
Zapisnik uvodnega sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

Datum in lokacija: sreda, 7. julij 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 10:00 – 11:15

Prisotni: Polonca Blaznik (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo), Matej Cerar 

(Mestna občina Ljubljana), Maša Malovrh (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo),

Jaka Repanšek (Strateška skupina za digitalno regulativo in okolje pri SDK), Dare Stojan (Obrtna zbornica 

Slovenije), Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) in Simon Delakorda

(Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo).

UVODNI POUDARKI

I. Izhodišča za vzpostavitev strateške skupine za družbene vidike digitalizacije

Uvodoma so bila predstavljena naslednja izhodišča za vzpostavitev strateške skupine:

- Pravila delovanja Slovenske digitalne koalicije v 2. členu opredeljujejo poslanstvo in naloge Slovenske 

digitalne koalicije, ki se v pomembnem delu nanašajo na družbene vidiki digitalizacije.

- Na podlagi pravilnika opredeljen in na upravnem odboru koalicije (31. maja 2021) predstavljen vsebinski 

okvir strateške skupine, ki obsega naslednja področja:

• 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.

- Potreba po učinkovitejšemu, bolj osredotočenemu in uspešnejšemu naslavljanju družbenih vidikov 

digitalizacije v Sloveniji na strateški in operativni ravni (npr. neizvajanje strateških ukrepov na področju e-

vključenosti, ki so opredeljeni v strategiji Digitalna Slovenija).

- Aktualni družbeni izzivi digitalizacije (npr. zaupanje v digitalizacijo) in z njimi povezanimi procesi 

(programiranje evropske kohezijske politike 2021-2027, predsedovanje Slovenije Svetu EU itd.).
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PRIČAKOVANJA SODELUJOČIH DELEŽNIKOV

II. Poudarki, katere so izpostavili deležniki

- vrednote in človekove pravice v digitalnem prostoru kot osnovno vodilo delovanja strateške skupine;

- digitalne pravice, katere je potrebno uresničevati prek konkretnih ukrepov kot so spletna dostopnost in 

participacija v digitalni družbi za vse (starejše, podeželje, invalide, socialno šibke, manj izobražene, 

migrante...);

- digitalna vključenost v širšem pomenu, ki vključuje dostop do interneta, IKT opreme, digitalne 

kompetence;

- naslavljanje problematike nezaupanja v digitalizacijo in odpora do digitalne preobrazbe;

- promocija javnih e-storitev in prednosti njihove uporabe;

- izvajanje strateških ukrepov in sodelovanje med deležniki na področju digitalne vključenosti.

SPREJETI SKLEPI 

AD1) Priprava predlogov ukrepov za digitalno vključenost 

Strateška skupina bo pripravila predloge ukrepov na področju digitalne vključenosti za akcijski načrt 

prenovljene strategije digitalna Slovenija (rok oktober 2021).

AD2) Komunikacija predlogov ukrepov za digitalno vključenost 

Priprava dopisa za Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na temo vključitve predlogov 

ukrepov za digitalno vključenost v izvedbeni načrt evropske kohezijske politike 2021-2027.

AD3) Priprava stališč do vsebin digitalne vključenosti, ki jih bo obravnavalo slovensko predsedstvo Svetu 

EU

Predstavitev Digital Policy Programme Evropske komisije na strateški skupini in poziv sodelujočim k 

posredovanju stališč do vsebin (predvidoma digitalne pravice in načela), ki jih bo obravnavalo slovensko 

predsedstvo (december 2021).

AD4) Predlogi za vključevanje deležnikov izven SDK

Strateška skupina do naslednjega sestanka pripravi predlog deležnikov digitalne preobrazbe izven 

Slovenske digitalne koalicije, ki jih bo povabila k sodelovanju v skupini. 

AD5) Način dela in operativna podpora strateški skupini

Strateška skupina se bo sestajala 1x mesečno prek video konference Arnes VID. Sprotna vprašanja bo 
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skupina naslavljala korespondenčno prek e-pošte. Operativno podporo skupini bo izvajala Mreža nevladnih

organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

Naslednji sestanek strateške skupine bo potekal v petek, 17. septembra ob 13h prek videokonference 

Arnes VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID) 7. julija 2021.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) 8. julija

2021.
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