Posvet

»Status v javnem interesu na področju informacijske družbe«
ponedeljek, 17. december, od 16. do 18. ure v Rampa Laboratoriju, Kersnikova 4, Ljubljana
Namen posveta je vzpostaviti dialog med nevladnimi organizacijami o izhodiščih za pripravo
Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju razvoja informacijske družbe.
Na posvetu bodo predstavljeni predlogi kriterijev za pomembnejše dosežke na področju delovanja
NVO in njihovega izkazovanja ter do sedaj ugotovljena odprta vprašanja, ki terjajo pozornost pri
pripravi pravilnika. Na posvetu podane pripombe in predlogi bodo smiselno vključeni v končni
predlog vsebinskih izhodišč. Predlog bo mreža NVO-VID posredovala Ministrstvu za javno upravo
(Direktorat za informacijsko družbo), ki pripravlja predlog pravilnika za javno razpravo.
Predlog
izhodišč
za
posvet
je
dostopen
na
druzba.org/2018/12/03/posvet-status-nvo-v-javnem-interesu/.

povezavi

www.informacijska-

Ozadje posveta: aprila 2018 je začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki v 5.
odstavku 6. člena določa, da ministri, pristojni za področja, na katerih delujejo nevladne
organizacije, podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje pogoja za podelitev statusa NVO v
javnem interesu. Status v javnem interesu prinaša za nevladne organizacije pravice kot so uporaba
poimenovanja nevladna organizacija v javnem interesu, prednost pri javnih razpisih ter druge
spodbude in pravice.

________________________________________________________________________________
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za
kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje 26
društev, zasebnih zavodov, socialnih podjetij in skupnosti na področjih digitalne enakosti in dostopnosti, digitalne
kulture in multimedije, upravljanja interneta, IKT rešitev, e-uprave in e-demokracije. Projekt »Profesionalizacija
vsebinske mreže NVO-VID« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov
razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva. Nosilec projekta je IPAK - Inštitut za simbolno analizo in razvoj
informacijskih tehnologij, Koroška cesta 18, 3320 Velenje.

PROGRAM POSVETA
16:00-16:10

Izhodišča za kriterije in
izkazovanje pomembnejših
dosežkov za pridobitev statusa v
javnem interesu

Simon Delakorda, Mreža NVO za vključujočo
informacijsko družbo

Simona Knavs, Društvo za trajnostni razvoj Duh
časa
Odprta vprašanja v povezavi s
kriteriji in izkazovanjem statusa
16:10‒16:30 v javnem interesu ter pobude
glede ugodnosti, vezanih na
status

Barbara Čufer, Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in
izobraževanje, so.p.
Andrej Vernekar, Društvo uporabnikov Linuxa
Slovenije – LUGOS
Pobuda ponudnikom telekomunikacijskih storitev
za nižje cene paketov za nevladne organizacije s
statusom v javnem interesu.

16:30‒17:30

Razprava med udeleženci posveta

17:30-17:40

Zaključki posveta in nadaljnji koraki v povezavi s pripravo pravilnika

17:40-18:00

Druženje ob zaključku leta

Sodelujoče organizacije v mreži NVO-VID

