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ZADEVA: Poziv k izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije

Spoštovani,

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)1 si prizadeva za 
kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih 
tehnologij. Mreža NVO-VID povezuje 33 društev, zvez društev, zasebnih zavodov, fundacij in 
socialnih podjetij, od katerih jih ima 7 status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
razvoja informacijske družbe2. Mreža NVO-VID deluje kot nacionalna vsebinska mreža nevladnih 
organizacij na področju digitalne preobrazbe, je ustanovni deležnik Slovenske digitalne koalicije 
(SDK) in izvaja operativno podporo strateški skupini za družbene vidike digitalizacije pri koaliciji.

Mreža NVO-VID je v letih 2016 in 2017 aktivno sodelovala v procesu vzpostavitve Slovenske 
digitalne koalicije. Pregled aktivnosti mreže od ustanovitve koalicije na prvem forumu leta 2017 je 
dostopen na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/digitalna-koalicija/. Mreža med 
drugimi opozarja na spregledane in zapostavljene vidike digitalne preobrazbe na letnih forumih 
SDK3 ter jih vključuje v pobude in pozive koalicije. Prav tako je prispevala pismo podpore projektu 
Spletni portal za digitalna znanja in veščine.

Problematika neupoštevanja pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na sestankih upravnega odbora 
SDK v obdobju 2019-2021 večkrat izpostavila problematiko pravilnosti in preglednosti delovanja 
Slovenske digitalne koalicije. Opozorila so se nanašala neupoštevanje pravil4 za delovanje Slovenske
digitalne koalicije, ki so nastala in bila usklajena na sestankih ustanovnih deležnikov v prvi polovici 
leta 2017 ter so predstavljala podlago za vzpostavitev koalicije. Mreža NVO-VID je v svojih 
opozorilih posebej izpostavila pravila, ki se nanašajo na objavljanje ključnih poudarkov razprave na 
sejah, priporočil in sklepov upravnega odbora koalicije na spletni strani digitalna.si, letno kroženje 
predsedovanja med ustanovnimi deležniki, sestavo upravnega odbora in največ dvoletni mandat 

1 Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org.
2 Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/clanice/.
3 Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/2020/12/23/porocilo-tematskega-sklopa-trajnostna-in-

pravicna-digitalizacija-druzbe/.
4 Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2022/02/Pravila-

koalicije_cistopis_sestanek-6.6_usklajeno.docx.
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predsednika koalicije. Upravni odbor je omejeno problematiko sicer uvrstil na dnevni red sestankov
28. 9., 5. 10., 12. 10. in 19. 10. 2020, vendar pa ta ni bila deležna konkretne obravnave. Mreža 
NVO-VID je na težave pri izvajanju pravil ponovno opozorila na srečanju upravnega odbora 14. 6. 
2021, na katerem je bilo dogovorjeno, da se bo problematika obravnavala na naslednjem sestanku 
21. 6. Glede na razpoložljive zapisnike ni razvidno ali je upravni odbor izvedel sestanek in 
problematiko tudi dejansko obravnaval. Predstavnik Mreže NVO-VID v upravnem odboru koalicije 
je 5. julija 2021 odstopil zaradi drugih delovnih obveznosti. Nevladne organizacije od takrat naprej 
ne sodelujejo v razpravah in pri odločanju v upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije. 

Poziv Mreže NVO-VID za izboljšanje pravilnosti in preglednosti delovanja digitalne koalicije

V interesu Mreže NVO-VID je javno, učinkovito in na integriteti utemeljeno delovanje Slovenske 
digitalne koalicije v skladu s pravili, ki so bila usklajena med njenimi ustanovnimi deležniki. V ta 
namen se v mreži NVO-VID obračamo na Slovensko digitalno koalicijo z naslednjimi pozivi za 
vzpostavitev pravilnega in preglednega delovanja koalicije:

1) Poziva za pravilno delovanje Slovenske digitalne koalicije:

1.1) Vzpostavitev letnega kroženja predsedovanja med ustavnimi deležniki koalicije, ki bo 
prispevalo k boljši prepoznavnosti različnih vidikov digitalne preobrazbe in posledično k bolj 
uravnoteženemu predstavljanju pluralnosti vsebin digitalne koalicije. Hkrati bo letno kroženje 
okrepilo demokratičnost delovanja digitalne koalicije in preprečevalo monopolizacijo digitalne 
koalicije s strani enega deležnika oz. interesnih povezav posameznih deležnikov v koaliciji.

1.2) Upoštevanje omejitve največ dvoletnega mandata predsednika/ce koalicije (enaka utemeljitev 
kot zgoraj).

2) Pozivi za pregledno delovanje Slovenske digitalne koalicije:

2.1) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sejah, priporočil in sklepov 
Upravnega odbora na vidnem mestu na spletni strani koalicije digitalna.si.

2.2) Objava informacij na spletni strani koalicije digitalna.si o članih/članicah Upravnega odbora, 
katerega ustanovnega deležnika koalicije predstavljajo in po kakšnem postopku so bili imenovani v 
upravni odbor.

2.3) Objava letnih poročil o delu Slovenske digitalne koalicije na spletni strani digitalna.si.

2.4) Objava informacij o članih/cah in delu stalne delovne skupine - Uredniški odbor koalicije 
digitalna.si.

2.5) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sestankih, priporočil in sklepov 
delovnih in strateških skupin na spletni strani digitalna.si.

2.6) Objava informacije, na kakšen način se lahko zainteresirana javnost vključi v delovanje 
delovnih in strateških skupin.
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3) Dodaten poziv k preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije

3.1) Pri sporočanju in predstavljanju stališč digitalne koalicije v javnosti jasno navesti primere, ko 
stališča niso usklajena oz. potrjena s strani vseh ustanovnih deležnikov ter omogočiti predstavitev 
ločenih mnenj posameznih ustanovnih deležnikov.

Neizvajanje ukrepa »Spodbujanje sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji«

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na Slovensko digitalno koalicijo 
naslavlja dodaten poziv, da s sklepom opredeli svoje stališče do neizvajanja ukrepa »Spodbujanje 
sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji«. 

Gre za ukrep, ki ga določa Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v okviru 
strateškega cilja 3 "Okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in 
nacionalni ravni" in se nanaša na "Spodbujanje sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji". 
Ukrep obsega pripravo in izvedbo organizacijskih, vsebinskih in promocijskih aktivnostih NVO v 
okviru koalicije. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju v nevladnimi 
organizacijami (1 projekt v obdobju 2018-2023).

Neizvajanje ukrepa otežuje več deležniške aktivnosti Slovenske digitalne koalicije, zavira krepitev 
deležnikov iz nevladnega sektorja ter omejuje koalicijo pri naslavljanju vidikov digitalne 
preobrazbe, za katere ostali ustanovni deležniki, razen nevladnih organizacij, niso dovolj 
kompetentni oz. zanje nimajo interesa.

Pobuda za sestanek ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo pričakuje od ostalih ustanovnih 
deležnikov koalicije iz gospodarstva, javnega in državnega sektorja ter raziskovalno-razvojnega 
sektorja, da bodo podprli poziv in prispevali k pravilnejšemu in preglednejšemu delovanju 
Slovenske digitalne koalicije.

Mreža NVO-VID predlaga izredni sestanek ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije, na 
katerem se bodo sprejele konkretne rešitve za izboljšanje pravilnosti in preglednosti delovanja 
koalicije.

S spoštovanjem,

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

V vednost:
- Slovenska digitalna koalicija info@digitalna.si
- članske organizacije mreže NVO-VID
- spletna stran https://www.informacijska-druzba.org/ 
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