
Vsebinska in operativna izhodišča strateške skupine SDK za 

družbene vidike digitalizacije

(z dne 13. junij 2021)

1) Vsebinska področja strateške skupine (izhodišče predstavljajo pravilnik o delovanju SDK in teme
v povezavi z digitalizacijo družbe, ki so bile do sedaj s strani nevladnih organizacij izpostavljene v 
pozivih Slovenske digitalne koalicije):

- vrednote in človekove pravice v digitalnem prostoru;
- e-vključenost in e-dostop za vse družbene skupine;
- uporabnikom prijazne in zaupanja vredne e-storitve;
- odprta in pregledna e-uprava;
- digitalna demokracija;
- digitalna kultura in umetnost;
- politike in ukrepi za trajnostni in zeleni razvoj digitalne družbe;
- krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo družbe.

Osnovni cilj strateške skupine je krepitev vključenosti in zaupanja prebivalstva v digitalno 
preobrazbo, pri čemer digitalizacija ni razumljena kot cilj, ampak sredstvo na poti do vključujoče, 
demokratične in trajnostno usmerjene sodobne družbe. Strateška skupina bo zagovarjala 
kakovostno življenje v digitalni družbi in digitalizacijo po meri ljudi, pri čemer bo izhajala iz 
temeljnih človekovih pravic in načel trajnostnega razvoja. Skupina bo na presečnih področjih 
sodelovala z drugimi strateškimi skupinami v koaliciji.

2) Deležniki strateške skupine
- predstavniki/ce ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije;
- zainteresirani deležniki izven koalicije.

3) Strateška skupina bo nagovarjala naslednje ciljne skupine
- pristojne resorje Vlade RS za družbene vidike digitalizacije (MJU, MIZŠ, MK, MGRT in SVRK);
- politične odločevalce;
- medije.

4) Aktivnosti strateške skupine
- izmenjava mnenj in pogledov med deležniki na družbene vidike digitalizacije;
- priprava predlogov in pobud v povezavi z digitalizacijo družbe;
- organizacija dogodkov;
- priprava stališč in sporočil za javnost;
- sodelovanje pri organizaciji letnega foruma SDK.

5) Način dela strateške skupine
- mesečni sestanki;
- koordinator/ica delovne skupine za vsebinsko usklajevanje in predstavljanje v javnosti;
- tehnična podpora s strani mreže NVO-VID v okviru ukrepa spodbujanje delovanja NVO v SDK.

6) Poimenovanje delovne skupine
Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije.


