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Viri financiranja 
in predstavitev zakonodaje

Digital NGO
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CNVOS (www.cnvos.si/razpisi)

http://www.cnvos.si/razpisi
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Mestne občine

MOM: www.maribor.si/javni-razpisi/

http://www.maribor.si/javni-razpisi/
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MOL: www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/

https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/


6 >



7 >

Večje mestne občine po regijah in povezave do razpisov:

Podravska: Maribor - www.maribor.si/javni-razpisi/

Osrednjeslovenska: Ljubljana - www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave

Pomurska: Murska Sobota - https://murska-sobota.si/razpisi

Koroška: Slovenj Gradec - https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave

Savinjska: Celje - https://moc.celje.si/javni-razpisi

Posavska: Krško - https://www.krsko.si/razpisi

Zasavska: Zagorje ob Savi - https://www.zagorje.si/objave/58

Gorenjska: Kranj - https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi

Goriška: Nova Gorica - https://www.nova-gorica.si/razpisi/

Obalno-kraška: Koper - https://www.koper.si/public_tender/?show_type=&years=Vsa+leta&bu=&tar=&tt%5B%5D=122

Primorsko-notranjska: Postojna - https://www.postojna.si/razpisi

Jugovzhodna Slovenija: Kočevje - https://www.kocevje.si/razpisi

http://www.maribor.si/javni-razpisi/
https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/
https://murska-sobota.si/razpisi
https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave
https://moc.celje.si/javni-razpisi
https://www.krsko.si/razpisi
https://www.zagorje.si/objave/58
https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi
https://www.nova-gorica.si/razpisi/
https://www.koper.si/public_tender/?show_type=&years=Vsa+leta&bu=&tar=&tt%5B%5D=122
https://www.postojna.si/razpisi
https://www.kocevje.si/razpisi
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Ministrstvo RS (www.gov.si/zbirke/javne-objave)

http://www.gov.si/zbirke/javne-objave
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Zavod RS za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi) 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi


12 >

SPIRIT Slovenija (www.spiritslovenia.si/razpisi) 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi
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MOVIT (http://www.movit.si)  

http://www.movit.si/
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Evropska komisija (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_sl) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_sl
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Za vsako nevladno organizacijo pa so izrednega pomena tudi prostovoljci in donacije/sponzorstva.
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Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)

Sprejet v Državnem zboru 28. februarja 2022. 

Določa načrtovanje in ukrepe za spodbujanje 

digitalne vključenosti prebivalstva 

Republike Slovenije.

Namen je povečanje digitalne vključenosti, 

napredek digitalne razvitosti gospodarstva in 

družbe RS, krepitev zavesti o prednosti 

uporabe digitalnih orodij. 
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Namen in cilji zakona:

1. krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih

orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto

ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,

2. spodbujanje zanimanja za naravoslovno in

tehniško znanje, še posebej na področju digitalnih

tehnologij (računalniško programiranje, robotika,

umetna inteligenca in podobno),

3. krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter

njihove odgovorne in varne uporabe,
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4. dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc,

5. povečanje števila zaposlenih z digitalnimi kompetencami,

6. povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe,

ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjševanje razlik med

spoloma na tem področju,

7. dvig kompetenc podjetnosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami in razvoj

podjetništva, temelječega na digitalnih kompetencah.
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3. člen opredeljuje izraze:

• digitalna vključenost = možnost posameznikov, da dostopajo 

do razpoložljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter 

digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, jih kompetentno in varno 

uporabljajo, vanje zaupajo in tako aktivno sodelujejo v 

informacijski družbi. 

• digitalne kompetence = sposobnost posameznika, da 

kompetentno in varno uporablja ter soustvarja digitalne 

tehnologije, rešitve in storitve. 



22 >

• osnovne digitalne kompetence = kompetence za uporabo digitalnih tehnologij in storitev za vsakodnevne potrebe, ki vključujejo varno 

rabo računalniške opreme, spletnih brskalnikov in elektronske pošte, osnovno upravljanje vsebin in datotek ter njihovo deljenje, znanje 

osnovnega digitalnega komuniciranja (na primer avdio-video klic), uporabo digitalnega podpisa in elektronske identitete ter zmožnost 

digitalne interakcije z zasebnimi in javnimi organizacijami (spletno bančništvo, e-storitve javne uprave in javnega sektorja, spletna 

trgovina in podobno).

• zahtevnejše digitalne kompetence = kompetence za uporabo digitalnih tehnologij in storitev za reševanje zapletenih problemov, ki 

vključujejo urejanje spletnih strani in vsebin, tabelarični in grafični prikaz podatkov, urejanje in uporabo zbirk podatkov, digitalno trženje 

ter uporabo analitičnih orodij in orodij za projektno vodenje. Med zahtevnejše digitalne kompetence spadajo tudi razvoj enostavnih 

digitalnih rešitev ter znanje in spretnost učiteljev, da učni proces izvajajo z uporabo digitalnih šolskih učnih gradiv. 

• strokovne digitalne kompetence so kompetence razvoja digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, ki vključujejo računalniško 

programiranje, izboljšanje digitalne uporabniške izkušnje in kibernetske varnosti, shranjevanje ter obdelavo podatkov in uporabo

tehnologij, kot so umetna inteligenca, robotika, internet stvari, visoko zmogljivo računalništvo, 3D tiskanje, obogatena in navidezna 

resničnost, tehnologija veriženja blokov. 
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• kompetence podjetnosti v povezavi z digitalnimi

tehnologijami = kompetence, ki spodbujajo inovativnost,

omogočajo prepoznavanje in udejanjanje poslovnih ter drugih

priložnosti in ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo digitalnih

tehnologij, rešitev ali storitev.

• indeks digitalnega gospodarstva in družbe = statistično

izveden sestavljeni kazalnik, ki ga je razvila Evropska komisija,

da bi ocenila razvoj držav članic Evropske unije v smeri

digitalnega gospodarstva in družbe. Združuje niz kazalnikov, ki

temeljijo na štirih razsežnostih: človeški kapital, povezljivost,

integracija digitalne tehnologije in digitalnih javnih storitev.
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Načela spodbujanja digitalne vključenosti

- usmeritve v ciljne skupine prebivalstva z nižjimi digitalnimi kompetencami in tiste, kjer se pričakuje dvig ravni

ter večji družbeni napredek na področju komuniciranja, izobraževanja, preživljanja prostega časa, dela, 

poslovanja, sodelovanja v družbi in uveljavljanja pravic.

Spodbujanje digitalne vključenosti

- načelo horizontalnosti in medresorskega sodelovanja,

še posebej z organom, pristojnim za informacijsko družbo.
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Ciljne skupine ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti:

1. predšolski otroci, 

2. šoloobvezni otroci, 

3. dijaki srednjih šol, 

4. študenti višjih šol po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju, 

5. študenti študijskih programov prve, druge in tretje stopnje po predpisih o 

visokem šolstvu, 

6. strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, strokovni delavci v višjih 

strokovnih šolah ter visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, 

7. delovno aktivni in neaktivni odrasli po predpisih o urejanju trga dela (v 

nadaljnjem besedilu: odrasli), 

8. osebe, ki prejemajo pokojnino po predpisih o pokojninskem zavarovanju 

ali od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja (upokojenci),

9. invalidi, kot jih opredeljujejo predpisi o izenačevanju možnosti invalidov. 
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Ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti: 

• subvencije za dvig digitalnih kompetenc,

• sooblikovanje politik resornih ministrstev,

• podpora ali izvedba izobraževalnih in promocijskih kampanj,

• digitalni bon. 

Nadzor izvaja Tržni inšpektorat RS v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.


