
Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev
v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

1. Člen 
(namen)

S tem pravilnikom se ureja postopek usklajevanja in potrjevanja odločitev v Mreži nevladnih 
organizacij za vključujočo informacijsko družbo (v nadaljevanju Mreža NVO-VID).

2. Člen
(upravičenci)

V postopku usklajevanja in potrjevanja sodelujejo predstavniki/ce nevladnih organizacij, ki so 
podpisale pristopni obrazec za članstvo v Mreži NVO-VID.

3. Člen
(spletna platforma)

Postopek usklajevanja in potrjevanja zagovorniških vsebin in predstavnikov Mreže NVO-VID poteka 
prek odprtokodne spletne platforme.

4. Člen
(predmet postopka)

S postopkom usklajevanja in potrjevanja Mreže NVO-VID se sprejemajo naslednje odločitve:
- zagovorniška stališča, mnenja, predlogi in pripombe Mreže NVO-VID v povezavi s strategijami, 
nacionalnimi programi, akcijskimi načrti, zakoni in podzakonskimi akti s področja digitalne 
preobrazbe in informacijske družbe;
- sprejemanje novih članic nevladnih organizacij v Mrežo NVO-VID;
- izbor predstavnikov/c Mreže NVO-VID v strateških svetih, upravnih odborih, strateških ali delovnih
skupinah, posvetovalnih telesih in drugih organih.

5. Člen 
(postopek)

(1) Postopek odločanja prek spletne platforme se začne na pobudo članske organizacije mreže 
NVO-VID ali koordinatorja/ice zagovorništva pri Mreži NVO-VID

(2) Koordinator/ica zagovorništva pri Mreži NVO-VID objavi zagovorniško vsebino, predlog nove 
članske nevladne organizacije oz. kandidatno listo za usklajevanje in potrjevanje na spletni 
platformi ter o začetku postopka obvesti članice mreže prek dopisnega seznama mreže.



(3) Časovnico usklajevanja in potrjevanja določi koordinator/ica zagovorništva pri Mreži NVO-VID. 
Postopek ne sme biti krajši od 7 dni in ne daljši od 30 dni.

(4) Članice mreže NVO-VID usklajujejo in potrjuje vsebine ali predstavnike v skladu s protokolom 
komuniciranja na spletni platformi.

(5) V procesu vsebinskega usklajevanja na spletni platformi lahko sodeluje več predstavnikov/ic ene
članice Mreže NVO-VID.

(6) V procesu potrjevanja (glasovanja) na spletni platformi ima ena članica Mreže NVO-VID en glas.

(7) Zagovorniška vsebina, nova članica nevladna organizacija ali predstavnik/ca sta potrjena, če 
zanj/o glasuje več kot polovica vseh članic v Mreži NVO-VID.

(8) Na koncu dokumenta z izglasovano zagovorniško vsebino se navede seznam članic Mreže NVO-
VID, ki so potrdile vsebino.

6. Člen 
(ločena mnenja)

Članice mreže NVO-VID lahko javno izrazijo ločena mnenja o izglasovani vsebini.

7. Člen
(obveznost sodelovanja)

1) Članica Mreže NVO-VID, ki v koledarskem letu ne bo sodelovala v dveh potrjevanjih 
(glasovanjih), dobi opomin s strani odgovorne osebe za izvajanje pravilnika.

(2) Članici Mreže NVO-VID, ki po opominu iz prvega odstavka tega člena ne bo sodelovala v tretjem 
potrjevanju (glasovanju) v koledarskem letu, preneha članstvo v Mreži NVO-VID.

8. Člen
(pogojenost)

Strinjanje z vsebino pravilnika je pogoj za članstvo nevladne organizacije v Mreži NVO-VID.

9.  Člen
(odgovornost)

Odgovorna oseba za izvajanje pravilnika je koordinator/ica zagovorništva pri Mreži NVO-VID.

10. Člen 
(veljavnost)

Pravilnik začne veljati z dnem potrditve pravilnika s strani vseh članskih organizacij v Mreži NVO-
VID.



Pravilnik začne veljati dne 22. avgusta 2022.

Pravilnik so prek spletne platforme Chain of Democracy potrdile članske organizacije v Mreži 
nevladnih organizacij za vključujočo informacijo družbo (po abecednem vrstnem redu):

1. Beletrina, Zavod za založniško dejavnost

2. Društvo Ekologi brez meja

3. Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost

4. Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

5. Društvo OWASP, Društvo za izboljšanje aplikacijske in programske opreme

6. Društvo Računalniški muzej

7. Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in 
tehnologije

8. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS

9. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

10. Kulturno izobraževalno društva KIBLA

11. Kulturno izobraževalno društvo PINA, Associazione culturale ed educativa Pina

12. Simbioza Genesis, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana

13. Transparency International Slovenia – društvo Integriteta

14. Ustanova Fundacija Sonda

15. Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo

16. Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo

17. Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje

18. Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje

19. Zavod NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

20. Zavod NORA, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)

21. Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

22. Zavod Projekt Atol

23. Zavod Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto

24. Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin

25. Zveza društev upokojencev Slovenije, Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko


