
Zapisnik 3. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

Datum in lokacija: petek, 15. oktober 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 13:00 – 14:20

Prisotni: Arian Debeljak (Mestna občina Ljubljana), Nina Gržinič Frelih (Sektor za digitalno vključenost, 

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo), Peter Grum (Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno 

upravo), Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana), 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 2. srečanja Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije z dne 17. 

septembra 2021

Sprejeti sklep:

1.1) Arian Debeljak in Simon Delakorda sta potrdila zapisnik.

AD2) Predstavitev pristojnosti in programa Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo s poudarkom na 

družbenih vidikih digitalne preobrazbe (dr. Nina Gržinič Frelih)

Dr. Nina Gržinič Frelih je predstavila trenutno organizacijsko strukturo Službe Vlade RS za digitalno 

preobrazbo ter vsebinske pristojnosti in aktivnosti Sektorja za digitalno vključenost. Sektor pripravlja ukrep 

digitalni bon za vseživljenjsko učenje. Namen bona bo spodbuditi vseživljenjsko učenje, omogočiti 

dostopnost računalniške opreme in vključiti ranljive družbene skupine. Bon bo v prvi izvedbi namenjen 

naslednjim trem ciljnim skupinam:

- starejšim 60+ (izobraževanja za e-storitve javne uprave, uporabo aplikacij za vsakdanje življenje, ureditev 

digitalnega potrdila, itd.),

- osnovnošolcem in srednješolcem (nakup računalniške opreme, dodatne izobraževalne vsebine na 

področju digitalne pismenosti, pridobivanje znanj na področju umetne inteligence in robotike itd.).

Vrednost bona bo med 150 - 200 EUR z dodatkom za nakup računalniške opreme. V prvi izvedbi ukrepa bo 

bon prejelo 10.000 zainteresiranih. Šlo naj bi za trajen ukrep, bon bo mogoče uporabiti večkrat. V povezavi 

z izvedbo se pojavljajo odprta vprašanja kot so ustrezen prijavni postopek za pridobitev bona, dostop do 

ljudi, ki bon dejansko potrebujejo in informiranje ciljnih skupin. Sektor pripravlja tudi druge ukrepe v 

povezavi z družbenim vidiki digitalne preobrazbe kot so samodejno podnaslavljanje televizijskih programov,

virtualno okence za javno upravo, obvezen e-podpis v državi upravi in avtomatsko podaljšanje prometnega 

dovoljenja. Sektor je odprt za sestanke z zainteresiranimi deležniki z zvezi z izvajanjem ukrepov.
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V razpravi je Arian Debeljak opozoril, da so se osnovnošolci iz ranljivih in socialno šibkih družin v času 

šolanja na daljavo soočali tudi s težavami pri dostopu do (dovolj hitrega) interneta. Mojca Štruc je 

izpostavila pomen dostopa do ciljnih skupin, ki bodo upravičene do uporabe bona.

Sprejeti sklepi:

2.1) dr. Nino Gržinič Frelih, vodjo Sektorja za digitalno vključenost pri Službi Vlade RS za digitalno 

preobrazbo se vključi v strateško skupino za družbene vidike digitalizacije kot članico skupine.

AD3) Predstavitev idejnih predlogov za izboljšanje spletne dostopnosti digitalnih javnih storitev na 

občinski ravni 

Arian Debeljak in Sabina Popit iz Mestne občine Ljubljana sta predstavila naslednje izhodiščne predloge:

- izboljšati komunikacijo med državo in občinami pri vzpostavljanju informacijske infrastrukture (občine 

ponekod razvijajo svoje platforme, nato pa jim država ponudi svoje rešitve),

- izboljšati pravočasno informiranost občin o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na razvoj ali 

vzdrževanje digitalni javnih storitev,

- sprejeti ukrepe za sofinanciranje investicij in stroškov na področju informatike v slovenskih občinah (okoli 

90 % občin nima lastne informatike, zato se poslužujejo garažnih rešitev, kar postavlja pod vprašaj 

dostopnost, varnost in zasebnost digitalnih rešitev. Hkrati pa se od večjih, večinoma mestnih, občin 

pričakuje veliko digitalne podpore občanom, rešitve na področju pametnih mest in skupnosti ipd. V 

Združenju mestnih občin Slovenije zato menijo, da zgolj en predstavnik občin v strateški skupini za pripravo 

strategije digitalnih storitev in v Strateškem svetu za digitalizacijo ni dovolj, saj že samo Mestna občina 

Ljubljana pokriva skoraj eno četrtino slovenskega prebivalstva.

Peter Grum, generalni direktor Direktorata za informatiko je predstavil organizacijski in procesni okvir 

priprave strategije digitalnih javnih storitev. Trenutno je pripravljen osnutek strategije. Predstavnik  občin je

vključen v strateško skupino, ki sodeluje pri pripravi dokumenta. Na Direktoratu za informatiko so odprti za 

predloge, ki bodo okrepili vlogo občin v strategiji. V strategiji bo med drugimi poudarjena elektronska 

identiteta, ki bo omogočala lažjo uporabo digitalnih javnih storitev. Peter Grum je opozoril, da se tudi 

državna informatika sooča s kadrovskimi težavami in razvojnimi ovirami zaradi kompleksnosti IT sistemov.

Sprejeti sklepi:

3.1) Arian Debeljak posreduje predloge za izboljšanje spletne dostopnosti digitalnih javnih storitev na 

občinski ravni na Direktorat za informatiko.

AD4) Dopis v zvezi s predlogi ukrepov za digitalno vključenost za Službo vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 
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Mojca Štruc je povedala, da je pripravljen osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030, ki se še dopolnjuje  z 

izhodišči, ki jih je EU opredelila v Digitalnem kompasu in programu politike »Pot v digitalno desetletje« do 

leta 2030. Predvidoma novembra bo predlog dan v medresorsko usklajevanje in javno razpravo.  Trenutno 

še ni jasno, v kolikšni meri bodo ukrepi za krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne tehnologije in 

izboljšanje splošne digitalne vključenosti vključeni v operativni program kohezijske politike.

Sprejeti sklep:

4.1) Končna verzija dopisa za Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki ga je pripravil 

mag. Simon Delakorda, se uskladi korespondenčno znotraj strateške skupne in posreduje do konca oktobra 

na SVRK.

AD5) Predlogi za vključevanje deležnikov v skupino za družbene vidike digitalizacije

Sprejeti sklep:

5.1) K sodelovanju v strateški skupini za družbene vidike digitalizacije se povabi naslednje deležnike / 

strokovnjake za družbene vidike digitalizacije:

- izr. prof. dr. Dan Podjed, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

- Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

- izr. prof. dr. Vesna Dolničar, Fakulteta za družbene vede.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

Priprava predlogov ukrepov na področju digitalne vključenosti za akcijski načrt prenovljene

strategije digitalna Slovenija

Vabilo in udeležba Petra Gruma, generalnega direktorja Direktorata za informatiko in namestnika vodje 

operativne delovne skupine za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev na 3. srečanju strateške skupine.

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

politiko 

Mag. Simon Delakorda je pripravil predlog dopisa strateške skupine za Službo Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko glede umestitve ukrepov za krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne 

tehnologije in izboljšanjem splošne e-vključenosti prebivalstva v operativni program izvajanja kohezijske 

politike.

Predlogi za vključevanje deležnikov v skupino za družbene vidike digitalizacije

Vabilo in udeležba dr. Nine Gržinič Frelih, vodje Sektorja za digitalno vključenost pri Službi Vlade RS za 

digitalno preobrazbo na 3. srečanju strateške skupine.
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mag. Simon Delakorda je pripravil predlog za vključitev dodatnih deležnikov / strokovnjakov na področju 

družbenih vidikov digitalizacije v strateško skupino.

RAZNO

/

S strani članov strateške skupine ni bilo predlogov pod to točko.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

Naslednji sestanek strateške skupine bo potekal v petek, 19. novembra ob 13h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/SDK-druzbeni-vidiki-digitalizacije-4. Sestanki strateške skupine potekajo vsak 

3. petek v mesecu ob 13h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID) 20. oktobra 2021.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) 22. 

oktobra 2021.

Dopolnila posredovala Arian Debeljak in Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana) 26. oktobra 2021.

Redakcijske popravke uredil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID), 27. in 29. oktobra 2021.
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