P o v š e t o v a 37,
1 0 0 0 L j u b l j a n a
tel. 01 / 540 19 14, fax. 01 / 540 19 13
elektronska pošta: pic@pic.si, spletna stran: www.pic.si

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Poročilo s srečanje strokovne skupine projekta CIVUCUS CIVIL SOCIETY INDEX
2003/2004 v Sloveniji.
30.3.2004 je PIC na Masarykovi 24 v Ljubljani organiziral prvo srečanje strokovne
skupine projekta CSI 2003/2004. Prisotna je bila večina izbranih strokovnjakov in sicer:
Predstavniki izmed organizacij civilne družbe:
1. Organizacija za ženske: Mojca Dobnikar (Društvo za uveljavljanje enakosti in
pluralnosti Vita Activa),
2. Poslovno združenje: Barbara Remškar (Zadružna zveza Slovenije),
3. Krovne organizacije: Mirko Vaupotič (Svet društvenih organizacij – SDOS) in Edvard
Kobal (Zveza Slovenskih ustanov – ZSU),
4. Nevladne organizacije: Nataša Sukič (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij – CNVOS), Mateja Trpin (ŠENT, slovensko združenje za
duševno zdravje), Maja Vojnovič (Slovenski odbor za Unicef), Ciril Klajnšček (Rdeči
križ Slovenije),
5. Mladinska organizacija: Jože Gornik (Mladinski ceh),
6. Socialno gibanje: Ivan Cencelj (Sindikat brezposelnih),
Predstavniki izven organizacij civilne družbe:
7. Komercialni/poslovni sektor: Senka Vrbica (Senka Vrbica-Šifkovič s.p.),
8. Mediji: Mateja Železnikar (RTV Slovenija),
9. Raziskovalna/akademska sfera: Tomaž Klenovšek (Pravna fakulteta v Mariboru),
10. Donatorji: Aleš Pajestka
K sodelovanju so prav tako privolili, a se sestanka niso mogli udeležiti:
Predstavnik vlade: Fedor Černe (Služba vlade za evropske zadeve)
Predstavnik raziskovalne/akademske sfere: Andreja Černjak Meglič (Fakulteta za
družbene vede), Boris Mrak (Fakulteta za neprofitni management)
Večina članov skupine sodi več kot zgolj v eno kategorijo, tako da je zgornja razvrstitev
okvirna. Prav tako je bil poleg kategorije pomemben tudi faktor poznavanja civilne
družbe in strokovnost članov.

Sredstva v PIC Fond za nevladne organizacije lahko prispevate na transakcijski račun: 02010-050459754
Matična številka: 1273345
Davčna številka: 23238542
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1. Definicija civilne družbe:
CIVICUS definira civilno družbo kot areno med družino, državo (javni sektor) in trgom
(zasebni sektor), v kateri se ljudje povezujejo za napredek skupnih interesov.
Glavne pripombe skupine so bile sledeče:
- gre za relacijski pojem, ni dovolj da se opredeli le prostor, potrebno je definirati tudi
odnose,
- ali je nujno da gre za združevanje? (npr. nastop posameznika, ki ima protestni govor
v parku – argument: lahko, a njegov namen je povezan z združevanjem),
- element civilne družbe mora biti tudi učinkovitost/dejanje. Da obstaja mora biti viden
nek rezultat,
- namesto arena je boljši izraz »prostor« ali »dinamičen prostor«, saj mora biti civilna
družba dinamična, sicer ne more obstajati.
- civilna družba ima več funkcij (politično, socialno, ekonomsko…) in ni nujno vedno
opozicija državi.
Posebej je bilo na koncu izpostavljeno, da je pomemben ODNOS do drugih sektorjev in
pa PROSTOVOLJNOST.
Skupina se je seznanila tudi s CIVICUSovim predlaganim seznamom kategorij organizacij
civilne družbe in na koncu sprejela sledeče kategorije:
Kategorije civilne družbe so tako sledeče:
1. Verske skupnosti (registrirane in neregistrirane, ki delujejo) in cerkvene organizacije,
2. Sindikati,
3. Organizacije civilne, ki se ukvarjajo z zagovorništvom,
4. Organizacije civilne družbe, ki nudijo storitve,
5. Organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, poučevanjem in
raziskovanjem ,
6. Neprofitni mediji (sicer dvom o obstoju, a bi bili del civilne družbe),
7. Ženska združenja in organizacije za ženske,
8. Študentske in mladinske organizacije,
9. Združenja socialno-ekonomsko obrobnih skupin (revnih, brezdomcev, tujcev,
beguncev),
10. Profesionalna in poslovna združenja, pod pogojem, da so prostovoljna,
11. Združenja na nivoju posameznih skupin kot so skupine za samopomoč, združenja
staršev,
12. Organizacije civilne družbe, ki zasledujejo ekonomske cilje (zadruge, vzajemna
varčevalna združenja, kreditna združenja), pod pogojem da so neprofitna,
13. Organizacije, ki jih sestavljajo pripadniki etičnih manjšin, avtohtonih skupin, prvotnih
prebivalcev,
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14. Organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju okolja,
15. Organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju kulture in umetnosti,
16. Športne in rekreativne organizacije civilne družbe, športni klubi,
17. Ustanove in organizacije, ki zbirajo sredstva,
18. Politične stranke,
19. Organizacije za mreženje, podporo ali združevanje organizacij civilne družbe,
20. Socialna gibanja (ljudje brez premoženja, mirovna gibanja).
Glavne pripombe so bile, da je potrebno upoštevati verske skupnosti in cerkvene
organizacije (registrirane in neregistrirane). Pri poslovnih združenjih obstaja pomislek,
ker pri nekaterih članstvo ni prostovoljno. Tiste organizacijah, kot so zadruge, kreditna
združenja in druge organizacije, ki zasledujejo ekonomske cilje in so profitne ne sodijo
sem (ne velja za celotno kategorijo). Če presežka ne morejo deliti med ustanovitelje,
člane potem problema ni.
Politične stranke sodijo v civilno družbo, tudi če sedijo v parlamentu, ker niso del države.
Hkrati predstavljajo največji del civilne družbe in najbolj priviligiran, saj ima za razliko od
drugih delov civilne družbe pravic odločanja. Delitev med stranke na oblasti in tiste, ki to
niso ni dobra, ker se to lahko spremeni.
2. Metodologija Indexa:
V zvezi z regionalnimi posveti se svetuje, da se njihovo število poveča iz predlaganih 2
na 5 in sicer po eden za območje: Notranjske (Ljubljana), Gorenjske, Dolenjske,
Štajerske, Prekmurja.
Zaradi bojazni, da ne bo mogoče dobiti toliko veliko ljudi, ki bi sodelovali, se predlaga
povezavo s kakšnim drugim dogodkom, kot so npr. izobraževanja o sredstvih iz EU ali
nacionalne delavnice NVO.
Pri izvedbi anket naj se PIC poveže s Fakulteto za družbene vede in Fakulteto za
socialno delo.
Pri pregledu medijev lahko pomaga CNVOS, ki ima redno naročen press-clipping.
Odsvetujejo se poletni meseci in se predlaga pregled v marcu-aprilu (za nazaj) in pa v
septembru-oktobru. Prav tako, naj bo poleg časopisov vključena tudi TV, za katero ima
CNVOS prav tako clipping.
Pri iskanju podatkov naj se za sodelovanje prosi upravne enote in policijske postaje
(slednje zaradi prijavljanja dogodkov). Pomaga lahko tudi bibliografija CNVOS. Veliko
podatkov je zbranih tudi na AJPESu in v iBONE-u. Pri raziskavi poslovanja podjetij naj se
PIC usmeri na vsa podjetja in ne le na velika, tako da bo študija vzorčna (vir:
Gospodarski vestnik, Gospodarska zbornica). Problem bo tudi, ker ne bo razvidno iz
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samih računov poslovanja kaj vse je bilo sponzorstvo, donacije ali vezano nakazovanje
– potrebno bi bilo kontaktirati podjetja.
Skupina naj bi za potrebe samega raziskovalnega dela projekta določila 3
najpomembnejše zadnje javne informacijske ali izobraževalne kampanije, ki jih je izvedla
civilna družba. Predlogov je bilo veliko, o končni določitvi je bilo dogovorjeno, da se
skuša dogovoriti naknadno po e-mailu.

3. Zemljevid civilne družbe:
Kot najmočnejši družbeni in socialni akterji v Sloveniji so bili našteti:
Sektor/Vpliv
Velik
Srednji
Majhen
Država
Državni zbor,
Lokalne oblasti,
Vlada,
Ustavno sodišče
Parlament
Trg
Mediji,
Gospodarstvo,
Kapital
Velika podjetja,
Management
Politične stranke
NVO,
Civilna družba
Vladajoča stranka
Študentje,
Bivši predsednik
Kot akterji civilne družbe in njihov vpliv znotraj civilne družbe Sloveniji, pa so bili našteti:
Velik vpliv
Srednji vpliv
Majhen vpliv
Invalidske organizacije,
Invalidske organizacije,
Ekološka gibanja,
Katoliška cerkev,
Humanitarne organizacije,
Vladajoča stranka,
Študentje,
Politične stranke,
NVO,
Sindikati,
Gasilci,
Olimpijski komite Slovenije,
Bivši predsednik,
Sindikati,
Ad hoc neformalne skupine

4. Prvo poročilo:
Pripombe na prvo poročilo in priporočljivi popravki bodo upoštevani v naslednji verziji.
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Svetuje se, da se na koncu poročila izdela manjši slovarček izrazov za lažje razumevanje
(CSO, NVO, javni interes, neprofitno, nepridobitno…)
Predlaganih je bilo veliko organizacij, imen in virov, ki bi lahko PICu pomagalo pri
posameznih (pod)kategorijah poročila.

5. Odzivi:
Večina članov je menja, da je izvedba CSI projekta v Sloveniji zelo koristna.
Težave se pričakuje :
- pri pridobivanju že obstoječih podatkov,
- nepreglednost zbranih podatkov,
- s terminologijo,
- zaradi nezaintersiranost NVOjev in civilne družne nasplošno za sodelovanje,
- pridobivanju zadostnih sredstev za izvedbo, kot jo želi skupina,
Priporočila PICu pa so sledeča:
- v prihodnje bolj pregledna predstavitev vsebin (multimedijske predstavitve),
- redno obveščanje članov strokovne skupine, sodelovanje s člani in vsebinski
prispevek skupine,
- poziv še drugim strokovnjakom in interesnim skupinam,
- v primeru velike količine vsebin za skupino, naj se ta razdeli,
- obveščanje medijev
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