
Preglednica dogovorjenih aktivnosti med Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) in Mrežo NVO-VID na področju sodelovanja nevladnih
organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov

(prvi sklop dogovorov z dne 17. avgust 2022)*

*Izvajanje dogovorjenih aktivnosti se preverja v komunikaciji med SDP in Mrežo NVO-VID prek osebe pristojne za komunikacijo z nevladnimi organizacijami (ga. Alenka Tepina, SDP).

področje št. aktivnost nosilec normativna / politična podlaga rok opomba

Izvajanje
projektov

1 Izvedba delavnice za pripravo javnega razpisa za sklop A za financiranje
projektov in programov nevladnih organizacij, namenjenih izvajanju ukrepov
za razvoj informacijske družbe in sklop B financiranje projektov in programov
vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju

razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.

SDP 14. člen Zakona o spodbujanju
digitalne vključenosti

 23. člen Zakona o nevladnih
organizacijah

oktober 2022

2  Udeležba predstavnika/ce SDP na delavnici »Digitalno središče NVO zakaj in
kako?«.

SDP Strategija razvoja nevladnih
organizacij in prostovoljstva do leta

2023 (vzpostaviti spodbudno
podporno okolje za delovanje in

razvoj nevladnih organizacij)

30. avgust
2022

3 Priprava dopolnjenega predloga Digitalnega središča NVO na podlagi izvedene
delavnice (vsebina, organizacija, kadri, finance).

NVO-VID 15. september
2022

Oblikovanje
politik

4 Priprava predlogov za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. NVO-VID

Resolucija o normativni dejavnosti

15. september
2022

5 Vključevanje nevladnih organizacij v oblikovanje Strategije Digitalna Slovenija
2030 in Strategije digitalnih javnih storitev na podlagi neposrednega vabila k

sodelovanju.

SDP SDP sporoči
naknadno

6 Izvedba ukrepa št. 7.6 in 7.7 v Nacionalnem programu spodbujanja razvoja in
uporabe umetne inteligence.

SDP Nacionalni program spodbujanja
razvoja in uporabe umetne

inteligence

predvidoma v
letu 2023

7 Strukturiran dialog z nevladnimi organizacijami po vsebinskih področjih
digitalne preobrazbe (digitalna vključenost starejših, spletna dostopnost,

prosto dostopno in odprto kodno programje...) v formatu  skupnih sestankov s
ključnimi deležniki NVO

SDP  23. člen Zakona o nevladnih
organizacijah

15. Vlada RS, Program za delo
koalicije 2022 – 2026, 2. Civilna

družba kot stroka in partner

trajna
aktivnost

8 Posredovanje odgovora na uradni dopis Mreže NVO-VID Pobuda za vključitev
odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih

razpisih z dne 11. marca.

SDP Uredba o upravnem poslovanju 5. september
2022

9 Posredovanje poziva Mreže NVO-VID k izboljšanju pravilnosti in preglednosti SDP Pravila za delovanje Slovenske obravnava na

https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/11/pobuda-za-vkljucitev-odprtokodne-programske-opreme-in-storitev-med-upravicene-stroske-na-javnih-razpisih/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/11/pobuda-za-vkljucitev-odprtokodne-programske-opreme-in-storitev-med-upravicene-stroske-na-javnih-razpisih/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/11/pobuda-za-vkljucitev-odprtokodne-programske-opreme-in-storitev-med-upravicene-stroske-na-javnih-razpisih/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/17/poziv-k-izboljsanju-pravilnosti-in-preglednosti-delovanja-slovenske-digitalne-koalicije/


delovanja Slovenske digitalne koalicije z dne 17. marca v obravnavo na
upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije.

digitalne koalicije Digitalna.si SDK 22.
avgusta 2022

10. Pregled izvajanja dogovorov in oblikovanje novih dogovorov glede na
normativne in politične podlage (sestanek v novembru).

NVO-VID in
SDP

23. člen Zakona o nevladnih
organizacijah

15. Vlada RS, Program za delo
koalicije 2022 – 2026, 2. Civilna

družba kot stroka in partner

datum
sestanka bo

usklajen
naknadno

Pripravil mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva pri Mreži NVO-VID na podlagi dogovorjenih sklepov sestanka med Službo vlade RS za digitalni preobrazbo in Mrežo NVO-
VID, 17. avgusta 2022 in dopolnitev s strani Službe vlade RS za digitalno preobrazbo (https://www.gov.si/novice/2022-08-17-ministrica-za-digitalno-preobrazbo-na-srecanje-
povabila-mrezo-nevladnih-organizacij/).

Semafor izvajanja dogovorjenih aktivnosti

področje št. aktivnosti naziv aktivnosti nosilec rok stanje opomba

Izvajanje projektov
1 Delavnica za javni razpis NVO SDP 14. oktober 2022 narejeno
2 Digitalno središče NVO - delavnica NVO-VID 30. avgust 2022 narejeno
3 Digitalno središče NVO - predlog NVO-VID 15. september 2022 v izvajanju

Oblikovanje politik

4 Novela ZSDV NVO-VID 15. september 2022 narejeno
5 Vključevanje NVO v pripravo Strategije DSI 2030 SDP 2023 čakanje
6 Izvajanje ukrepov NpUI SDP 2023 čakanje
7 Strukturiran dialog z NVO po vsebinskih področjih SDP november 2022 narejeno
8 Dopis odprtokodna programska oprema SDP 5. september 2022 narejeno
9 Nadgradnja SDK SDP  22. avgust 2022 v izvajanju

10 Redni sestanki za pregled izvajanja dogovorjenih aktivnosti NVO-VID in SDP november 2022 v izvajanju

Ključ:
čakanje
v izvajanju
narejeno

https://www.gov.si/novice/2022-08-17-ministrica-za-digitalno-preobrazbo-na-srecanje-povabila-mrezo-nevladnih-organizacij/
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https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/17/poziv-k-izboljsanju-pravilnosti-in-preglednosti-delovanja-slovenske-digitalne-koalicije/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/17/poziv-k-izboljsanju-pravilnosti-in-preglednosti-delovanja-slovenske-digitalne-koalicije/

