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• ZAGOVORNIŠTVO je dati ljudem več besede. 
Zagovarjanje lastnih in/ali skupnih interesov s ciljem izboljšanja 
stanja, pogojev, podlag …za delovanje

To pomaga posameznikom spregovoriti zase-
• razumeti možnosti, ki so jim dane
• zahtevati svoje pravice
• branijo svoje interese
• da se zagotovi, da se njihov glas sliši.



Kulturni prostor v Sloveniji

• Slovenski kulturno-politični model in umestitev NVO in SZK

• Kulturni zemljevid (javni zavodi, ljubitelji, Nacionalni svet za kulturo, 
NVO, samozaposleni, stanovska društva, Kulturniška zbornica, 
sindikati)

• Oblike NVO (društvo, zavod, ustanova) - specifike

• Samozaposleni v kulturi - delavci, prekarci, umetniki?



Kontekst delovanja

• Relavantna zakonodaja s področja kulture (ZUJIK -Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Uredba o samozaposlenih v 
kulturi, Zakon o Prešernovi nagradi, Pravilnik o strokovnih komisijah,…)

• Zakonodaja, ki vpliva na kulturnike iz drugih področji (Zakon o avtorskih in 
sorodnih pravicah, ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Zakon o dohodnini, ZKUASP,…)

• Strateški dokumenti (Nacionalni program za kulturo, Lokalni programi za 
kulturo, Strategija razvoja NVO, Razvoj Slovenije do 2030,…) 



Ravni zagovorništva
• Trije nivoji: mednarodno, nacionalno, lokalno

• Mednarodno zagovorništvo: EU (Culture Action Europe) in zahodni Balkan 
(Kooperativa); primeri (podvojitev proračuna za Ustvarjalno evropo in Arts
and Business)

• Lokalno zagovorništvo: občine (primer MOL – dialoška skupina)

• Zagovorništvo na nacionalnem nivoju: zakonodaja, dialoške skupine



ASOCIACIJA kot primer dobre prakse.

• Z rednim spremljanjem domače in tuje zakonodaje, strokovno analizo 
potreb in rešitev sooblikujemo okolje za delo nevladnih organizacij, ki 
delajo na področju kulture, v Sloveniji. 

• Skupaj s svojimi člani, ki jih predpisi in politike neposredno zadevajo, 
ter v dialogu z različnimi političnimi sogovorniki si prizadevamo za čim 
boljši zakonodajni in politični okvir za delovanje nevladnega sektorja, 
ki deluje na področju kulture

• Zgodovina Asociacije!



Zagovorniške aktivnosti
• Nalovniki/odločevalci (Vlada in ministrstva, Državni zbor, Državni svet, pristojni 

področni odbori, lokalne skupnosti)

• Raziskave in analize; primer Analiza enoletnih projektnih razpisov

• Posveti; primer posvet o EPK v Novi Gorici

• Soočenja političnih strank (predvolilne akcije)

• Konference; primer konferenca Status samoobremenjenega

• Ostalo (komunikacija z odločevalci, protesti, peticije, javno naslavljanje 
problematik, )



Asociacija

• Zgodovina: od samoorganizacije do strukturirane vsebinske mreže 
(profesionalizacija delovanja)

• Struktura organiziranja (članstvo, skupščina, upravni odbor, 
predsedstvo, strokovna pisarna)

• Načini delovanja (notranja demokracija, posveti, povezovanje 
navzven)

• Polje delovanja: zagovorništvo, servisne storitve, raziskava in analize



VPRAŠANJA?



PAVZA, 15 min



Delo v skupinah.
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