
CNVOS, Ljubljana, 14. november 2019

Dogodek 

»Nevladne organizacije kot izvajalci digitalnih 
javnih storitev«

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



IZHODIŠČA IN NAMEN DOGODKA

 Naraščajoča kompleksnost sodobnih družb odpira nove 
priložnosti in izzive za storitveno vlogo nevladnih organizacij 

 Nove družbe potrebe

 Racionalizacija javnega sektorja

 Razmisleku o oblikovanju novih (digitalnih) javnih storitev 
oz. prevzemanju javnih funkcij na področju informacijske 
družbe



PROGRAM DOGODKA

16.30 – 17.50 Potencial NVO za oblikovanje novih javnih storitev ali 
prenos obstoječih javnih funkcij na področju informacijske družbe 

17.50 – 17.15 Predstavitev primerov digitalnih javnih storitev 
Kulturnik.si in Culture.si 

17.15 – 17.30 So-kreiranje javnih storitev skozi vključevanje 
uporabnikov in deležnikov 

17.30 – 18.00 Pogovor o izzivih in potrebah NVO pri vzpostavljanju 
in izvajanju digitalnih javnih storitev



Analiza potenciala NVO za oblikovanje 
novih storitev ali prenos javnih funkcij 

na področju informacijske družbe

     www.informacijska-druzba.org 

        www.inepa.si

 
Ljubljana, 14. november 2019 

mag. Simon Delakorda



VSEBINA

1. Cilj, metoda in anketni vzorec

2. Povzetek rezultatov

3. Področja razvoja novih ali izvajanje obstoječih javnih storitev

4. Razlogi za razvoj novih ali izvajanje obstoječih javnih funkcij

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

6. Ocena potrebnega časa za razvoj ali prenos javne funkcije

7. Ocena finančnega stroška za razvoj ali prenos javne funkcije

8. Ovire za razvoj ali prenos javne funkcije 

9. Predlogi za razvoj ali prenos javnih funkcij



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

 Razlogi za oblikovanje novih storitev ali prenos javnih funkcij na NVO:

- nove potrebe v javnem interesu, katerih država ne pokriva

- inovativni potencial nevladnih organizacij

- prenos dobrih praks iz tujine v Slovenijo

 Področja: 

- vključevanje ranljivih skupin v informacijsko družbo

- računalniško / multimedijsko opismenjevanje

- digitalna kultura



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) Predlogi za razvoj ali prenos javnih funkcij

 Vzpostavitev dialoga med nevladnimi organizacijami in pristojnimi resorji z 
namenom identifikacije področij informacijske družbe, na katerih so NVO 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 NVO in 
javnega sektorja; 

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

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



Hvala za pozornost!

mreza.nvo@informacijska-druzba.org

www.informacijska-druzba.org

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

https://twitter.com/NVO_VID 

Predstavljena analiza je bila izvedena v okviru projekta “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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