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Predstavitev delovanja Mreže nevladnih organizacij 
za vključujočo informacijsko družbo

mag. Simon Delakorda
(vodja mreženja in zagovorništva)



VSEBINA

 Nevladne organizacije na področju informacijske družbe

 Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo 
(predstavitev, aktivnosti)

 Teden digitalnih veščin 2019

 Področja sodelovanja s Svetom za elektronske komunikacije 
(predlogi)

 Predlogi NVO-VID za ZEKom-2

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije 
NVO in prostovoljstva



1/22 Zakaj mreža nevladnih organizacij?

 Uporaba IKT, krepitev e-veščin in spremembe v delovanju NVO 
zaradi digitalizacije

 Družbene in politične posledice uporabe informacijsko-
komunikacijskih tehnologij

 Vzpostavljanje kapacitet NVO kot deležnika na področju politik 
informacijske družbe



2/22 Kaj so nevladne organizacije - NVO?

 NVO: Neznana Vrsta Organizacij?

 Nevladne organizacije in civilna družba

 Zakon o nevladnih organizacijah: pravna oseba zasebnega prava, 
ustanovitelji domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega 
prava, nepridobitna, neprofitna, neodvisna, ni organizirana kot 
politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali 
zbornica

 Področja javnih politik z močnim nevladnim sektorjem: okolje, 
kultura, sociala itd.



3/22 NVO na področju informacijske družbe

 vloga NVO pri informatizaciji države Slovenije v 90. letih (e-
dostop)

 vidnejše NVO obdobja informatizacije: Ljudmila, Kibla, PiNA, 
Kiberpipa idr.

 Mreža multimedijskih centrov Slovenije 2003

 problem trajnosti delovanja nevladnih organizacij (projektno 
financiranje)



4/22 Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 
informacijsko družbo (NVO-VID)

Družbeni procesi:

 profesionalizacija in krepitev nevladnega sektorja (vzpostavljanje 
podpornih struktur - mreže NVO)

 krepitev zavedanja o NVO kot deležnikih digitalizacije (ostali 
sektorji imajo svoje strukture)

 vzpostavitev Mreže NVO-VID kot projekta za spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij in civilnega dialoga (javni razpis 2014)



5/22 Osnovne informacije o mreži NVO-VID

 spletna stran: https://www.informacijska-druzba.org 

 21 društev (zvez društev), zasebnih zavodov in socialnih podjetij 



6/22 Osnovne informacije o mreži NVO-VID

 področja: digitalna enakost in dostopnost, digitalna kultura in 
multimedija, upravljanje interneta, IKT rešitve, e-uprava in e-
demokracija.

 Vizija mreže je trajnostno stičišče nevladnih organizacij na 
različnih področjih digitalizacije, ki si skupaj prizadevamo za 
kakovostno življenje v informacijski družbi.

 Vodilo mreže: Digitalne tehnologije v službi človeka!

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

 Twitter: https://twitter.com/nvo_vid



7/22 Vsebinska mreža po ZNOrg in v strategiji 
Digitalna Slovenija 2020

 Vsebinska mreža je opredeljena v 3. odstavku 24. člen Zakona o 
nevladnih organizacijah (v veljavi od aprila 2018) 

 podporno okolje za nevladne organizacije, ki na nacionalni ravni 
združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja

 Mreža NVO-VID je v Strategiji Digitalna Slovenija navedena kot 
prednost nacionalnega konteksta razvoja informacijske družbe



8/22 Aktivnosti mreže NVO-VID

 informiranje in mreženje (promocija in svetovanje)

 digitalizacija NVO (izobraževanje in IKT podpora)

 vsebine informacijske družbe (zagovorništvo in analize)

 profesionalizacija NVO (trajnost zaposlitev)



9/22 Informiranje in mreženje

 promocija aktivnosti nevladnih organizacij



10/22 Teden digitalnih veščin 2019



11/22 Teden digitalnih veščin 2019 

 vseevropska  kampanja o ozaveščanju o pomenu DIGITALNIH VEŠČIN 
za večjo vključenost 

 kampanja spodbuja MEDIJSKO PISMENOST, ZAUPANJE V 
TEHNOLOGIJO in ZAPOSLJIVOST

 od 2010 do 2018 je v kampanji sodelovalo več kot 60 organizacij v 36 
evropskih državah. Več kot 15 tisoč digitalnih kompetentnih centrov je 
s svojimi aktivnostmi doseglo več kot 1 milijon Evropejcev

 v Sloveniji poteka prek Simbioze Genesis, socialnega podjetja, v 
sodelovanju s partnerji

 vsi Evropejci z nezadostnimi digitalnimi veščinami in veščinami 
medijske pismenosti 



12/22 Zakaj potrebujemo TDV? 

 43% Evropejcev nima osnovnih digitalnih veščin

 35% delovne sile ima nezadostno znanje digitalnih veščin

 17% ni še nikoli uporabilo spleta

 72% verjame, da bodo njihova delovna mesta prevzeli roboti itd.

TEDEN DIGITALNIH VEŠČIN SLOVENIJA 2019 

39 DOGODKOV in 10 PARTNERJEV

PRIHODNOST JE DIGITALNA – POSTANITE DEL PRIHODNOSTI TUDI VI!

PRIDRUŽITE SE NAM KOT:
● nacionalni partner
● organizator dogodka
● podpornik
● udeleženec/udeleženka



13/22 Ostale aktivnosti informiranja in mreženja

 izmenjava informacij o razpisih, dogodkih, delovnih mestih itd.

 vključevanje novih NVO članic (regionalna pokritost Slovenije in 
nova vsebinska področja informacijske družbe npr. Klub Openlab 
in Center sodobnih zasvojenosti (Logout)

 sodelovanje z deležniki v Slovenski digitalni koaliciji



14/22 Digitalizacija nevladnih organizacij

 pregled dostopne programske in strojne opreme za nevladne 
organizacije

 izobraževanja za digitalne veščine in postopno digitalno 
preobrazbo

 brezplačne e-storitve za lažje poslovanje in učinkovitejše 
delovanje (npr. NextCloud)



15/22 Vsebine informacijske družbe (zagovorništvo)

 Analize
- analiza dejavnosti, potreb in razvojnega potenciala NVO na področju informacijske 
družbe (2015)

- študija zagovorništva slovenskih in evropskih NVO na področju digitalizacije (2017)

- analiza vključevanja NVO v digitalni steber pametne specializacije Slovenije (2019)

 Zakonodaja
- ZEKom-1A, ZEKom-1C, Zakon o nevladnih organizacijah, Pravilnik NVO v javnem 
interesu, ZEKom-2

 Politični dokumenti
- Strategija Digitalna Slovenija 2020, Strategija razvoja NVO in prostovoljstva

 Pobude
- Pobuda za uporabnikom prijazno in vključujočo e-upravo, Pobuda za razvoj 
digitalnih NVO, Predlogi za izboljšanje položaja Slovenije na indeksu DESI (prispevek 
NVO), Manifest za internet ljudi, Priporočila za uporabo prostih storitev



16/22 Načrtovane zagovorniške aktivnosti v 2019

 letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe »Za 
internet ljudi«, 17. maj (socialno pravična digitalna Evropa, 
neuravnotežena digitalizacija, DESI)

 Manifest za internet ljudi (trajnostna informacijska družba)

 povezovanje z gospodarstvom (pametna specializacija, Digitalna 
koalicija, pobuda telekomom za paket storitev za NVO v javnem 
interesu)

 pridobivanje statusa v javnem interesu na področju razvoja 
informacijske družbe za NVO

 programiranje kohezijskih sredstev za mehke vsebine (razpisi za 
e-vsebine in e-storitve, izzivi digitalizacije kot horizontalne 
vsebine in umeščanje informacijske družbe)



17/22 Profesionalizacija NVO

 načrt razvoja mreže NVO-VID po 2020 (trajnost zaposlitev)



18/22 Kritike nevladnih organizacij 

 skrbijo za lasten interes oz. ozke interese članstva

 odvisne od države prek javnega financiranja ali sponzorstva 
(podjetij, javnih zavodov itd.)

 pomanjkanje strokovnih kapacitet



19/22 Financiranje mreže NVO-VID

 2014-2015: razpis Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in 
civilnega dialoga, področje Raziskovanje in znanost, vrednost 
95.308,57 EUR (INePA, PiNA, Studio 12 in Lugos)

 2018-2019: razpis Razvoj in profesionalizacija NVO in 
prostovoljstva, vrednost 76.334,02 EUR, sofinanciranje 
Ministrstva za javno upravo 60.000,00 EUR (izvajalci Inštitut IPAK, 
INePA in Ljudmila ter 6 podpornih partnerjev). Naslov projekta 
Profesionalizacija vsebinske mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo



20/22 Področja sodelovanja s Svetom za elektronske 
komunikacije (predlogi)

 informiranje nevladnih organizacij o aktivnostih SEK

 sodelovanje članov SEK na dogodkih mreže NVO-VID

 sodelovanje pri oblikovanju oz. dopolnitvah zakonodaje in politik 
v povezavi z družbenim vidiki informacijske družbe

 sodelovanje pri promociji in ozaveščanju o mehkih vsebinah 
informacijske družbe (delovna skupina vpliva EK na sodobno 
družbo)

 udeleževanje predstavnika mreže NVO-VID na sejah SEK



21/22 Predlogi NVO-VID za ZEKom-2

Predlogi prvič podani pri ZEKom-1A in nato pri 1C

1) Širitev delokroga SEK na družbene vidike elektronskih komunikacij (229. 
člen) 

- varstvo interesov prebivalcev na področju elektronskih komunikacij v 
Republiki Sloveniji;

- kakovost in vsebine elektronskih komunikacij se nanašajo tudi na zaupanje, 
zasebnost, varnost, digitalne življenjske prakse itd.;

2) Prilagoditev sestave SEK glede na širitev delokroga (231. člen)

- vključitev širšega kroga ranljivih družbenih skupin (socialno šibki);

- sestava zrcali širšo sliko civilne družbe.



22/22 Predlogi za spletno stran SEK

 več informacij o članih sveta SEK: katere organizacije 
predstavljajo člani in predstavitve članov

https://www.sek-rs.si/o-svetu/clani-sveta

 OPOMBA: neuravnotežnost sestave sveta po spolu?



Hvala za pozornost!

www.facebook.com/NVO.VID

www.twitter.com/NVO_VID

#nevladneorg

#nvovid

#infodružba

#digitalizacija
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