
PROGRAM AKTIVNOSTI VSEBINSKE MREŽE NVO-VID 

ZA OBDOBJE 2020-2021

I. ZAKONSKA IN POLITIČNA PODLAGA

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) v 3. odstavku 24. člena opredeljuje vsebinsko mrežo 

NVO kot subjekt podpornega okolja za nevladne organizacije, ki 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. Zakon o nevladnih organizacijah v 4. 

alineji 2. odstavka 23. člena določa, da ministrstva na področjih, za katera so pristojna, preko javnih

razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, 

namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. ZNOrg pri tem sledi cilju št. 1 Strategije 

razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki se nanaša na vzpostavljanje 

spodbudnega podpornega okolja za delovanje in razvoj nevladnih organizacij (slika št. 1).
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Slika št. 1: Glavni cilji Strategije razvoja NVO in prostovoljstva

Vir: https://www.gov.si/teme/nevladne-organizacije.

https://www.gov.si/teme/nevladne-organizacije


II. PODROČJA DELOVANJA IN CILJI VSEBINSKE MREŽE NVO-VID ZA OBDOBJE 

2020-2021

Področje A) Profesionalizacija NVO sektorja na področju informacijske družbe

Dejavnost št. 1) Financiranje nevladnih organizacij

Aktivnost 1.1: Dialog z Ministrstvom za javno upravo za pripravo letnega javnega razpisa za 

programe in projekte nevladnih organizacij na področju informacijske družbe / digitalizacije v 

skladu 5. alinejo 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacij (ZNOrg), ki bo imel 

neposredne in posredne učinke na doseganje ciljev Strategije razvoja informacijske družbe, 

izboljšanje položaja Slovenije na indeksu Digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) in 

uresničevanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Aktivnosti 1.2: Podpora nevladnim organizacijam pri vzpostavljanju medsektorskega sodelovanja in

partnerskih projektov za e-rešitve in e-vsebine z gospodarstvom, fakultetami/inštituti, občinami in 

SRIP PMiS v okviru Strategije pametne specializacije (promocija dodane vrednosti NVO, iskanje 

partnerjev itd.).

Aktivnosti 1.3: Spodbujanje nevladnih organizacij k razvoju javnih (digitalnih) storitev na področju 

informacijske družbe na podlagi njihovega inovacijskega in razvojnega potenciala (podpora pri 

načrtovanju in prizadevanje za financiranje projektov v okviru aktivnosti 1.1).

Aktivnosti 1.4: Promocija statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja 

informacijske družbe in spodbujanje prenosa zasebnih sredstev v nevladne organizacije (donacije 

0,5 dohodnine na podlagi statusa NVO v javnem interesu).

Aktivnosti 1.5: Dialog s ministrstvi MIZŠ in MGRT za vključevanju nevladnih organizacij kot 

upravičencev v resorne razpise v povezavi z digitalizacijo in informacijsko družbo.

Cilj št. 1 dejavnosti financiranja nevladnih organizacij: povečati št. zaposlenih v NVO sektorju 

na področju informacijske družbe (vključno z nevladnimi organizacijami izven Ljubljane). Cilj 

prispeva k cilju št. 2 Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva (vzpostaviti 

dolgoročno financiranje NVO) in ukrepu v Strategiji razvoja informacijske družbe (podpora 
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aktivnostim nevladnih organizacij za razvoj vključujoče digitalne družbe, str. 38).

Dejavnost št. 2) Digitalizacija nevladnih organizacij

Aktivnost 2.1: Krepitev digitalnih veščin / kompetenc / pismenosti za zaposlene, sodelavce in 

prostovoljce v NVO sektorju skozi izobraževanja, delavnice in dogodke.

Aktivnost 2.2: Informiranje in promocija dostopne računalniške in programske opreme za nevladne 

organizacije prek predstavitvenih dogodkov in spletnih kanalov.

Aktivnosti 2.3: Povezovanje obstoječih in razvoj novih e-orodij in e-storitev za projektno delo in 

poslovanje v nevladnih organizacijah v okviru brezplačnega dostopa na spletni strani vsebinske 

mreže NVO-VID. 

Aktivnost 2.4: Posodobitev pogojev in izboljšanje dostopa do spletne infrastrukture omrežja 

ARNES za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu. 

Aktivnost 2.5: Dialog s ponudniki telekomunikacijskih storitev za dostopen internet in mobilno 

telefonijo za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu (paket ugodnosti za NVO).

Cilj št. 2 dejavnosti digitalizacije nevladnih organizacij: okrepiti digitalna znanja in spretnosti, 

povečati uporabo IKT infrastrukture in internetnih storitev (tudi e-uprave) med nevladnimi 

organizacijami. Cilj prispeva k Strategiji razvoja informacijske družbe (cilj intenzivna in inovativna

uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe) in Strategiji razvoja Slovenije 2030 (kazalnik 

razvojne uspešnosti – uvrstitev Slovenije na DESI indeksu v stebru človeški kapital in v stebru 

uporaba internetnih storitev).

Področje B) Zagovorništvo na področju informacijske družbe in digitalizacije

Dejavnost št. 3: Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

Aktivnost 3.1: Vključevanje v pripravo in izvajanje strategij in zakonodaje na področju 

informacijske družbe glede na normativni delovni program Vlade RS za leti 2020 in 2021 

(Strategija informacijske družbe, Strategija na področju umetne inteligence, Strategija povečanja 
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uporabe interneta med prebivalstvom, programiranje kohezijske politike) in spremljanje politik na 

ravni EU prek članstva v evropski mreži civilno družbenih organizacij European Digital Rights – 

EDRi.

Cilj št. 3 dejavnosti sodelovanja pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov: 

okrepljeno sodelovanje in dialog nevladnih organizacij z državo na področju informacijske družbe. 

Cilj prispeva k cilju št. 3 Strategije razvoja nevladnih in prostovoljstva (krepitev vloge NVO pri 

načrtovanju in izvajanju javnih politik).

Dejavnost št. 4: Identifikacija, obravnava in odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju 

digitalizacije

Aktivnost 4.1: Sodelovanje v upravnem odboru, delovnih skupinah in aktivnostih Slovenske 

digitalne koalicije ter predsedovanje koaliciji v skladu z rotacijo ustanovnih deležnikov (vsebinska 

in tehnična koordinacija). 

Aktivnosti 4.2: Koordinacija in vključevanje nevladnih organizacij v aktivnosti, ki bodo povezane s 

področjem informacijske družbe tekom predsedovanje Slovenije Svetu EU.

Aktivnosti 4.3: Podpora vključevanju nevladnih organizacij v ekosistem deležnikov za uporabo 

odprtih podatkov (OPSI) in prizadevanje za financiranje projektov NVO na področju ponovne 

uporabe odprtih podatkov.

Aktivnosti 4.4: Vključevanje vsebin informacijske družbe in digitalizacije v zagovorniške aktivnosti

Konzorcija vsebinski mrež Slovenije.

Aktivnosti 4.5: Proaktivno sodelovanje s pristojnimi ministrstvi z namenom reševanja vprašanj na 

področju digitalizacije.

Cilj dejavnosti št. 4 obravnava potreb v javnem interesu na področju digitalizacije: aktivna 

vloga NVO sektorja v digitalni preobrazbi Slovenije. Cilj prispeva k razvojnemu načelu Strategije 

razvoja informacijske družbe (Iskanje sinergij str. 16 - partnersko sodelovanje različnih deležnikov 

za učinkovito in usklajeno izvajanje strategije ter sodelovanje deležnikov pri oblikovanju in 

izvajanju ukrepov za spodbujanje razvoja digitalne družbe) in cilju št. 4 Strategije razvoja nevladnih
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organizacija in prostovoljstva (okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter čezsektorska 

partnerstva – tudi v povezavi z aktivnostjo 1.2). 

III. UTEMELJITEV CILJEV IN AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 2020-2021

Predstavljene aktivnosti in cilji mreže NVO-VID za leti 2020 in 2021 naslavljajo večino težav 

(grafikon št. 1) in potreb (grafikon št. 2), ki so bile identificirane v analizi dejavnosti, potreb in 

potenciala nevladnih organizacij na področju informacijske družbe v Sloveniji v letu 2015. Analiza 

je zajela nenaključni anketni vzorec 56 nevladnih organizacij, med katerimi je bilo največ zasebnih 

zavodov (42,6 %) in društev (38,9 %). Skoraj tretjina (32,1 %) anketiranih NVO je delovala 

večinoma na področju informacijske družbe oz. informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). 

Poročilo analize je dostopno na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/wp-

content/uploads/2019/12/Porocilo-NVO-informacijska-druzba-2015-analiza.pdf.
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Grafikon št. 1: Težave NVO na področju informacijske družbe

omejeni viri financiranja / pomanjkanje finančnih sredstev

slaba povezanost z gospodarstvom in znanostjo

nerazvit dialog s pristojnimi vladnimi institucijami

šibka vključenost v evropske in globalne tokove

neprepoznavnost

omejene kapacitete za razvoj inovativnih dejavnosti

pomanjkanje strokovnih znanj za kompleksna vprašanja

nepovezanost

nezavedanje splošne javnosti o informacijski družbi

nizka stopnja profesionalizacije

slabo razvito zagovorništvo in aktivizem

slabo razvita identiteta

4,6

4,4

4,3

4,3

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4

3,9

Katere težave NVO na področju informacijske družbe bi morala vsebinska mreža
nasloviti v prihodnje?

(1 = sploh ni pomembno, 5 = zelo pomembno) (n = 53-56)

https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2019/12/Porocilo-NVO-informacijska-druzba-2015-analiza.pdf
https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2019/12/Porocilo-NVO-informacijska-druzba-2015-analiza.pdf


IV. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV V OBDOBJU 2020-2021 

Vsebinska mreža NVO-VID bo za dosego ciljev izvajala naslednje aktivnosti:

  informiranje NVO in zainteresiranih javnosti (e-novice, spletna stran, družbena omrežja);

 organizacija dogodkov (Dan vključujoče informacijske družbe 2020 in 2021, priložnostne 

razprave o aktualnih družbenih izzivih digitalizacije, letna srečanja mreže NVO-VID);

 zagovorniške aktivnosti (analize, priprava pripomb na predloge politik in predpisov, dialog z

odločevalci, opozarjanje javnosti in medijev ter koordinacija skupnih akcij); 

 usposabljanje in svetovanje za nevladne organizacije (izobraževanja, delavnice);
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Grafikon št. 2: Potrebe NVO pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij

finančna sredstva za izvajanje projektov in aktivnosti na spletu

projektno sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami

cenovno dostopen hitri internet

cenovno dostopna programska oprema

cenovno dostopna računalniška oprema

znanja za spletno komuniciranje s ciljnimi javnostmi in promocijo

cenovno dostopne e-storitve za projektno delo in sodelovanje

multimedijska pismenost in produkcija avdio-vizualnih vsebin

znanja in veščine za uporabo računalniških programov

znanja za postavljanje in upravljanje spletnih strani

informacije o novostih na področju interneta

znanja o varnosti in zasebnosti na internetu

pravno svetovanje na področju interneta

znanja za uporabo in upravljanje družbenih omrežij

3,3

3,2

3,1

3

3

2,9

2,9

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

2,4

2,4

Kakšne potrebe v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij
ima vaša nevladna organizacija?

(1 = ni potreb, 4 = velike potrebe (n = 54-56)



 podpora mreženju NVO z drugimi sektorji (promocija NVO, projektna partnerstva).

Utemeljitev aktivnosti: navedene aktivnosti za dosego ciljev so bile identificirane v analizi 

dejavnosti, potreb in potenciala nevladnih organizacij na področju informacijske družbe v Sloveniji 

v letu 2015 (grafikon št. 3).

V. PREDVIDENI UČINKI DELOVANJA VSEBINSKE MREŽE NVO-VID

Področje A) Povečana profesionalizacija NVO na področju informacijske družbe

Kazalnik A1: št. zaposlenih v NVO (začetna in končna vrednost).

Kazalnik A2: št. izvedenih usposabljanj (izobraževanj) in št. mentorskih ur ter kvalitativna ocena 

izboljšanja digitalnih znanj in spretnosti ter povečane uporabe internetnih storitev med nevladnimi 

organizacijami.
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Grafikon št. 3: Aktivnosti mreže NVO-VID pri naslavljanju težav NVO in problematik informacijske družbe

vplivanje na odločevalce

sooblikovanje politik in zakonodaje

promocija dobrih praks nevladnih organizacij

opozarjanje javnosti in medijev

skupne zagovorniške akcije NVO

usposabljanje, svetovanje in mentorstvo

projektno sodelovanje

spletno mesto za sodelovanje in komunikacijo NVO

organizacija dogodkov

izvajanje analiz

4,5

4,5

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

3,8

3,6

S katerimi vrstami aktivnosti bi mreža morala naslavljati težave nevladnih organizacij
in nagovarjati problematike informacijske družbe?

(1 = sploh ni pomembno, 5 = zelo pomembno) (n = 54-55)



Področje B) Učinkovitejše zagovorništvo NVO na področju informacijske družbe

Kazalnik B1: št. politik in predpisov, na katere je vsebinska mreža podala predloge in pripombe ter 

obseg upoštevanja s strani pristojnih resorjev.

Kazalnik B2: št. pobud vsebinske mreže v povezavi s potrebami v javnem interesu in ocena stopnje 

njihove realizacije .

Doseženi kazalniki bodo prispevali k izvajanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in 

prostovoljstva, Strategije razvoja informacijske družbe in Strategije razvoje Slovenije.

VI. NAČELA DELOVANJA VSEBINSKE MREŽE NVO-VID

Pri izvajanju aktivnosti bo vsebinska mreža NVO-VID sledila naslednjim načelom:

 mreža bo delovala kot podporno okolje za nevladne organizacije v skladu z Zakonom o 

nevladnih organizacijah (informiranje, zagovorništvo, usposabljanje, mreženje, promocija 

itd.);

 mreža bo izvajala zagovorniške aktivnosti v sodelovanju s strokovnjaki v nevladnih 

organizacijah na posameznih vsebinskih področjih informacijske družbe in digitalizacije ter 

z drugimi vsebinskimi mrežami okviru Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije 

http://www.nevladni.info/;

 mreža ne bo posega na vsebinska področja delovanja članic mreže oz. drugih nevladnih 

organizacij v smislu izvajanja projektov razen, če nevladne organizacije same izrazijo 

potrebo po izvajanju projekta v sodelovanju z vsebinsko mrežo;

 mreža ne bo konkurirala nevladnim organizacijam z vsebinsko podobnimi prijavami na istih 

razpisih.

Pripravila Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) 

V Ljubljani, 2. decembra 2019
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http://www.nevladni.info/


Program aktivnosti vsebinske mreže NVO-VID za obdobje 2020-2021 je bil potrjen na letnem 

srečanju mreže, ki je potekalo 29. novembra 2019 v prostorih Društva Računalniški muzej.

9

Fotografija: IPAK inštitut za za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij



UPORABLJENI VIRI

1. Strategija Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. 

Dostopno prek https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DID/Strategija-razvoja-informacijske-

druzbe-2020.pdf. 

2. Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Dostopno prek 

https://www.gov.si/teme/nevladne-organizacije.

3. Strategije razvoja Slovenije 2030. Dostopno prek https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-

programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/. 

4. Analiza dejavnosti, potreb in razvojnega potenciala nevladnih organizacij na področju 

informacijske družbe (Mreža NVO-VID, 2015). Dostopno prek https://www.informacijska-

druzba.org/analize/.

5. Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev 

(ZaVita svetovanje, d.o.o, 2018). Dostopno prek https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-

vrednotenja/vmesno-vrednotenje-jr-krepitve-nvo-dopolnjeno.pd  f.

6. Predlogi naložbenih smernic kohezijske politike Slovenije za obdobje 2021-2027 (Mreža NVO-

VID, 2019). Dostopno prek: https://www.informacijska-druzba.org/2019/09/05/problemska-

izhodisca-za-nacrtovanje-kohezijske-politike-slovenije-na-podrocju-digitalizacije/.

7. Neizkoriščen potencial nevladnih organizacij v pametni specializaciji Slovenije (Mreža NVO-

VID, 2019). Dostopno prek: https://www.informacijska-druzba.org/2019/03/15/neizkoriscen-

potencial-nevladnih-organizacij-v-pametni-specializaciji-slovenije/.

8. Vloga nevladnih organizacij pri razvoju pametnih mest (Mreža NVO-VID, 2019). Dostopno prek

https://www.informacijska-druzba.org/2019/07/10/vloga-nevladnih-organizacij-pri-razvoju-

pametnih-mest/.
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