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ZADEVA: Dodatne točke za občine pri vključevanju nevladnih organizacij v projekte JR PMIS

Spoštovani,

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja 
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«1. Upravičeni prijavitelji so občine v Republiki Sloveniji, 
združene v posamezni konzorcij, ki lahko z vključevanjem nevladnih organizacij pridobijo dodatne 
točke pri ocenjevanju vlog.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin z
vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov, pri čemer mora biti pri zagotavljanju 
tehnoloških rešitev v središču digitalnega preoblikovanja človek.

Med merili za ocenjevanje vlog je tudi ustreznost konzorcija, ki v sklopu »Vključevanje civilne 
družbe, nevladnih organizacij2, uporabnikov« v snovanje in evalvacijo rešitev prinaša 6 dodatnih 
točk. Poleg tega so med merila v sklopu »Družbeni vpliv« vključena trajnostna naravnanost skozi 
steber okoljske, socialne in okoljske trajnosti (vsak po 3 točke), zagotavljanje trajnosti rešitev prek 
uporabe, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja (8 točk) ter promocija demonstracijskih rešitev (5 
točk).

Nevladne organizacije (NVO) preko neposrednega stika z ljudmi, umeščenosti v družbeno okolje, 
praktičnih izkušenj s terena ter socialnih in strokovnih kapacitet pomembno prispevajo k digitalni 
preobrazbi3. Na nivoju vključevanja uporabnikov so nevladne organizacije ključne pri 
prepoznavanju potreb ljudi, dostopu do ciljnih skupin, izobraževanju za uporabo, preverjanju 
zadovoljstva, vzpostavljanju zaupanja in približevanju digitalnih storitev uporabnikom. Na nivoju 
trajnosti rešitev nevladne organizacije sodelujejo pri promociji inovativnih rešitev, pilotiranju in 
preizkušanju ter vzpostavljanju družbene sprejemljivosti tehnoloških rešitev. Na ravni družbenega 
vpliva si nevladne organizacije prizadevajo za uveljavljanje digitalizacije z vidika socialne 
vključenosti, okoljske prijaznosti ter upoštevanja standardov dostopnosti, zasebnosti in varnosti 
pametnih mest in skupnosti4.

1 Dostopno prek https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-
pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/.

2 Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno 
domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Nevladna organizacija je nepridobitna, neprofitna ter 
neodvisne od drugih subjektov. Prav tako ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, 
sindikat ali zbornica (Vir: Zakon o nevladnih organizacijah).

3 Podrobneje v članku Vloga nevladnih organizacij pri razvoju pametnih mest. Dostopno prek 
https://www.informacijska-druzba.org/2019/07/10/vloga-nevladnih-organizacij-pri-razvoju-pametnih-mest/.

4 Podrobneje v članku Nevladne organizacije kot deležniki ekosistema pametnih mest. Dostopno prek 
https://www.informacijska-druzba.org/2020/01/15/vkljucevanje-nvo-srip-pametna-mesta-in-skupnosti/.
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Koristi sodelovanja z nevladnimi organizacijami so dostopne, uporabne, učinkovite in prijazne 
digitalne rešitve, zadovoljstvo končnih uporabnikov, okrepljeno zaupanje v tehnologije, izboljšane 
digitalne kompetence uporabnikov, družbena sprejemljivost inovacij in trajnost digitalnih 
produktov ali projektov5.

Vidike ugotavljanja potreb občanov po pametnih storitvah, vključevanju uporabnikov v razvoj 
aplikacij, krepitev digitalnih veščin in umeščanju pametnih rešitev v lokalne skupnosti ob 
upoštevanju človekovih pravic in načel izpostavlja tudi Slovenska deklaracija za pospešitev 
digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti6.

S ciljem prispevati k čim večji ustreznosti demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti razpisnim merilom JR PMIS z vidika vključevanja NVO in družbenega vpliva, smo v 
Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo7 pripravili pregled ponudb 
prepoznavnih in kompetentnih nevladnih organizacij za projektna partnerstva z občinami. 
Pregled je dostopen na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/ponudbe/.

Prav tako smo za primere povpraševanj občin po partnerskih nevladnih organizacijah z namenom 
vključevanja v JR PMIS dostopni na e-naslovu mreza.nvo@informacijska-druzba.org (kontakt Simon
Delakorda, 041 365 529).

V Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo podpiramo pospešeno uvajanje 
inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. Ob tem pričakujemo, da bodo upoštevani 
človeški in uporabniških vidiki razvoja digitalnih storitev, inovacij, platform, produktov in drugih 
digitalnih vsebin. Zato vas prosimo za posredovanje dopisa in priloženih ponudb nevladnih 
organizacij slovenskim občinam v Skupnosti občin Slovenije.
 
S spoštovanjem,

mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
https://www.informacijska-druzba.org

Priložene ponudbe nevladnih organizacij za sodelovanje z občinami na razpisu JR PMIS:
1) Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
2) Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis
3) Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
4) Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

5 Informacije o prednostih in primeri sodelovanja z nevladnimi organizacijami so zbrane v predstavitvi »Kako pridobiti
dodatne točke na JR PMIS z vključevanjem nevladnih organizacij?«. Dostopno prek: https://www.informacijska-
druzba.org/wp-content/uploads/2021/02/Vkljucevanje-NVO-JR-PMIS.pdf.

6 Dostopno prek https://ikthm.gzs.si/Portals/211/Slovenska%20nacionalna%20deklaracija%20za%20pospe
%C5%A1itev%20digitalne%20preobrazbe%20mest%20vasi%20in%20skupnosti%20v%20trajnostno%20usmerjeno
%20pametno%20dru%C5%Bebo.pdf.

7 Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) povezuje 31 društev, zvez društev, 
zasebnih zavodov, fundacij, socialnih podjetij in zadrug, od katerih jih ima 7 status nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju razvoja informacijske družbe. Mreža NVO-VID je ustanovni deležnik Slovenske digitalne 
koalicije. Spletna stran https://www.informacijska-druzba.org/.
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