
Vabilo ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe 2022

8. Dan vključujoče informacijske družbe

»Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in
prebivalstvo«

(17. maj 2022 od 16.00h do 20.00h, Mediateka knjižnice Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2,
Ljubljana)

Namen dogodka je okrepiti zavedanje in izmenjati poglede širše zainteresirane javnosti glede 
digitalne suverenosti družbe ter predstaviti projekte nevladnih organizacij, katerih cilj je prispevati 
k samostojnemu, opolnomočenemu in kakovostnejšemu življenju prebivalcev v digitalni družbi. 

Pojem »digitalna suverenost« je v času pandemije COVID-19 in konfliktnih geopolitičnih razmerij 
deležen velikega zanimanja. Nemško predsedovanje Svetu EU je opredelilo digitalno suverenost kot
vodilni motiv Evropske digitalne politike, ki bo naslovil tehnološko odvisnost, okrepil konkurenčnost
držav članic EU v podatkovni ekonomiji in zmanjšal ranljivost demokratičnih sistemov na negativne 
vplive digitalnih platform.

Prevladujoči diskurz digitalne suverenosti se je s tem navezal na ranljivost držav na področju 
razvoja ključnih digitalnih tehnologij, digitalne infrastrukture, podatkovnih prostorov, avtonomije 
digitalnih komunikacij in kibernetske varnosti. Drugi, prav tako opazen diskurz digitalne 
suverenosti, izpostavlja davčno in finančno regulacijo digitalne ekonomije in podatkovnega 
gospodarstva. Pri tem je zaradi prepletenosti interesov političnih, gospodarskih in tehnoloških elit 
praviloma spregledana odvisnost (manjših) držav v razmerju do tehnoloških korporacij.

Na drugi strani je civilnodružbeni vidik digitalne suverenosti večinoma prezrt. Pred kratkim 
predlagana Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje je postavila 
ljudi v središče digitalnega prehoda, pri čemer izpostavlja nekatere ključne vidike digitalne 
suverenosti prebivalstva kot so varstvo osebnih podatkov, tehnološka in omrežna nevtralnost, 
vključenost, digitalne kompetence ter enaka obravnava in zaščita pravic uporabnikov. 

Ključno vlogo v prizadevanjih za digitalno suverenost družbe in prebivalstva imajo preverjeno 
odprtokodno (prosto) programje in storitve. Njihova dostopnost in prilagodljivost omogočajo civilni
družbi in posameznikom, da si na samostojen in neodvisen način ter v skladu z lastnimi potrebami, 
zagotovijo avtonomno in varno vključenost v digitalno družbo. Pomen odprtokodnega programja za
digitalno suverenost EU izpostavlja tudi Evropska komisija v Odprtokodni strategiji 2020-2023.
________________________________________________________________________________

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) 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 družbe https://www.informacijska-druzba.org/.
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Vstop na dogodek prost. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek spletne 
prijavnice https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prijava-dogodek-Digitalna-suverenost-druzbe-
17-5-2022 do ponedeljka, 16. maja 2022.

Prenos dogodka v živo bo potekal prek spletne platforme PeerTube. Posnetek bo objavljen na video
kanalu Mreže NVO-VID. 

Dodatne informacije o dogodku: mag. Simon Delakorda, 041 365 529, simon.delakorda@inepa.si.

Lepo vabljeni!

Program dogodka

16:00-16:10 Uvodni pozdrav in predstavitev pobude za Digitalno središče nevladnih organizacij 
Jurij Krpan, Galerija Kapelica, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 
informacijsko družbo

DIGITALNO SUVERENA DRUŽBA

16:10-16:20 Digitalna suverenost civilne družbe v razmerju do oblasti, ekonomije in tehnologije
mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo, Mreža nevladnih 
organizacij za vključujočo informacijsko družbo

16:20-16:30 Open source & standards for the digital transformation in Europe by the people for 
the people
Elisa Lironi, European Citizens Action Service (Digital Transformation Cluster of the  
Civil Society Convention on the Future of Europe)

PROJEKTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA DIGITALNO SUVERENO PREBIVALSTVO 

16:30-16:40 Digitalno vključeni – Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju za 
kakovostno staranje
Mateja Strašek, Zveza društev upokojencev Slovenije

16:40-16:50 Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja
Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta

16:50-17:00 Univerzalna spletna aplikacija NVOQ.si
Boris Veler, Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti

17:00-17:10 Digitalna nova generacija organizacij - Digital NGO
Jerneja Segatin, Mreža MaMa

17:10-17:30 ODMOR (video projekcija projekta Na-prostem.si, Studio 12)
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PROJEKT MREŽE NVO-VID »NA-PROSTEM.SI: PROSTO PROGRAMJE ZA DIGITALNO 
VKLJUČENOST NVO IN UPORABNIKOV«

17:30-17:45 Predstavitev projekta Na-prostem.si ter prostega programja in storitev z vidika 
invalidov
Maša Malovrh, Beletrina, zavod za založniško dejavnost

17:45-18:00 Potrebe, stališča in usposabljanje NVO sektorja za uporabo prostega programja in 
storitev
Kristijan Tkalec, RAMPA – Društvo za krepitev potencialov mladih na področju 
znanosti, umetnosti in tehnologije

18:00-18:10 Prosto programje in storitve z vidika socialno-ekonomsko ranljivih skupin
Simona Knavs, Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

18:10-18:20 Predstavitev digitalne storitve Na-prostem.si
Luka Frelih in Jurij Podgoršek, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost

OKROGLA MIZA »DIGITALNA SUVERENOST SLOVENSKE DRUŽBE IN PREBIVALCEV«

18:30-19:50 dr. Zoran Stančič, izredni svetovalec pri Generalnem direktoratu za komunikacijska 
omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije

Mladen Bijeljac, član Sveta RS za elektronske komunikacije

dr. Nevenka Cukjati, vodja Centra za pametna mesta in skupnosti, Inštitut »Jožef 
Stefan« 

dr. Sabina Popit, Služba za digitalizacijo, Mestna občina Ljubljana

Matjaž Logar, Tehnološka mreža ICT (video posnetek razpravnega prispevka)

Matija Šuklje, Lugos – društvo uporabnikov Linuxa Slovenije, Mreža nevladnih 
organizacij za vključujočo informacijsko družbo

moderator mag. Simon Delakorda, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 
informacijsko družbo

20:00 Zaključek dogodka

Dogodek je organiziran v okviru projekta »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost
NVO in uporabnikov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz naslova javnega razpisa za
digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih

uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023.
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