
Zapisnik 7. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

Datum in lokacija: petek, 18. februar 2022, videokonferenca https://meet.jit.si/

Trajanje: 13:00 – 14:15

Prisotni: Mladen Bijeljac (Svet za elektronske komunikacije), Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana), Mojca 

Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo), Blaž Urbanč (NSIOS, Svet za elektronske komunikacije), Aleš 

Vidmar (Ministrstvo za javno upravo) in mag. Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 

informacijsko družbo).

Drugi vabljeni: Matej Cerar (Mestna občina Ljubljana), Borut Čampelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost

in šport), dr. Nina Gržinič Frelih (Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo), Peter Grum (Ministrstvo za javno 

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

(Strateška skupina za digitalno regulativo in okolje). 

Prisotnost upravičili: dr. Polonca Blaznik (Služba vlade RS digitalno preobrazbo), Arian Debeljak (Mestna 

občina Ljubljana), izr. prof. dr. Dan Podjed (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti) in Igor Zorko (Gospodarska zbornica Slovenije).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 6. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije z dne 21. januarja

2022 s strani takrat prisotnih

Sprejeti sklep št. 7-1: Sabina Popit, Mojca Štruc, Blaž Urbanč in Simon Delakorda so potrdili zapisnik.

AD2) Pregled izpolnjenih sklepov predhodnih sestankov strateške skupine

Simon Delakorda je na kratko predstavil pregled sprejetih in uresničenih sklepov strateške skupine od 

začetka njenega delovanja. Skupina je sprejela 29 sklepov, ki so se nanašali na njeno operativno in 

vsebinsko delovanje. Strateška skupina ni sprejemala skupnih vsebinskih stališč, pobud ali pozivov 

deležnikov, ki bi terjale predstavitev in potrditev na UO Slovenske digitalne koalicije. S strani prisotnih 

deležnikov ni bilo podanih pripomb ali predlogov glede dosedanjega delovanja strateške skupine.

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.

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

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je predstavila aktivnosti v povezavi s pripravo 

predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je bil poslan v sprejem v Državni zbor in pripravo 

smernic za Strategijo digitalna Slovenija 2030. Namen smernic je poenotiti izhodišča strategije z digitalnim 

kompasom EU in oblikovati skupne imenovalce z ostalimi sektorskimi strategijami (čezsektorska skladnost). 
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V procesu priprave smernic bodo potekali pogovori z zainteresiranimi deležniki. Usklajene smernice bodo 

potrjene na Vladi RS. Temu bo v drugi polovici leta sledila priprava Strategije Digitalna Slovenija 2030.

Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana) je predstavila potek priprave Strategije digitalna Ljubljana. Na 

podlagi uvodnih delavnic z deležniki so bili opredeljeni cilji strategije. Pripravljen je vprašalnik za občane, s 

katerim bodo ugotavljali njihova mnenja in potrebe v povezavi s različnimi vidiki digitalne Ljubljane. Sledilo 

bo še posvetovanje s fokusnimi skupinami predstavnikov različnih skupin deležnikov – NVO, občani, 

raziskovalna skupnost, podjetniki, razvojniki. Izvedla se bo tudi posebna anketa za zaposlene v oddelkih 

MOL. Strategija naj bi bila sprejeta v septembru. ZMOS je pripravil komentarje in dopolnitve na predlog 

Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in jih bo poslal na 

SVRK ter v vednost tudi SDP. Pripravljajo še mnenje glede vsebin Pametne specializacije, kjer si MO želimo 

predvsem več zgodnje vključenosti pri oblikovanju Akcijskega načrta za Pametna mesta in skupnosti ter pri 

oblikovanju t.i. horizontalnih vsebin, npr. Različnih digitalnih platform, tehničnih smernic in standardov.

Blaž Urbanč (NSIOS, Svet za elektronske komunikacije) izpostavil sestanek Nacionalnega sveta invalidskih 

organizacij Slovenije s Službo vlade RS za digitalno preobrazbo, ki je upoštevala njihove pripombe glede 

Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Aleš Vidmar (Ministrstvo za javno upravo) je predstavil trenutno stanje v procesu priprave Strategije 

digitalnih javnih storitev. V pripravi je dopolnjen predlog strategije, ki bo predstavljen na naslednjem 

sestanku delovne skupine za pripravo strategije.

Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) predstavil aktivnosti, ki 

so se nanašale na pripravo pripomb Mreže NVO-VID na predlog Zakona o spodbujanju digitalne 

vključenosti, pripravo letnega dogodka mreže ob mednarodnem dnevu informacijske družbe, ki bo 

posvečen digitalni suverenosti prebivalstva, oblikovanje delovne skupine za vzpostavitev Digitalnega 

središča nevladnih organizacij in začetek izvajanja projekta Na-prostem.si https://www.informacijska-

druzba.org/2022/01/25/na-prostem-si-prosto-programje-za-digitalno-vkljucenost-nvo-in-uporabnikov/.

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.

AD4) Predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti - izmenjava stališč deležnikov o predlogu 

zakona, ki je bil s strani Vlade RS poslan v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je poudarila, da je priprava predloga zakona potekala

intenzivno, v  časovni in kadrovski stiski. Služba je prejela veliko pripomb. Vse pripombe so bile skrbno 

pregledane in smiselno upoštevane oz. odgovorjene. Ni pa Službi uspelo z dopisi odgovoriti na pripombe 

javnosti.

2

https://www.informacijska-druzba.org/2022/01/25/na-prostem-si-prosto-programje-za-digitalno-vkljucenost-nvo-in-uporabnikov/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/01/25/na-prostem-si-prosto-programje-za-digitalno-vkljucenost-nvo-in-uporabnikov/


Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) je izpostavil, da večina 

pripomb Mreže NVO-VID na predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti ni bila upoštevanih. Na 

nekatere pripombe Služba za RS digitalni preobrazbo ni podala povratnega odziva. Opozoril je na 

neustrezno izvedbo javne razprave, ki ni v celoti upoštevala Resolucije o normativni dejavnosti. Sporno je 

tudi hitenje s pripravo zakona, zaradi katerega so nekatere zakonske rešitve pomanjkljive. Na 

problematično prakso sprejemanja sistemskih zakonov po nujnih postopkih je lansko leto opozorila tudi 

KPK. Mreža bo omenjene pomisleke naslovila na Službo vlade RS za digitalni preobrazbo in jo pozvala, da 

izboljša demokratične standarde v postopkih priprave zakonodaje, za katere je pristojna in ki veljajo za 

države članice OECD.

Aleš Vidmar (Ministrstvo za javno upravo) je vprašal, na kakšen način bo zagotovljena kakovost v zakonu 

opredeljenih usposabljanj.

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je odgovorila, da bodo izvajalci usposabljanj izbrani 

na osnovi javnih razpisov, ki bodo določali pogoje in merila za izbor – seveda s ciljem zagotovitve kakovosti 

usposabljanj. 

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.

AD5) Sodelovanje strateške skupine pri prenovi Strategije digitalna Slovenija in pripravi Strategije 

digitalnih javnih storitev - preverjanje interesa deležnikov

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je predlagala, da se smernice za Strategijo digitalna 

Slovenija 2030 predstavijo strateški skupini z namenom pridobitve povratne informacije deležnikov. 

Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) je predlagal, da se 

dopolnjen predlog Strategije digitalnih storitev posreduje v morebitne komentarje deležnikom v strateški 

skupini.

Sprejeti sklep št. 7-1: Mojca Štruc predstavi smernice za Strategijo digitalna Slovenija 2030 strateški 

skupini.

Sprejeti sklep št. 7-2: Dopolnjen predlog Strategije digitalnih storitev se s strani Direktorata za javno upravo

posreduje v morebitne komentarje deležnikom v strateški skupini.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Razprava s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na temo umestitve področja 
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digitalne vključenosti v Program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (CP 1: 

Pametna Evropa).

Sklep št. 6-2: Simon Delakorda je pripravil zapisnik razprave in ga dopolnjenega s strani prisotnih na

sestanku posredoval na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot referenčno gradivo za

opredelitev ukrepov specifičnega cilja 1.4 (izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja,

raziskovalne organizacije in javne organe) v programu za izvajanje Evropske kohezijske politike.

RAZNO

I. Določanje dnevnega reda sestankov strateške skupine

Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) je predlagal, da dnevni 

redi vključujejo tekoče vsebine v obravnavi na skupini, sprotne aktualne zadeve s področja družbenih 

vidikov digitalne preobrazbe in predlogov posameznih deležnikov strateške skupine.

II. Poročanje o delu strateške skupine upravnemu odboru Slovenske digitalne koalicije

S strani Igorja Zorka, predstavnika GSZ v upravnem odboru digitalne koalicije, je bila na skupino naslovljena

pobuda, da se poleg pošiljanja zapisnikov, predstavlja delo strateške skupine upravnemu odboru tudi 

osebno. Simon Delakorda je predlagal, da strateška skupina imenujemo predstavnika/co, ki se bo 

udeleževal/a sestankov upravnega odbora in ga obveščal o delu strateške skupine.

Sprejeti sklep št. 7-3: Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije imenuje Mojco Štruc (Služba vlade 

RS za digitalno preobrazbo) za svojo predstavnico v upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije. Mojca 

Štruc že sodeluje v UO kot predstavnica ustanovnega deležnika iz državnega sektorja.

III. Predstavljanje deležnikov v strateški skupini

Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana) je sporočila, da pri predstavitvah tekočih aktivnostih deležnikov v 

povezavi z družbenimi vidiki digitalizacije predstavlja aktivnosti Združenja mestnih občin Slovenije in 

Mestno občino Ljubljana. Stališča ZMOS predhodno usklajuje v Odboru za digitalni razvoj in pametna 

mesta.

Mladen Bijeljac (Svet za elektronske komunikacije) in Blaž Urbanč (NSIOS, Svet za elektronske 

komunikacije) sta sporočila, da nimata mandata za predstavljanje Sveta za elektronske komunikacije v 

strateški skupini, lahko pa informirata strateško skupino o sklepih in odločitvah SEK v zvezi z družbenimi 

vidiki digitalne preobrazbe.

IV. Operativne spremembe pri predstavnikih deležnikov v strateški skupini 

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je obvestila deležnike, da je bila s strani službe vlade 
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imenovana za predstavnico v strateški skupini. Ostalima predstavnicama iz službe vlade dr. Nini Gržinič 

Frelih in dr. Polonci Blaznik ni več potrebno pošiljati vabil na sestanke strateške skupine.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

Naslednji sestanek strateške skupine bo potekal v petek, 18. marca 2022 ob 13h prek videokonference 

https://meet.jit.si/. Sestanki strateške skupine potekajo vsak 3. petek v mesecu ob 13h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID) 23. februarja 2022.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Služba vlade za digitalno preobrazbo) 24. februarja 2022.

Dopolnila posredovala Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana) 28. februarja 2022.
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