
Zapisnik 8. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri
Slovenski digitalni koaliciji

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

Trajanje: 13:00 – 14:30

Prisotni: Mladen Bijeljac (Svet za elektronske komunikacije), Arian Debeljak (Mestna občina Ljubljana), dr. 

Sabina Popit (Mestna občina Ljubljana), Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) prisotna 

začetne pol ure, Aleš Vidmar (Ministrstvo za javno upravo), Igor Zorko (Gospodarska zbornica Slovenije) 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) in Jaka Repanšek (Strateška skupina za digitalno regulativo in okolje). 

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

in umetnosti), Maša Malovrh (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) in Blaž 

Urbanč (NSIOS, Svet za elektronske komunikacije).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 7. sestanka Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije z dne 18. 

februarja 2022 s strani takrat prisotnih

Sprejeti sklep št. 8-1: Mladen Bijeljac, Sabina Popit, Mojca Štruc in Simon Delakorda so potrdili zapisnik.

AD2) Kratke predstavitve tekočih aktivnostih deležnikov v povezavi z družbenimi vidiki digitalizacije

Mojca Štruc (Služba vlade RS za digitalno preobrazbo) je delila informacijo o pripravi dveh javnih razpisov 

za zahtevne digitalne kompetence mladih in za osnovne digitalne kompetence starejših. S FURS potekajo 

usklajevanja glede izvedbe ukrepa digitalni bon. Pripravlja se Resolucija o računalništvu in informatiki kot 

obveznemu predmetu.

Sabina Popit in Arian Debeljak (Mestna občina Ljubljana) sta predstavila aktivnosti MOL na evropskih 

razpisih v povezavi z digitalizacijo na področju okolja in prometa. V okviru procesa priprave strategije 

digitalnega razvoja Ljubljane se izvaja anketa za občane in zaposlene v mesti upravi, v sodelovanju s 

fokusno skupino se pripravljajo strateški cilji in ukrepi digitalnega razvoja. ZMOS je podal nove pripombe na

predlog operativnega programa in partnerskega sporazuma evropske kohezijske politike. V pripravi je 

konferenca na temo pametnih mest in digitalizacije javne uprave na lokalnem nivoju. Arian je izpostavil 

problem nejasne razmejitve političnega odločanja na horizontali digitalizacije z vidika vzpostavljanja 

ustrezne infrastrukture. Brez slednjega imajo občine težave razvoju storitev in vsebin po vertikalah.
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Aleš Vidmar (Ministrstvo za javno upravo) je delil informacijo o trenutnem stanju priprave Strategije 

digitalnih javnih storitev. Predlagal je, da ZMOS imenuje predstavnika/co v delovno skupino za pripravo 

strategije.

Mladen Bijeljac (Svet za elektronske komunikacije) je povedal, da redna seja SEK še ni potekala in da zato 

nima pooblastila za poročanje o aktivnostih Sveta za elektronske komunikacije v povezavi z družbenimi 

vidiki digitalizacije. Sklepi SEK so sicer javno dostopni na spletni strani sveta. Pozdravil je javni razpis za 

digitalne kompetence mladih. Hkrati je poudaril, da je potrebno digitalne kompetence razvijati že v 

zgodnejših fazah izobraževanja. Izpostavil je tudi problem analogne in digitalne funkcionalne nepismenosti 

prebivalstva.

Igor Zorko (Gospodarska zbornica Slovenije) je izpostavil, da je digitalizacija poslovnega okolja pogojena s 

kompetencami in digitalizacijo delovnih mest. Potrebno je urediti klasifikacijo kompetenc in kompetenčnih 

modelov. Manjka delovna sila s kompetencami za posamezne procese. Zato bo pomembno izvajanje 

izobraževanj iz naslova zakona od digitalni vključenosti. Potrebno je povečati napore in sredstva za 

digitalizacijo gospodarstva. Vse večji izziv, kako privabiti IT strokovnjake iz drugih okolij.

Simon Delakorda (Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo) delil informacijo o 

analizi stanja in potreb glede uporabe programske opreme in storitev v nevladnih organizacijah ter dopisu 

Službi za digitalno preobrazbo za spodbujanje uporabe odprtokodnega programja ter storitev kot 

upravičenih stroškov na javnih razpisih. Povedal je tudi, da so zainteresirane nevladne organizacije 

podpisale pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij in da je bilo objavljeno

končno poročilo delovne skupine za digitalno preobrazbo Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope. 

Potekal je tudi sestanek Mreže NVO-VID in Službe za digitalno preobrazbo, na katerem je mreža predstavila

predloge za redno komunikacijo s službo in opozorila na neizvajanje zakonskih in strateških ukrepov za 

razvoj nevladnih organizacij na področji digitalne preobrazbe. 

Sprejeti sklep št. 8-2: Sabina Popit in Arian Debeljak predstavita problematiko načrtovanja in financiranja 

digitalne preobrazbe lokalne samouprave na upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije.

AD3) Programiranje Evropske kohezijske politike 2021-2027

Simon Delakorda je povedal, da s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ni bilo 

povratne informacije na zapis razprave na temo ukrepov specifičnega cilja 1.4 (izkoriščanje prednosti 

digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe) v programu za izvajanje 

Evropske kohezijske politike.

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.
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https://www.sek-rs.si/mnenja-priporocila-in-predlogi-sveta
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/14/10-nevladnih-organizacij-podpisalo-pismo-o-nameri-za-vzpostavitev-digitalnega-sredisca-nvo/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/03/11/pobuda-za-vkljucitev-odprtokodne-programske-opreme-in-storitev-med-upravicene-stroske-na-javnih-razpisih/


RAZNO

I. Komunikacija med Strateško skupino za družbene vidike digitalizacije in Upravnim odborom v okviru 

Slovenske digitalne koalicije

Igor Zorko in Simon Delakorda sta po e-pošti poslala dopolnitve na predlog zapisnika, ki pa jih nista vnesla v

zapisnik.

II. Prostor za predstavljanje digitalne preobrazbe

Igor Zorko in Simon Delakorda sta po e-pošti poslala dopolnitve, ki pa jih nista vnesla v zapisnik.

NASLEDNJI SESTANEK STRATEŠKE SKUPINE

Naslednji sestanek strateške skupine bo potekal v petek, 15. aprila 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) 6. april 2022.

Dopolnila posredovala Mojca Štruc (Služba vlade za digitalno preobrazbo) 6. aprila 2022.
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https://meet.jit.si/

