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1) Cilj, metoda in anketni vzorec

 analiza potenciala NVO za oblikovanje novih storitev ali prenos javnih 
funkcij je bila izvedena v okviru analize obsega, dejavnosti, 
potenciala in potreb NVO sektorja na področju informacijske družbe;

 cilj ugotoviti področja, razloge, interes, potrebne vire in ovire za 
razvoj ali prenos javne funkcije na področju informacijske družbe;

 uporabljena metoda: spletni anketni vprašalnik (1ka);

 obdobje anketiranja: 24. - 28. avgust 2015;

 anketni vzorec: 56 nevladnih organizacij, med katerimi je bilo največ 
zasebnih zavodov (42,6 %) in društev (38,9 %);

 skoraj tretjina (32,1 %) anketiranih NVO deluje večinoma na področju 
informacijske družbe oz. informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
(IKT);

 statistična obdelava anketnih podatkov: Martina Lozej.



2) Povzetek rezultatov - 1

 Največje možnosti za razvoj novih storitev oz. za izvajanje 
obstoječih javnih funkcij na nevladne organizacije obstajajo na 
področju vključevanju ranljivih skupin v informacijsko družbo, 
računalniškega / multimedijskega opismenjevanja in digitalne 
kulture;

 najpomembnejši razloge za razvoj novih ali izvajanje obstoječih 
javnih funkcij predstavljajo nove potrebe v javnem interesu, 
katerih država ne pokriva, inovativni potencial nevladnih 
organizacij in prenos dobrih praks iz tujine v Slovenijo.



2) Povzetek rezultatov - 2

 več kot dve tretjini v anketi zajetih nevladnih organizacij je 
zainteresiranih za razvoj nove oz. za izvajanje obstoječe javne 
funkcije;

 večina nevladnih organizacij je ocenila, da bi bilo za razvoj ali 
prenos javne funkcije potrebnih od 6 mesecev do dveh let; 

 večina nevladnih organizacij je ocenila, da bi bilo za razvoj ali 
prenos javne funkcije potrebnih od 5.000 € do 100.000 €;

 nevladne organizacije menijo, da bi pri razvoju ali prenosu 
javne funkcije predstavljali največji oviri nasprotovanje ali 
nezainteresiranost države in zagotavljanje finančnih virov.



3) Področja razvoja novih ali izvajanje obstoječih 
javnih storitev

 Anketirane nevladne organizacije so odgovorile, da obstajajo 
največje možnosti za razvoj novih storitev oz. možnosti za 
izvajanje (prenos) obstoječih javnih funkcij na področju 
vključevanju ranljivih skupin v informacijsko družbo (80,4 %), 
računalniškega/multimedijskega opismenjevanja (78,6 %) in 
digitalne kulture (74,5 %);

 najmanjše možnosti za razvoj novih storitev oz. možnosti za 
izvajanje (prenos) obstoječih javnih funkcij obstajajo na 
področju dostopa do informacij javnega značaja (49,1 %) in 
dostopa do strojne in programske opreme (43,4 %).





4) Razlogi za razvoj novih ali izvajanje obstoječih 
javnih funkcij

 Anketirane nevladne organizacije so kot najpomembnejše 
razloge za razvoj novih ali izvajanje obstoječih javnih funkcij 
navedle nove potrebe v javnem interesu, katerih država ne 
pokriva (62,5 %), inovativni potencial nevladnih organizacij 
(56,4 %) in prenos dobrih praks iz tujine v Slovenijo (51,8 %);

 najmanj pomembna razloga za razvoj novih storitev oz. 
izvajanje obstoječih javnih funkcij sta spremenjena 
pričakovanja uporabnikov in konkurenčna prednost nevladnih 
organizacij.





5) Interes NVO za razvoj nove oz. za izvajanje 
obstoječe javne funkcije

 Več kot dve tretjini (69,6 %) nevladnih organizacij je 
zainteresiranih za razvoj nove oz. za izvajanje obstoječe javne 
funkcije.



6) Ocena potrebnega časa za razvoj ali prenos javne 
funkcije

 Anketirane nevladne organizacije, ki so zainteresirane za razvoj 
nove oz. za izvajanje obstoječe javne funkcije, so v večini 
ocenile, da bi bilo za razvoj ali prenos javne funkcije potrebnih 
od več kot 6 mesecev do 12 mesecev (41,0 %) oz. od več kot 
eno leto do dveh let (41,0 %). 

 10,3 %  nevladnih organizacij, ki so zainteresirane za razvoj 
nove oz. za izvajanje obstoječe javne funkcije, je ocenilo, da bi 
bili za razvoj ali prenos javne funkcije potrebni več kot dve leti.





7) Ocena finančnega stroška za razvoj ali prenos javne 
funkcije

 Anketirane nevladne organizacije, ki so zainteresirane za razvoj 
nove oz. za izvajanje obstoječe javne funkcije so ocenile, da bi 
bilo za razvoj ali prenos javne funkcije potrebnih od 25.000 € 
do 50.000 € (30,6 %), sledijo organizacije, ki menijo, da bi bilo 
potrebno od 50.000 € do 100.000 € (27,8 %) oz. od 5.000 € do 
25.000 € (25,0 %).





8) Ovire za razvoj ali prenos javne funkcije

 Anketirane nevladne organizacije menijo, da bi pri razvoju ali 
prenosu javne funkcije veliko oviro predstavljalo nasprotovanje 
ali nezainteresiranost države (74,1 %) in zagotavljanje 
finančnih virov (79,6 %);

 srednje veliko oviro predstavljajo odsotnost standardov za 
izvajanje (54,5 %), omejene kapacitete nevladnih organizacij za 
izvajanje storitve (47,3 %), pomanjkljiva zakonodaja (44,4 %) in 
pomanjkanje ustreznih znanj za razvoj ali prenos (40,0 %);

 majhno oviro predstavljajo specifične potrebe uporabnikov 
(45,5 %), konkurenca na trgu (43,6 %) in spremljanje kakovosti 
izvajanja in doseganje rezultatov (38,9 %).





9) Predlogi za razvoj ali prenos javnih funkcij

 Vzpostavitev dialoga med nevladnimi organizacijami in Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za informacijsko 
družbo) z namenom identifikacije področij informacijske družbe, na 
katerih so nevladne organizacije in država skupaj zainteresirane za 
razvoj ali prenos javnih funkcij ter opredelitev njegove izvedljivosti in 
finančne upravičenosti;

 identifikacija in promocija dobrih praks oblikovanja novih storitev ali 
prenosa javnih funkcij na področju informacijske družbe z namenom 
ozaveščanja nevladnih organizacij in javnega sektorja; 

 identifikacija poslovnih modelov za trajnostno oblikovanja novih 
storitev ali trajnostnega prenosa javnih funkcij na področju 
informacijske družbe na nevladne organizacije;

 priprava javnega razpisa za sofinanciranje trajnostnega oblikovanja 
novih storitev ali trajnostnega prenosa javnih funkcij na področju 
informacijske družbe na nevladne organizacije.



Hvala za pozornost!

info@informacijska-druzba.org

www.informacijska-druzba.org

facebook: https://www.facebook.com/NVO.VID

twitter: https://twitter.com/NVO_VID 

Projekt “Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo” delno financira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 

za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne 
usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.
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