
Zapisnik 2. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

Datum in lokacija: petek, 17. september 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 13:00 – 14:00

Prisotni: Arian Debeljak (Mestna občina Ljubljana), Maša Malovrh (Mreža nevladnih organizacij za 

vključujočo informacijsko družbo), Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno 

upravo) in Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika uvodnega srečanja strateške skupine za družbene vidike digitalizacije z dne 7. 

julija 2021

Sprejeti sklep:

1.1) Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Priprava predlogov ukrepov na področju digitalne vključenosti za akcijski načrt prenovljene 

strategije digitalna Slovenija

Mojca Štruc je predstavila trenutno situacijo v zvezi z akcijskim načrtom. Strateška izhodišča so 

pripravljena, sedaj se zbirajo predlogi izvedbenih ukrepov. Z oblikovanjem Službe vlade za digitalno 

preobrazbo se odpira vprašanje pristojnega resorja za strategijo digitalne Slovenije. Simon Delakorda je 

predstavil tri okvirne sklope ukrepov za digitalno vključenosti in sicer: izboljšanje spletne dostopnosti 

javnih digitalnih storitev za skupine s posebnimi potrebami, krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne 

tehnologije z ozaveščanjem o njihovem vplivu na vsakdanje življenje in izboljšanje splošne e-vključenosti 

ranljivih skupin ter podeželja. Maša Malovrh je dodala, da je državni portal e-uprava nedavno prejel 

certifikat za spletno dostopnost. Izziv predstavlja predvsem spletna dostopnost občinskih digitalnih storitev

in spletnih strani. Arian Debeljak se je zavzel za sistemsko podporo urejanju problematike spletne 

dostopnosti občinskih e-storitev. Pri tem je pomembna skladnost občinskih razvojnih dokumentov in 

nacionalne strategije digitalizacije. Med predlogi podpornih ukrepov za izboljšanje spletne dostopnosti na 

občinski ravni je Maša izpostavila naslednje: ozaveščanje pristojnih na občinah, prilagoditve dela, dodatna 

izobraževanja na upravni akademiji ter ustrezna tehnična podpora. Arian je opozoril še na pomanjkanje IKT 

infrastrukture in opreme na občinski ravni.

Sprejeti sklep:

2.1) Na naslednji sestanek strateške skupine bo povabljen g. Aleš Vidmar iz Ministrstva za javno upravo, ki 

vodi pripravo Strategije digitalne javne uprave. Namen vabila je predstaviti predloge ukrepov za izboljšanje 
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spletne dostopnosti na občinski ravni ter jih ustrezno umestiti v strategijo Digitalna Slovenija in strategijo 

digitalne javne uprave. Arian bo pri Združenju mestnih občin Slovenije preveril ali je potrebno vključiti še 

dodatne ukrepe.

AD3) Dopis v zvezi s predlogi ukrepov za digitalno vključenost za Službo vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 

Sprejeti sklep:

3.1) V zvezi s predlogi za krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne tehnologije in izboljšanjem splošne e-

vključenosti se na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naslovi dopis 

strateške skupine z vprašanjem ali so ukrepi vključeni v pripravo operativnega programa izvajanja 

kohezijske politike. Simon Delakorda pripravi osnutek dopisa, končno verzijo bo uskladila strateška skupina 

na naslednjem sestanku. 

AD4) Predlogi za vključevanje deležnikov v skupino za družbene vidike digitalizacije

Sprejeta sklepa:

4.1) Člani strateške skupine na naslednjem sestanku predstavijo predloge za vključitev dodatnih deležnikov 

v skupino, pri čemer upoštevajo strokovno pristojnost, časovno razpoložljivost in operativno zmogljivost 

deležnikov.

4.2) Na naslednji sestanek strateške skupine se povabi predstavnika Službe vlade za digitalno preobrazbo z 

namenom predstavitve pristojnosti in program delovanja službe ter pogovora o načinu sodelovanja s 

strateško skupino.  

AD5) Termin rednih sestankov strateške skupine

Sprejeti sklep:

5.1) Sestanki strateške skupine za družbene vidike digitalizacije bodo potekali vsak 3. petek v mesecu ob 

13h prek odprto kodne video konferenčne platforme https://meet.kersnikova.org/.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

Priprava predlogov ukrepov za digitalno vključenost 

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

prenovljene strategije digitalna Slovenija.

Način dela in operativna podpora strateški skupini

Strateška skupina se bo sestajala 1x mesečno prek video konference. Sprotna vprašanja bo skupina 

naslavljala korespondenčno prek e-pošte. Operativno podporo skupini bo izvajala Mreža nevladnih 
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organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

RAZNO

I. Dogodek civilne družbe na temo digitalne preobrazbe Evrope (6. oktober 2021)

Direktorat za informacijsko družbo in Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo bosta uskladila 

udeležbo visokega predstavnika Ministrstva za javno upravo na dogodku.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

Naslednji sestanek strateške skupine bo potekal v petek, 15. oktobra ob 13h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/SDK-druzbeni-vidiki-digitalizacije-  3  . Sestanki strateške skupine potekajo vsak 

3. petek v mesecu ob 13h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID) 18. septembra 2021.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) 20. 

septembra 2021.

Redakcijske popravke uredil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID), 24. septembra 2021.

3

https://meet.kersnikova.org/SDK-druzbeni-vidiki-digitalizacije-3
https://meet.kersnikova.org/SDK-druzbeni-vidiki-digitalizacije-3

