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1) Cilj, metoda in anketni vzorec

 Analiza obsega, dejavnosti, potenciala in potreb NVO sektorja na 
področju informacijske družbe

 cilj analize je bil ugotoviti načine uporabe IKT s strani NVO, potrebe in 
izzive, s katerimi se pri tem soočajo, vsebine in problematike v javnem 
interesu, katere nagovarjajo na področju informacijske družbe, 
potencial za izvajanje javnih storitev ter pričakovanja v zvezi z 
delovanjem mreže nevladnih organizacij NVO-VID v prihodnje. 

 uporabljena metoda: spletni anketni vprašalnik (1ka);
 obdobje anketiranja: 24. - 28. avgust 2015;
 anketni vzorec: 56 nevladnih organizacij, med katerimi je bilo največ 

zasebnih zavodov (42,6 %) in društev (38,9 %);
 skoraj tretjina (32,1 %) anketiranih NVO deluje večinoma na področju 

informacijske družbe oz. informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
(IKT);

 statistična obdelava anketnih podatkov: Martina Lozej.




2) Rezultati analize po posameznih sklopih

 SKLOP 1: Uporaba IKT in delovanje nevladnih organizacij na področju 
informacijske družbe

 SKLOP 2: Potencial NVO za oblikovanje novih storitev ali prenos javnih 
funkcij na področju informacijske družbe

 SKLOP 3: Problematike na področju informacijske družbe in potrebe NVO, 
katere bi morala nagovarjati vsebinske mreža



SKLOP 1: Uporaba IKT in delovanje nevladnih 
organizacij na področju informacijske družbe











SKLOP 2: Potencial NVO za oblikovanje novih storitev 
ali prenos javnih funkcij na področju informacijske 

družbe















Predlogi za razvoj ali prenos javnih funkcij

 vzpostavitev dialoga med nevladnimi organizacijami in Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za informacijsko družbo) z 
namenom identifikacije področij informacijske družbe, na katerih so 
nevladne organizacije in država skupaj zainteresirane za razvoj ali prenos 
javnih funkcij ter opredelitev njegove izvedljivosti in finančne 
upravičenosti;

 identifikacija in promocija dobrih praks oblikovanja novih storitev ali 
prenosa javnih funkcij na področju informacijske družbe z namenom 
ozaveščanja nevladnih organizacij in javnega sektorja; 

 identifikacija poslovnih modelov za trajnostno oblikovanja novih storitev 
ali trajnostnega prenosa javnih funkcij na področju informacijske družbe na 
nevladne organizacije;

 priprava javnega razpisa za sofinanciranje trajnostnega oblikovanja novih 
storitev ali trajnostnega prenosa javnih funkcij na področju informacijske 
družbe na nevladne organizacije.



SKLOP 3: Problematike na področju informacijske 
družbe in potrebe NVO, katere bi morala nagovarjati 

vsebinske mreža











Načrtovane aktivnosti mreže NVO-VID v letu 2016

 vplivanje na odločevalce za izboljšanje javnega financiranja projektov NVO 
na področju informacijske družbe (zadnji razpis za e-vsebine in e-storitve, 
na katerem so bile upravičene tudi NVO, je bil leta 2010);

 promocija uporabe odprtega programja (računalniški oblak) in Creative 
Commons licenc za NVO; 

 delavnice za NVO za uporabo storitev e-uprave (e-poslovanje in E-
demokracija) ter ponovno uporabo odprtih podatkov;

 sodelovanje v pobudah NVOjev na področju kakovostnega življenja v 
informacijski družbi (digitalna varnost in zasebnost, upravljanje interneta 
itd.);

 promocija projektov NVO v širši javnosti (Dan vključujoče informacijske 
družbe);

 sodelovanje z drugimi sektorji pri krepitvi politične podpore razvoju 
informacijske družbe v Sloveniji.



Problematika financiranja projektov NVO na področju 
informacijske družbe

 Trije osnovni viri financiranja za NVO:

- javni razpisi na EU, regionalni, nacionalni in lokalni ravni;

- storitve na trgu;

- zasebna sredstva (donacije, darila itd.);



V praksi utežen dostop do javnih finančnih virov

 Vrsta javnih razpisov:
    - Horizonti 2020
    - Donavski razpis
    - Interreg
    - Erasmus+
    - Evropa za državljane
    - Norveški finančni mehanizem
    - Evropski socialni sklad
    - Urad vlade za komuniciranje
    - Open Society
    - Ameriška ambasada
    - itd.
 Problematika nekaterih javnih razpisov:

- vključujoča informacijska družba praviloma ni samostojno področje
- administrativna zahtevnost (poročanje)
- predfinaciranje ni vedno urejeno
- nizka razpisna sredstva





Zasebni viri in trg

 Zasebni viri finaciranja
    - donacije
    - članarine
    - množično financiranje
    - dohodnina 0,5% (status v javnem interesu – Zakon o nevladnih    
organizacijah)
    - Sklad 05 (Ustanova za družbene naložbe http://www.sklad05.si/)

 Trg
- blago in storitve na trgu (profitno in neprofitno)
- ponudba in povpraševanje



Hvala za pozornost in zahvala sodelujočim 
NVO pri izpolnjevanju anketnega 

vprašalnika!
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