
USKLAJENOST PROJEKTA Z JAVNIMI POLITIKAMI

NASLOV PROJEKTA »Profesionalizacija Vsebinske mreže nevladnih organizacij 
za vključujočo informacijsko družbo«

KRATEK NASLOV PROJEKTA PRO-NVO-VID

NAZIV PRIJAVITELJA IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij (IPAK Inštitut)

NAZIV PROJEKTNEGA PARTNERJA 1 Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Zavod INePA)

NAZIV PROJEKTNEGA PARTNERJA 2 Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost

OBDOBJE PROJEKTA 1. oktober 2018 – 31. december 2019

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA (v 
EUR)

76.334,02 EUR

SKUPNA VREDNOST 
SOFINANCIRANEGA DELA PROJEKTA 
(v EUR)

60.000,00 EUR

SPLETNA STRAN PROJEKTA https://www.informacijska-druzba.org

USKLAJENOST PROJEKTA S STRATEGIJAMI, ZAKONI IN ANALIZAMI

1) Strategija razvoja Slovenije 2030. Cilj strategije je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Za 
dosego cilja strategija navaja naslednje aktivnosti na področju digitalizacije: (1) razvijanje digitalne 
pismenosti ter opolnomočenje prebivalcev za uporabo najnovejših tehnologij in s tem 
zmanjševanje digitalne vrzeli (razvojni cilj 2 Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, str. 
26), (2) ohranjanje, dostopnost in promocija kulturnih vsebin z digitalizacijo (razvojni cilj 4 Kultura 
in jezik kot temeljna dejavnika  nacionalne identitete, str. 30) in oblikovanje prijaznih, dostopnih, 
preglednih in  učinkovitih javnih storitev, na vključujoč način z ustreznimi deležniki, ter hkratnim 
izkoriščanjem možnosti digitalizacije (razvojni cilj 12 Učinkovito upravljanje in kakovostne javne 
storitve, str. 47).
Vir: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf.

2) Strategija Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. 
Strategija med drugimi navaja naslednje cilje (str. 12): (1) dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT 
in interneta za razvoj družbe, (2) intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh 
segmentih družbe, (3) vključujoča digitalna družba in (4) zaupanje v kibernetski prostor in 

1

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.informacijska-druzba.org/


varovanje človekovih pravic. Področje Vključujoča digitalna družba (str. 36-39) je v strategiji 
podprto z naslednjimi ukrepi: podpora aktivnostim nevladnih organizacij za razvoj vključujoče 
digitalne družbe; podpora projektom digitalnega opismenjevanja za doseganje večje e-vključenosti 
prebivalstva; izboljšanje doseganja spletne dostopnosti v skladu z mednarodnimi smernicami; 
spodbujanje in podpora sodelovanju slovenskih deležnikov v evropskih projektih ozaveščanja; 
podpora projektom za razvoj  in krepitev storitev, podprtih s sodobnimi tehnologijami, za 
kakovostno staranje in izvajanje projektov informacijske podpore pri izvajanju sistema in 
programov socialne aktivacije. Strategija digitalna Slovenija 2020 izpostavlja vlogo nevladnih 
organizacij kot deležnika pri povezovanju na medresorski in medsektorski ravni (iskanje sinergij in 
delovanje Slovenske digitalne koalicije, str. 16), povečevanju učinkovitosti, konkurenčnosti, 
dostopnosti in transparentnosti samega nevladnega sektorja s pomočjo digitalizacije (str. 27), 
reševanju problematike e-vključenosti, digitalnega opismenjevanja in spodbujanja povpraševanja 
(str. 46), povečevanju transparentnost delovanja javne uprave (str. 69), ponovni uporabi odprtih 
podatkov javnega sektorja (str. 70) in boljšem koriščenju nacionalnega agregatorja e-vsebin s 
področja kulture (str. 71). Strategija na str. 38 posebej izpostavlja podporo aktivnostim nevladnih 
organizacij za razvoj vključujoče digitalne družbe kot enega izmed ukrepov. Tudi sicer strategija kot 
prednost nacionalnega konteksta (SWOT analiza) navaja »  vzpostavljena mreža NVO za vključujočo 
informacijsko družbo  « (str. 9).
Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/DSI_2020.pdf.

3) Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva izpostavlja strateško usmeritev 2.1 
Krepitev povezovanja in učinkovitosti nevladnih organizacij pri odzivanju na družbene izzive in 
potrebe. V okviru te usmeritve posebej izpostavlja vlogo infrastrukturnega podpornega okolja za 
nevladne  organizacije, katerega ključna naloga je, da v različnih fazah razvoja podprejo nove in 
inovativne  iniciative nevladnih organizacij. Podporno okolje za nevladne organizacije nudi različne 
mentorske in  svetovalne programe ter izobraževanja in strokovno pomaga nevladnim 
organizacijam pri  identificiranju potreb okolja, razvoju in optimiziranju programov in aktivnosti ter 
identificiranju in pridobivanju finančnih virov, nevladne organizacije pa tudi ciljno povezuje z 
namenom iskanja sinergij  in trajnosti. To funkcijo opravljajo na posameznih področjih vsebinske 
mreže. Strategija zato kot cilj na področju infrastrukturnega podpornega okolja za razvoj nevladnih 
organizacij navaja nadaljnji razvoj mreže subjektov podpornega okolja za nevladne organizacije 
ter ciljno razvijanje tistih njihovih dejavnosti in storitev, ki najučinkoviteje krepijo inovacijski in 
razvojni potencial nevladnih organizacij v Sloveniji str. 6. Poleg tega strategija v okviru načrtovanega
cilja 2 Okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni 
vsebuje ukrep »  Spodbujanje sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji  «, ki vključuje pripravo in
izvedba različnih aktivnosti na področju informacijske družbe (izobraževanja, usposabljanja, dvig 
kompetenc, e-participacija, uporaba odprtih podatkov javnega sektorja). Nosilec ukrepa je 
Ministrstvo za javno upravo (str. 17). Strategija na str. 9 izpostavlja vlogo nevladnih organizacij na 
področju digitalizacije: »Razvite, učinkovite in povezane nevladne organizacije ter kakovostno in 
trajnostno prostovoljstvo imajo pozitivne učinke tudi na širjenje e-demokracije in demokracije. 
Omogoča jo večje splošno zavedanje o razvojnem pomenu IKT in interneta, boljšo digitalno 
pismenost, zagotavljajo izobraževanja za e-veščine ter enakopravno vključevanje vseh generacij v 
evropsko digitalno  družbo. Nadaljnje sodelovanje nevladnih organizacij v Slovenski digitalni 
koaliciji in pri implementaciji Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 bo zagotavljalo 
sinergijske učinke in usklajen razvoj informacijske družbe v slovenskem prostoru. Nevladni sektor s 
svojimi aktivnostmi v okviru digitalizacije povečuje učinkovitost, dostopnost in transparentnost 
svojega dela in dela drugih javnih organizacij.« 
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Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Strategija_razvoja_NVO/StratNVO_novo.pdf.

4. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) med subjekte podpornega okolja nevladnega sektorja 
uvršča tudi vsebinske mreže, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki 
ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, 
združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, 
svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist 
vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja (3. odstavek, 
24. člena).
Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradnilist-rs/vsebina/2018-01-0887/zakon-o-nevladnih-organizacijah-znorg.  

5. Med priporočili evalvacije programskega podpiranja vsebinskih mrež, katero je podjetje ZaVita 
svetovanje, d.o.o, opravilo decembra 2017, se nahaja tudi priporočilo za nadaljevanje krepitve 
mrež prek kontinuiranega sistemskega financiranja in omogočanje več maneverskega prostora 
samim vsebinskim mrežam pri postavitvi ciljev. Prioriteta naj ne bo usposabljanje mrež ampak 
njihova nadaljnja krepitev na posebej izpostavljenih področjih. 

6. Evropska digitalna agenda med ukrepe uvršča digitalno pismenost in spretnost kot prednostno  
nalogo pobude »Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta« (str. 27). Vir: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN   .
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