih civilne družbe na tem področju?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba je vodilna
Obstaja večje število
Obstaja nekaj aktivnosti
Civilna družba nima
aktivnosti civilne družbe. sila pri zatiranju revščine
civilne družbe na tem
aktivne vloge. Aktivnosti
Široka podpora in javna v družbi. Njene akcije so
področju. Njihova
civilne družbe ali
odmevnost teh akcij pa široko podprte in močno
posledic njene aktivnosti opaznost je majhna in
vidne v javnosti.
je pomanjkljiva.
se jim ne pripisuje
na tem področju ni
velikega pomena.
zaznati. Nekatere akcije
civilne družbe celo
preprečujejo varstvo
okolja.

3.7.1 Aktivnosti civilne
družbe, ki podpirajo
varovanje okolja

3.7.1 Aktivnosti civilne družbe, ki podpirajo varovanje okolja. Obstaja dosti organizacij civilne družbe, katerih

namen je podpirati varovanje okolja na regionalnem ali nacionalnem nivoju. Oblikujejo se tudi koalicije, ki
zasledujejo skupne ciljem, kot npr. Koalicija za Volovje rebro in Koalicija za trajnostno ravnanje z odpadki. Pregled
medijev je to potrdil, saj je razkril ustanovljene in aktivne koalicije, ki so npr. opozarjale na nevarnost uporabe
gensko spremenjenih organizmov, ali nasprotovale gradnji avtocest zaradi zaščite okolja. Veliko pozornosti je
dobila “Koalicija za boljši energetski program”, ki pa glede na poročanja ni so dosegla vseh svojih ciljev. Nekaj
aktivnosti je bilo tudi na področju izobraževanja o naravnih parkih v Sloveniji in EU.
Udeleženci v regijski raziskavi so se zavedali enega ali dveh primerov delovanja civilne družbe na področju
varovanja okolja (47%), 36% pa se jih je zavedalo več takšnih akcij, kot npr. Ekošole, recikliranje in lokalne čistilne
akcij. Splošno mnenje je prav tako bilo, da ima civilna družba pomembno vlogo (kot ocenjeno s strani 54%
udeležencev) ali zmerno vlogo (26%) pri varovanju okolja v Sloveniji. Na regijski posvetih so udeleženci pojasnili,
da gre običajno za ad-hoc akcije in ne za sistematično delovanje. Velik pomen civilne družbe so udeleženci videli v
njihovi izobraževalni vlogi, saj takšne vsebine manjkajo v okviru formalnega izobraževanja v šolah. Poleg
opisanega, se veliko okoljskih organizacij ukvarja tudi z zbiranjem in posredovanjem okoljskih informacij.
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IV.

VPLIV

4.1 Vpliv na javno
politiko

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri vplivanju na javno
politiko?

To podpoglavje opisuje in preučuje v kakšni meri je slovenska civilna družba aktivna in uspešna pri
vplivanju na javno politiko.
Slovenske organizacije civilne družbe na splošno niso vključene v pripravo politik in strateških dokumentov (primer
dobre prakse je bila priprava Nacionalnega razvojnega programa 2001-2006 na področju varovanja okolja).
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 (Šporar,
Marega, Žnidaršič in drugi 2003: 46). Stopnja vpliva zasebnih neprofitno-volonterskih organizacij na sprejemanje
odločitev občine oziroma države je že bilo raziskovano v letu 2002 (glej Sliko 5).
Slika 5: Vpliv na sprejemanje odločitev

Stopnja vpliva na sprejemanje odločitev
Zelo velik
2%
Nimamo vpliva
27%

Zelo majhen
24%

Velik
5%
Srednji
21%

Majhen
21%

VIR: Z. Kolarič, A. Černjak-Meglič, M. Vojnovič (2002), str.132

4.1.1 – 4.1.2 Vpliv
civilne družbe na
področju človekovih
pravic in pomembnejših
socialnih ciljev v državi
0 točk
Aktivnosti organizacij
civilne družbe in
kakršnih koli posledic ni
zaznati.

Kako aktivna in kako uspešna je civilna družba pri vplivanju na javno politiko
na nacionalni ravni? Ali obstajajo koalicije civilne družbe ali kampanje na
omenjenih področjih? Ali so bili zadani cilji teh koalicij in kampanj doseženi?
Ali je civilna družba dosegla opazen vpliv? Kako pomemben je bil ta vpliv?
1 točka
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
omejena, prav tako pa
njihov vpliv.

2 točki
Civilna družba je
aktivna, a njen vpliv je
zelo omejen.

3 točke
Civilna družba igra
pomembno vlogo.
Obstaja veliko primerov
njenega uspešnega
vpliva.

4.1.1 Vpliv na javno politiko na področju človekovih pravic. Vpliv civilne družbe na oblikovanje javnih politik se je
preučeval v primeru registracije in pravic istospolnih parov in pravic prosilcev za azil ter beguncev. Homoseksualna
združenja v Sloveniji že več let opozarjata vlado in javnost na neprimerno urejenost ali neurejenost njihovih pravic
(da npr. v primeru hospitalizacije partnerja ne morejo do njega ali izvedeti kaj se mu je zgodilo, ker niso
prepoznani kot družinski člani). Pripravljen je bil predlog zakona o registraciji istospolne skupnosti, kar je povzročilo
še večjo aktivnost tako teh kot tudi drugih organizacij. Državni zbor je zakon tudi sprejel, tako da lahko pogledamo
kakšen vpliv je na njegovo oblikovanje imela civilna družba. Tematika pravic prosilcev za azil pa je postaja vse
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pomembnejša tako na nivoju EU, kot tudi na nacionalnem nivoju Slovenije, kot tranzitne države. Na področju
tujcev in državljanstva je prav tako prihajalo do zakonskih sprememb, kar enako omogoča vpogled v globino vpliva
civilne družbe.
Ob nastanku osnutka predloga o registraciji istospolnih skupnosti so se gejevske in lezbične organizacije aktivno
vključile v razprave o predlaganih rešitvah (npr. Društvo prijateljev Legebitre, Društvo za integracijo
homoseksualnosti – DIH, ŠKUC-LL). Njihove aktivnosti so vključevale novinarske konference, obveščanje medijev,
simbolični prikaz registracije avtomobila na javnem mestu, kar je simboliziralo registracijo istospolnih partnerjev, s
čimer so opozorili na neustrezen izbor besede. Predsedniku ene od političnih strank so izročili gomolj kormača –
rastline, ki so jo v srednjem veku uporabljali za požig homoseksualcev. Vlada je predstavnike teh organizacij
povabila tudi, da ji sami predstavijo svoje rešitve in poglede, na kar so se ti tudi odzvali.
Regijska raziskava je pokazala, da je polovica njenih udeležencev ocenila civilno družbo kot aktivno pri tej tematiki
in nekaj več kot četrtina (26%) kot zelo aktivno. Isti udeleženci so jo ocenili tudi kot pri tem delno uspešno (50%)
ali neuspešno (27%). 21% jo je videlo kot uspešno. Pregled medijev je potrdil dejavnosti aktivne družbe na tem
področju, saj smo odkrili na to temo več kot 5 člankov. Tudi prisotni na regijskih delavnicah so potrdili, da je bila
civilna družba v povezavi z registracijo istospolnih partnerjev aktivna in da so bili njeni akterji povabljeni k razpravi,
da pa njihova mnenja niso bila upoštevana v veliki meri.
Veliko organizacij civilne družbe je bilo aktivnih tudi na področju pravic prosilcev za azil, kot npr. Gea 2000,
Slovenska filantropija, Amnesty international Slovenije, Mirovni inštitut, Jezuitska pisarna za begunce in Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij – PIC. Njihove dejavnosti so obsegale nadzorovanje izvajanje zakonodaje
v prehodnih domovih za tujce, prisotnost na informativnih sestankih s tujci in lastno izobraževanje tujcev o njihovih
pravicah. Izvajale so se tudi dejavnosti svetovanja in zagovorništva ter lobiranja za izboljšanje pogojev teh ljudi.
Uspeh in vpliv teh akcij je bil ocenjen kot delno uspešen, kar se je videlo pri upoštevanju nekaterih predlogov in pri
spremembah zakonodaje. Lastne težave organizacij civilne družbe, ki so povzročile njihovo nižjo uspešnost, so bile
zlasti slaba koordinacijo in vodenje teh aktivnosti.
4.1.2. Vpliv na socialno politiko. Na področju vpliva civilne družbe na oblikovanje socialnih politik je bil natančneje
analiziran primer »izbrisanih«. Več kot 18.000 državljanov bivše Jugoslavije je bilo namreč nevede izbrisanih iz
registra prebivalcev Republike Slovenije in niso vedeli, da morajo zaprositi za slovensko državljanstvo. To je
povzročilo izgubo njihovih zdravstvenih in socialnih pravic, kar je postalo področje, kjer je bila civilna družba precej
aktivna in je možno njen vpliv tudi oceniti.
Aktivnih je bilo dosti organizacij, nekaj pa se jih je ustanovilo prav z namenom razrešitve problemov teh ljudi
oziroma zaradi nastale situacije (Društvo izbrisanih, Civilna pobuda za izbrisane, organizacija »Dovolj je!«). Njihove
akcije in kampanje so vsebovale obveščanje javnosti preko medijev, izdajanje letakov, obveščanje organov EU in
drugih mednarodnih organizacij. O vsem je bil razpisan tudi referendum, ob katerem so različne organizacije
skušale vplivati na javno mnenje ali pa so pozivale k bojkotu. Organizacije, ki so obstajale že od prej in so se prav
tako vključile v te dejavnosti so bile Mirovni inštitut, ki je izvajal različne akcije osveščanja ljudi in Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki je tem ljudem nudil brezplačno pravno svetovanje.
Polovica vključenih v regijsko raziskavo je ocenila civilno družbo v povezavi z »izbrisanimi« kot aktivno, 29% pa kot
zelo aktivno. Na vprašanje kako uspešna je bila pri tem pa je 48% menilo, da le nekoliko uspešna, 31% da je bila
neuspešna in le 18%, da je bila uspešna.
Po nekaj letih je situacija »izbrisanih«ljudi na splošno še vedno nerešena, saj niso prejeli dovoljenj za bivanje,
nekateri pa so proti državi sprožili postopke za povrnitev nastale škode.
Glavni razlog le delnega uspeha gre iskati v ignoranci vlade (tudi po menjavi) na pobude civilne družbe in
pomanjkanje interesa v Državnem zboru, da se zadeva uredi. Delno gre neuspeh pripisati tudi pomanjkanju
komuniciranje med udeleženimi akterji civilne družbe.
Ker situacija z izbrisanimi ni več toliko aktualna tudi pregled medijev o tem ni razkril nobenih člankov. Je pa
pokazal druge aktivnosti civilne družbe z namenom vplivanja na socialno politiko. Mediji so tako poročali o
nevladnih organizacijah, ki so pripravljali amandmaje za novo davčno zakonodajo in o delno uspešnih zakonskih
iniciativah invalidskih organizacij.
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4.1.3 Vpliv civilne družbe Kako aktivna in kako uspešna je civilna družba pri vplivanju na oblikovanje in
na državni proračun
izvajanje državnega proračuna?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Civilna družba igra
Civilna družba je
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
pomembno vlogo.
aktivna, a njen vpliv je
civilne družbe so zelo
civilne družbe in
Obstaja veliko primerov
zelo omejen.
kakršnih koli posledic ni omejena, prav tako pa
njenega uspešnega
njihov vpliv.
zaznati.
vpliva.
4.1.3 Vpliv civilne družbe na državni proračun. Postopek sprejemanja in izvajanja slovenskega državnega proračuna
je bil analiziran znotraj programa International budget project, kjer je bil označen kot zelo odprt. Pri tem so bile
pregledani trije elementi: proračuna je v pripravi in sprejemu podrobno razdeljen in je bil ocenjen z 86%, poročila
o izvajanju proračuna skozi in ob koncu proračunskega leta so pravočasna in natančna, ter tako ocenjena z 99%,
vključevanje javnosti in zakonodajnega telesa pa je bilo ocenjeno z 86%, kar pomeni, da Slovenija tudi vzpodbuja
in izvaja takšno vključevanje (vključevanje zakonodajalca je v Sloveniji obvezno, saj je proračun sprejema v obliki
zakona, ki ga sprejme Državni zbor).
Kljub dobrim ocenam, pa se slovenska civilna družbe ne vključuje dosti v postopke državnega proračuna.
Poizvedbe so pokazale, da je vpliv civilne družbe pri tem minimalen, saj je dosti proračunskih postavk
predpostavljenih že vnaprej, na razdelitev preostalega dela pa običajno uspejo vplivati močnejši lobiji, kot tisti
znotraj civilni družbi. Podobno je razkril tudi pregled medijev, saj o takšnem vplivu civilne družbe ni bilo nobenega
članka.
Organizacije civilne družbe so na splošno aktivnejše pri posameznih razpisih in lobiranju o porabi posameznih delov
proračuna, kot pa pri njegovem sprejemanju. Organizacij civilne družbe, ki bi bile osredotočene na celotni proračun
ni, prav tako pa ni organizacij, ki bi se sistematično ukvarjale z njegovim nadzorom ali o tem izdajale svoja
poročila.

4.2 Nadzor nad
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri izvajanju nadzora nad
ravnanjem in
odgovornostjo države in gospodarskega sektorja?
odgovornostjo države
in gospodarskega
sektorja

To podpoglavje analizira v kakšni meri je slovenska civilna družba aktivna in uspešna pri nadzoru nad
ravnanjem države in gospodarskega sektorja
4.2.1 Nadzor nad državo 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 njihov vpliv viden?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.
4.2.1. Nadzor nad državo. V Sloveniji obstaja nekaj organizacij civilne družbe, katerih cilj je nadzor nad državo
(Transparency international v Sloveniji, Civilno združenje za nadzor nad državnimi organi, Združenje za kontrolo
sodstva). Na področju pravic delavcev imajo nadzorno vlogo tudi sindikati in profesionalna združenja.
Rezultati regijske raziskave so pokazali, da je z vidika njenih udeležencev, civilna družba pri nadzoru nad državo
delano aktivna (52%), oziroma aktivna (36%). Njena vloga nadzornika pri tem pa je dokaj omejena so skoraj vsi
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(93%) opisali njeno uspešnost pri izvajanju nadzora nad državo kot neuspešno ali malo uspešno. Pregled medijev
je potrdil nekaj aktivnosti in omejen vpliv, saj je razkril le nekaj akcij organizacij civilne družbe za to točko
(opozarjanje na neučinkovitost sodnih postopkov in kritiziranje uporabe genetsko spremenjenih organizmov brez
ustreznih testiranj). Pokazal je tudi shod civilnega združenja »Stopimo skupaj«, ki jih je med drugim zmotil tudi
trenutni gospodarski položaj in zunanji dolg Slovenije. Niso pa mediji poročali o morebitni uspešnosti in vplivu, ki bi
jih te akcije imele.

4.2.2 Nadzor nad
gospodarstvom

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri nadzoru gospodarstva in njegovi
odgovornosti? Ali obstajajo poskusi nadzora nad delovanjem gospodarstva s
strani organizacij civilne družbe? Kako pogosti so ti poskusi? Ali so bili uspešni
in njihov vpliv viden?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
Aktivnosti organizacij
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
civilne družbe in kakršnih
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
koli posledic ni zaznati.
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.

4.2.2 Nadzor nad gospodarstvom. Nekaj aktivnosti obstaja na področju varovanja potrošnikov, a jim primanjkuje
državne podpore. Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni program za varstvo potrošnikov, a je bilo njihovo varstvo
nekaj let po tem še vedno nižje kot določeno v programu. Kljub veliki potrebi po takšnih programih, država
zaostaja pri njihovem sprejemanju s tem nevladne organizacije pri njihovem izvajanju, saj te finančno samo niso
sposobne, da jih izpeljejo. Neprimerno varstvo potrošnikov v Sloveniji je kritizirala tudi Evropska komisija (Kutin
2004). Nekatere organizacije civilne družbe so organizirale konferenco o družbeni odgovornosti, ki se je dotaknila
tudi te tematike.
Stopnja aktivnosti civilne družbe je za to točko nižja, kot za prejšnjo. Skoraj polovica (47%) udeležencev regijske
raziskave je bila namreč mnenja, da je slovenska družba pri izvajanju nadzora nad gospodarstvom neaktivna, 40%
pa da je delno aktivna. Večina (61%) jo je videla pri tem kot neuspešno.

4.3 Odziv na socialne
potrebe

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

To podpoglavje analizira v kakšni meri je slovenska civilna družba odzivna na socialne potrebe v družbi.
4.3.1 Odzivnost

Kako učinkovito se pripadniki civilne družbe odzivajo na prednostne socialne
potrebe? Ali obstajajo kakšne pomembne socialne potrebe na katere se civilna
družba ni odzvala?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Pripadniki civilne družbe Pogosti so primeri, ko se Redki so primeri, ko se Pripadniki civilne družbe
nimajo stika s
civilna družba ne odzove civilna družba ni odzvala
so zelo učinkoviti pri
pomembnejšimi
na pomembnejše
na pomembnejše
pokrivanju
potrebami ljudi.
potrebe družbe.
potrebe družbe.
pomembnejših potreb
družbe.

4.3.1 Odzivnost. Ta točka analizira odzivnost organizacij civilne družbe na različne družbene socialne potrebe. V
Sloveniji te več ali manj v stiku s pomembnimi problemi in potrebami populacije na področjih, kjer same delajo in v
določenih točkah vskočijo na pomoč, ko državni aparat ne zmore več izpolnjevati svoje vloge. Primeri dobre prakse
je področje socialne varnosti, kjer država financira delovanje in storitve širokega krog organizacij, ki bi jih sicer
morala zagotavljati država sama (skrb za žrtve nasilja, za ljudi s težavami v duševnem zdravju, vodenje varnih hiš).
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Ker organizacije tako neposredno na terenu zaznajo socialnim potreba, lahko svoje rešitve predlagajo s prijavo na
javne razpise.
Tudi pregled medijev je pokazala aktivnosti in odzivnost civilne družbe na področju zdravstvenega in socialnega
varstva – razdeljevanje čistih injekcijskih igel odvisnikom od drog ter zbiranje rabljenih za sežig. Ni pa pokazal
nobene aktivnosti na področjih sodnega sistema ali kmetijstva, ki sta bili izbrani kot pomembni temi v obdobju
pregleda.

4.3.2 Zaupanje javnosti
0 točk
Manjša manjšina (manj
kot 25%).

Kolikšen odstotek javnosti zaupa akterjem civilne družbe? Kakšno je to
zaupanje v primerjavi z drugimi institucijami (vlada, policija, večja podjetja)?
1 točka
2 točki
3 točke
Večja manjšina (od 25% Manjša večina (od 51%
Velika večina (več kot
do 50%).
do 75%).
75%).

4.3.2 Zaupanje javnosti. CIVICUS je predlagal stopnjo zaupanja javnosti v organizacije civilne družbe kot indikator
ali se te organizacije na splošno odzivajo na socialne potrebe. Rezultati javnomnenjske raziskave so pokazali, da
okrog 20% populacije zaupa tem organizacijam na splošno. Podrobnejši pogled podatkov pokaže, da znotraj tega
najbolj zaupajo nevladnim organizacijam, najmanj pa cerkvi (glej Tabelo 2 ),
Tabela 3: Zaupanje v institucije
Koliko zaupate:

Zelo veliko

Veliko

Ne preveč

Ne zaupam

Cerkvi

4%

20%

48%

28%

Vojski

6%

42%

42%

10%

Medijem

2%

30%

61%

7%

Televiziji

4%

39%

53%

4%

Sindikatom

2%

25%

53%

20%

Policiji

4%

43%

44%

9%

Vlade

2%

26%

50%

22%

Političnim strankam

0%

4%

62%

34%

Nevladnim organiazcijam

2%

49%

42%

7%

Velikim podjetjem

0%

36%

44%

20%

Rdečemu križu

4%

30%

38%

28%

4.4 Krepitev
državljanov

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi državljanov (in
zlasti obrobnih skupin), da ti sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki
se tičejo njihovih življenj?

To podpoglavje opisuje in preučuje v kakšni meri je slovenska civilna družba aktivna in uspešna pri
krepitvi državljanov in zlasti pri krepitvi obrobnih skupin, da lahko ti sodelujejo pri sprejemanju odločitev,
ki se tičejo njihovih življenj.
4.4.1 Obveščanje in
izobraževanje
državljanov

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 kakšno vlogo pri izobraževanju državljanov o vladni politiki, ki se
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jih zadeva? Ali igrajo pripadniki civilne družbe vlogo pri izobraževanju
državljanov o njihovih pravicah in dolžnostih? Ali obstajajo organizacije civilne
družbe, katerih cilj je obveščanje in izobraževanje javnosti? Kako učinkovite
so? Ali imajo viden vpliv?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.
4.4.1 Obveščanje in izobraževanje državljanov. Različne organizacije civilne družbe v Sloveniji skrbijo za obveščanje
različnih skupin državljanov, ki predstavljajo njihovo ciljno skupino. Romska društva tako obveščajo svoje člane,
prav tako kulturne ali invalidske organizacije, žrtvam nasilja pa se npr. pomaga in jih obvešča preko posebnih
telefonskih linij. Obstajajo tudi organizacije civilne družbe, ki merijo na obveščanje in izobraževanje širših skupin
ljudi, kot npr. Amnesty international Slovenije, ki skuša s svojimi akcijami zajeti čim širši krog populacije ali pa
organizacije, ki ponujajo svetovanje za državljane. V letih 2003 in 2004 je dosti nevladnih organizacij izvajalo
informacijske projekte v zvezi s vstopom Slovenije v EU, ki jih je finančno podprla tudi država.
Tudi udeleženci regijske raziskave so bili mnenja, da organizacije civilne družbe izvajajo določene aktivnosti
izobraževanja ljudi. Največji delež (41%) jih je bilo mnenja, da so pri tem aktivne, 46% pa da so delno aktivne.
Njihove akcije je pri tem je 65% ocenilo kot delno uspešne, 26% pa kot uspešne. Pregled medijev je potrdil, da
takšne akcije obstajajo, a so pogosto usmerjene na opozarjanje določenih problemov v družbi (npr. o zlorabi drog),
ne pa na izobraževanje ljudi o njihovih pravicah in obveznostih. Velikega medijskega odziva je bila deležna
konferenca o duševnem zdravju »Izobraževanje za spremembo« in pa teme povezane z žrtvami kaznivih dejanj.
Pregled je prav tako pokazal potrebo po izobraževanju širšega kroga ljudi o njihovih pravicah pri zdravstvenem in
pokojninskem zavarovanju, kjer bi mogla za takšno izvajanje poskrbeti nevladne organizacij ob finančni podpori
države. Manjša aktivnost civilne družbe pri izobraževanju ljudi pa izhaja iz podatkov javnomnenjske raziskave, kjer
se je le 24% vprašanih lahko spomnilo vsaj ene akcije civilne družbe, ki bi težila k izboljšanju življenja v njihovi
skupnosti, znotraj tega pa je šlo v 93% ravno za obveščanje ljudi o pomembnih zadevah v družbi.

4.4.2 Pridobivanje
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri pridobivanju številčnosti ljudi in
številčnosti za skupne
pri organiziranju teh ljudi, da delujejo skupaj in rešujejo skupne probleme?
akcije
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.
4.4.2 Pridobivanje številčnosti za skupne akcije. Na podlagi regijske raziskave je slovenska civilna družba dokaj
aktivna pri organiziranju ljudi za skupne akcije, a bi lahko bila še bolj, saj jo več kot polovica (51%) ocenila kot
delno aktivno, 38% pa kot aktivno. Pri vprašanju kako uspešna je pri tem, pa se jih je več kot pol (59%)
opredelilo, da je delno uspešna. Javnomnenjska raziskava je po drugi strani pokazala zelo nizko stopnjo aktivnosti,
saj se je le 2% vprašanih udeležilo kakšnega dogodka na lokalni ravni, organiziranega s strani civilne družbe, da bi
rešili nek skupen problem. Pregled medijev je pokazal tudi takšne akcije, a je pri tem zanimivo, da je v večini
primerov ni šlo za zbiranje ljudi za razrešitev določenega primera, temveč je bil njihov namen pokazati
nezadovoljstvo v določeni zadevi (npr. pogosti so protesti zaradi gradnje avtoceste, pa tudi zaradi neurejene
infrastrukture). Mediji so poročali o dveh uspešnih primerih pridobivanja ljudi na področju varovanja okolja – civilna
iniciativa je s protestom vsaj začasno ustavila gradnjo avtoceste v Trebnjem, dokler se ne najde primernejša
rešitev in pa zbiranje podpisov za ustavitev vetrnih elektrarn, kar je naletelo na velik odziv ljudi.
Trenutno poteka v Sloveniji postopek ustanovitve lokalno razvojnih fundacij. Šlo bo za neodvisne in prostovoljne
organizacije, ki bodo skrbele tudi za zadovoljevanje javnih interesov ljudi na lokalnih ravneh ob pomoči donatorjev,
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prostovoljcev in gospodarskega sektorja. K svojim akcijam bodo skušale privabiti tudi ljudi iz območij, kjer bodo
delovale in skrbele za njihovo organizacijo, da lahko rešijo svoje probleme - to pa bo gotovo povečalo tudi
pridobivanje številčnosti ljudi v civilnem sektorju.

4.4.3 Krepitev obrobnih
skupin

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri krepitvi ljudi iz obrobnih skupin
družbe? Ali se organizacije civilne družbe odzivajo na potrebe in interese teh
ljudi? Ali pomagajo tem ljudem, da imajo kontrolo pri sprejemanju odločitev, ki
vplivajo na njihova življenja? Kako razširjena so prizadevanja civilne družbe,
da krepi obdobne skupine? Ali so imele pri tem viden vpliv?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.

4.4.3 Krepitev obrobnih skupin. Kot obrobne skupine v Sloveniji se obravnavajo socialne skupine, kot so revni,
brezdomci, Romi, ljudje s težavami v duševnem zdravju, odvisniki od drog, žrtve nasilja in homoseksualci.
Organizacije s področja zdravstvenega in socialnega varstva znotraj svojih aktivnosti svoje člane ali uporabnike tudi
izobražujejo o njihovih pravicah.
Pregled medijev je razkril 3 primere krepitve obrobnih skupin in sicer dvakrat ljudi z zdravstvenimi težavami in
enkrat revne (organizirana je bila razprava o možnih rešitvah za preprečevanja revščine med mladimi ljudmi). Ena
od teh je bila označena kot uspešna akcija na lokalnem nivoju. V javnomnenjski raziskavi se je le 7% ljudi spomnilo
organizacije civilne družbe ali kakšne njihove akcije, s katero so želeli pomagati revnim, 4% pa jih je pri tem
sodelovalo.

4.4.4. Krepitev položaja
žensk

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?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
civilne družbe so zelo
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.

4.4.4. Krepitev položaja žensk. Ženske organizacije delujejo na področju zdravja in družine (SOS telefoni, varne
hiše) ali pa imajo cilj krepitve žensk na splošno (svetovalnice za ženske, Evropska mreža za enakost spolov).
Delovanje mnogih podpira tudi vlada.
Njihove aktivnosti sta potrdila javnomnenjska raziskava in pregled medijev, ki je pokazal peticijo proti nasilju nad
ženskami in raziskavo civilne družbe o položaju žensk v mestnih svetih. Veliko odziv različnih organizacij
(opozarjanje in poziv k premisleku) so povzročile predlagane spremembe zdravstvene zakonodaje, ki naj bi vplivala
tudi na zdravstvene storitve za ženske. Omenjena raziskava pa je razkrila, da je 67% vprašanih, ki so se spomnili
kakšne dejavnosti civilne družbe v pomoč lokalne skupnosti, omenili pomoč ženskam.

4.4.5 Izgradnja
socialnega kapitala
0 točk

V kakšni meri civilna družba gradi socialni kapital med svojimi pripadniki?
Kolikšno je zaupanje in strpnost pripadnikov civilne družbe v primerjavi z
ostalimi?
1 točka
2 točki
3 točke
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Civilna družba negativno
vpliva na izgradnjo
socialnega kapitala v
družbi.

Civilna družba delno
prispeva k izgradnji
socialnega kapitala.

Civilna družba ne vpliva
na izgradnjo socialnega
kapitala.

Civilna družba močno
prispeva k izgradnji
socialnega kapitala.

4.4.5 Izgradnja socialnega kapitala. Civilna družba je lahko eden od virov za izgradnjo socialnega kapitala in ta
točka meri obseg takšnega prispevka. CIVICUS razlaga socialni kapital kot značilnost civilne družbe na splošno,
lahko pa gradijo tudi drugi socialni vplivi. Primerjava stopenj zaupanja, strpnosti in javne zavesti med akterji civilne
družbe in ostalimi ljudmi pokaže iskan prispevek – če so stopnje višje pri članih ali uporabnikih organizacij civilne
družbe potem civilna družba prispeva k izgradnji socialnega kapitala.
Javnomnenjska raziskava je pokazala, da je stopnja zaupanja višja med člani civilne družbe: 43% članov v
primerjavi s 29% nečlanov na splošno zaupa ljudem. Pri stopnji strpnosti ni bilo večjih razlik med obema
skupinama, so pa člani civilne družbe imeli nekoliko višji indikator javne zavesti (za 55% članov civilne družbe ni
nikoli opravičljivo pridobivanje neopravičene pomoči od države, izogibanje plačevanju javnega prevoza in goljufanje
pri davkih, med tem ko je pri nečlanih ta delež 45%).

4.4.6 Preživljanje

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri ustvarjanju/podpiranju
zaposlenosti in ustvarjanju možnosti za prihodek (zlasti za socialno ogrožene in
ženske)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.

4.4.6 Preživljanje. Nihče (0%) od udeleženih v javnomnenjski raziskavi ni opazil kakršne koli dejavnosti civilne
družbe v Sloveniji, ki bi pomagala ljudem pri vzpostavitvi pridobitne dejavnosti v zadnjih 12 mesecih. Takšno
odkritje je podprto s pregledom medijev, ki prav tako o takšni dejavnosti ni razkril nobenih prispevkov. Iz izjav
udeležencev regijskih delavnic gre razbrati, da akterjem civilne družbe opravljanje takšnih storitev ni blizu, saj sami
prihajajo iz neprofitnih organizacij.
Obstajajo evropski programi strukturnih skladov, ki vzpodbujajo zaposlovanje in vključevanje ljudi na delovni trg
(program EQUAL), ki jih lahko izvajajo tudi organizacije civilne družbe, a ni podatkov o njihovi uspešnosti.

4.5 Spoprijemanje s
Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri spoprijemanju z
družbenimi potrebami družbenimi potrebami, zlasti s potrebami revnih in drugih obrobnih
skupin?

To podpoglavje preučuje v kakšni meri je slovenska civilna družba aktivna in uspešna pri spoprijemanju
s družbenimi potrebami, zlasti s potrebami revnih in drugih obrobnih skupin.
4.5.1 Lobiranje za
državno skrb

Kako aktivna in uspešna je civilna družba pri lobiranju države, da poskrbi za
nujne družbene potrebe? Ali obstaja dogovor med ponudniki družbenih
storitev o primerni delitvi dela (med državo, trgom, civilno družbo)?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.
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4.5.1 Lobiranje za državno skrb. Regijska raziskava je pokazala obstoj primerov lobiranja civilne družba pri državi,
da je ta zagotovila določene storitve, a ti niso preveč pogosti, saj se kar 71% udeleženih ni poznalo nobenega.
Udeleženci regijskih delavnic so lobiranje opisali kot včasih uspešno v daljših časovnih obdobjih (npr. spremembe
zakonodaje za tujce brez dovoljenja za bivanje, kar je pokazal tudi pregled medijev) in razložili, da lobiranje včasih
temelji na osebnih poznanstvih. Mediji so poročali tudi o prizadevanjih nekaterih organizacij za spremembe
kazenskega zakonika v smeri kaznovanja izogibanju plačevanja preživnin, ki so bile po več letih delno uspešne.
Primere lobiranja je kot delno uspešne sicer ocenilo 68% vključenih v regijsko raziskavo.

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?
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Aktivnosti organizacij
Aktivnosti organizacij
Civilna družba je aktivna,
Civilna družba igra
civilne družbe in kakršnih
civilne družbe so zelo
a njen vpliv je omejen.
pomembno vlogo.
koli posledic ni zaznati.
omejena, prav tako pa
Obstaja veliko primerov
njihov vpliv.
njenega uspešnega
vpliva.

4.5.2 Neposredno
spoprijemanje s nujnimi
socialnimi potrebami

4.5.2 Neposredno spoprijemanje s nujnimi socialnimi potrebami. Poročilo NGO sustainabilty index 2004 je opisal,
da nevladne organizacije v Sloveniji nudijo širok spekter storitev in skrbijo za storitve na socialnih področjih, kjer
državni aparat ni uspešen. Vlada na lokalni in nacionalni ravni prepoznava njihovo vrednost pri nudenju teh
storitev, nevladne organizacije pa uspešno sledijo potrebam v družbi, čeprav bolj kot strateško to počnejo na adhoc bazi.
Vključeni v regijsko raziskavo so vlogo civilno družbe pri izvajanju storitev opisali kot zelo pomembno oziroma
zmerno (oboje 36%). V javnomnenjski raziskavi pa se je 24% vprašanih lahko spomnilo vsaj ene akcije civilne
družbe, ki je skušala rešiti konkreten primer v njihovi skupnosti, kot npr. čiščenje okolice ali pomoč socialno
ogroženim družinam. Na regijskih delavnicah se je izkazalo, da se civilna družba odziva na socialne potrebe v
družbi, a je njen vpliv omejen zaradi pomanjkanja sredstev, ki so običajno vezana na točno določene dejavnosti in
za točno določen namen. Probleme povzroča tudi pomanjkanje usposobljene delovne sile, kar ponekod povzroča
manj kvalitetno opravljene storitve.

V kakšni meri so organizacije civilne družbe uspešnejše od države pri nudenju
4.5.3 Spoprijemanje s
storitev obrobnim skupinam?
potrebami obrobnih
skupin
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
Organizacije civilne
Organizacije so enako
Organizacije so nekoliko
Organizacije so veliko
družbe so manj uspešen
uspešne kot država.
uspešnejše od države.
uspešnejše od države.
od države.

4.5.3 Spoprijemanje s potrebami obrobnih skupin. Spoprijemanje s potrebami obrobnih skupin je pomembno
področje delovanja organizacij civilne družbe, saj te skupine pogosto potrebujejo hitro pomoč brez okrevanja. V
Sloveniji obstaja dosti organizacij civilne družbe, ki pripomorejo k vključevanju sledečih izključenih skupin: otroci
brez družin, starejši, Romi, begunci, prosilci za azil, odvisniki od drog, invalidi, žrtve nasilja, istospolno usmerjeni.
Po drugi strani so nekatera področja povsem nepokrita oziroma slabo pokrita: brezdomci, revni, dalj časa
brezposelni in nekatere etnične sklupine (Šporar, Marega, Žnidaršič and others 2003 :15).
Po podatkih javnomnenjske raziskave so prostovoljne organizacije boljši ponudnik storitev obrobnim skupinam kot
državne institucije (85% je bilo takšnega mnenja). Prav tako pa imajo ljudje tudi boljše izkušnje z organizacijam
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civilne družbe, saj jih je bilo 78% mnenja, da so bile te bolj v pomoč, ko so se pri njih iskali pomoč v primerjavi z
državnimi organi.
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