
Zapisnik 4. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

Datum in lokacija: petek, 19. november 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 13:00 – 14:00

Prisotni: dr. Polonca Blaznik (Ministrstvo za javno upravo), Matej Cerar (Mestna občina Ljubljana), Arian 

Debeljak (Mestna občina Ljubljana), dr. Nina Gržinič Frelih (Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo), Sabina 

Popit (Mestna občina Ljubljana), Mojca Štruc (Ministrstvo za javno upravo) in mag. Simon Delakorda (Mreža 

nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo).

Prisotnost upravičil: izr. prof. dr. Dan Podjed (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in

umetnosti).

Drugi vabljeni: Borut Čampelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Peter Grum (Ministrstvo za 

javno upravo), Maša Malovrh (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo), Jaka 

Repanšek (Strateška skupina za digitalno regulativo in okolje), Aleš Vidmar (Ministrstvo za javno upravo) in 

Igor Zorko (Gospodarska zbornica Slovenije).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 3. srečanja Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije z dne 15. oktobra 

2021 s strani takrat prisotnih na sestanku

Sprejeti sklep:

Arian Debeljak, Nina Gržinič Frelih, Mojca Štruc in Simon Delakorda so potrdili zapisnik.

AD2) Vključevanje deležnikov v strateško skupino

Sodelovanje v strateški skupini sta potrdila Nina Gržinič Frelih in Dan Podjed.

Sklep: Simon Delakorda pošlje ponovno vabilo Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in izr. prof. dr. Vesni 

Dolničar (Fakulteta za družbene vede). 

AD3) Kratke predstavitve tekočih aktivnostih deležnikov v povezavi z družbenimi vidiki digitalizacije

Polonca Blaznik (Ministrstvo za javno upravo) je predstavila aktivnosti Direktorata za informacijsko družbo. 

Direktorat je v sodelovanju z deležniki uskladil predlog prenovljene Strategije digitalna Slovenija, ki je 

pripravljen za javno razpravo. Strategija zajema tudi področje digitalne vključenosti. Direktorat za 

informacijsko družbo bo v skladu s spremembo Zakona o državni upravi prešel v okvir s Službe Vlade RS za 

digitalno preobrazbo. 

Nina Gržinič Frelih (Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo) je kot glavno aktivnost izpostavila pripravo 
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ukrepa digitalni bon. Sektor za digitalno vključenost ima v povezavi z ukrepom komunikacijo z različnimi 

deležniki. Ukrep se bo izvedel prek javnega razpisa za obstoječe izvajalce izobraževanj za starejše in mlade. 

Digitalni bon predvideva tudi podporo pri nakupu računalniške opreme in se bo predvidoma začel izvajati v 

marcu 2022.

Arian Debeljak (Mestna občina Ljubljana) je povedal, da na Združenju mestnih občin Slovenije niso prejeli 

predlogov na temo digitalne vključenosti. Združenje je na Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo naslovilo

dopis za srečanje.

Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) je predstavil zahteve za

humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo, ki jih je pripravila mreža ter osnutek sporočila za 

javnost v povezavi z indeksom DESI (povečanje naložb v družbene segmente digitalne preobrazbe v okviru 

Evropske kohezijske politike 2021-2027).

Sklep: Udeleženci so potrdili predlog, da predstavitve tekočih aktivnosti deležnikov postanejo redna točka 

na sestankih strateške skupine. 

AD4) Povratna informacija Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko glede digitalne 

vključenosti

Simon Delakorda je na Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naslovil dopis strateške 

skupine v zvezi z umeščanjem ukrepov digitalne vključenosti v izvedbeni načrt evropske kohezijske politike. 

S strani službe so sporočili, da potekajo posvetovanja z različnimi deležniki glede izvedbenega načrta. Zato 

na SVRK-u predlagajo srečanje s strateško skupino v januarju, ko bodo znani posamezni predlogi ukrepov.

Polonca Blaznik je dodala, da področje digitalne vključenosti zaenkrat ni vključeno v izhodiščni sporazum o 

partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027.

Sklep: Strateška skupina v decembru ponovno naslovi pobudo na Službo vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko glede sestanka na temo vključevanja družbenih vidikov digitalizacije v programiranje 

evropske kohezijske politike. 

AD5) Položaj Slovenije na prenovljenem DESI indeksu

Prisotni so izmenjali poglede in stališča o položaju Slovenije na prenovljenem indeksu DESI. Zaradi 

spremenjene metodologije in posledične otežene primerljivosti podatkov, se je odprl prostor za različne 

interpretacije in razumevanja. Prisotni so se strinjali, da so družbeniki vidiki digitalne preobrazbe 

zapostavljeni in da jim je potrebno nameniti večjo pozornost pri načrtovanju in izvajanju ukrepov.

Sklep: Simon Delakorda pošlje predlog sporočila za javnost Mreže NVO-VID v zvezi z indeksom DESI v 
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komentar Polonci Blaznik in Arianu Debeljaku. 

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Vključevanje deležnikov v strateško skupino za družbene vidike digitalizacije

V strateško skupino sta se vključila Nina Gržinič Frelih in Dan Podjed.

II. Predlogi za izboljšanje spletne dostopnosti digitalnih javnih storitev na občinski ravni 

Arian Debeljak je prek ZMOS pozval občine, da posredujejo predloge na temo digitalne vključenosti na 

lokalni ravni. 

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

kohezijsko politiko 

Simon Delakorda je poslal dopis na SVRK.

RAZNO

I. Težave pri uporabi videokonference https://meet.kersnikova.org/ prek omrežja HKOM

Sklep: Simon Delakorda pri upravljavcu videokonferenčnega sistema https://meet.kersnikova.org/ preveri, 

zakaj imajo sodelujoči, ki se priključujejo prek omrežja HKOM, težave s sliko in zvokom.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

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

https://meet.kersnikova.org/SDK-druzbeni-vidiki-digitalizacije-  5  . Sestanki strateške skupine potekajo vsak 

3. petek v mesecu ob 13h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID) 30. novembra 2021.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo) 1. 

decembra 2021.

Redakcijske popravke uredil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID), 6. in 7. decembra 2021.
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