
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1 
1000 Ljubljana
gp.sdp@gov.si

                V Ljubljani, 19. september 2022

ZADEVA: Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Spoštovani,

V skladu s sklepom sestanka med Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo in Mrežo nevladnih 
organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)1 z dne 17. avgusta vam pošiljamo 
predloge amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Ključne rešitve predlaganih amandmajev so naslednje:

1) Vključitev kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami.

2) Osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine kot samostojno ciljno skupino zakona.

3) Vključevanje zainteresirane javnosti in ključnih deležnikov v obliki strukturiranega dialoga v 
pripravo politik, načrtov in ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti.

4) Upoštevanje načel transparentnosti in dobrega upravljanja pri ukrepih za spodbujanje digitalne 
vključenosti.

5) Širitev upravičencev za subvencije za nakup računalniške opreme na nevladne organizacije s 
statusom v javnem interesu.

6) Spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne 
vključenosti.

7) Vzpostavitev Računalniškega sklada za financiranje ukrepov za zmanjševanje digitalnega 
razkoraka ranljivih skupin prebivalstva.

8) Zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

1 https://www.informacijska-druzba.org/  
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9) Umik DESI indeksa kot pokazatelja razvitosti digitalnih kompetenc.

Posebej izpostavljamo pomen amandmajev, ki naslavljajo kompetence državljanske in medijske 
pismenosti, osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine, vključevanje zainteresirane 
javnosti in ključnih deležnikov v pripravo politik in ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti, 
spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne 
vključenosti ter zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Vključevanje zainteresirane javnosti in ključnih deležnikov v pripravo politik predstavlja politično 
zavezo sedanje Vlade RS. Spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij
na področju digitalne vključenosti pa predstavlja zakonsko obveznost Službe Vlade RS za digitalno 
preobrazbo.

Amandmaji, ki se nanašajo na zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda, so bili 
pripravljeni v sodelovanju s Plan B za Slovenijo - mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj2. 
Mreža Plan B za Slovenijo združuje 38 nevladnih organizacij, od katerih jih ima 26 status delovanja 
v javnem interesu. 

Predlagane amandmaje podpira 22 članic nevladnih organizacij v Mreži NVO-VID (po abecednem 
vrstnem redu):

- Beletrina, Zavod za založniško dejavnost*
- Društvo Ekologi brez meja
- Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost
- Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
- Društvo Računalniški muzej*
- Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in 
tehnologije
- Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
- Društvo za trajnostni razvoj Duh časa*
- Kulturno izobraževalno društva KIBLA
- Transparency International Slovenia – društvo Integriteta
- Ustanova Fundacija Sonda
- Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo
- Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo*
- Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje
- Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje
- Zavod NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
- Zavod Projekt Atol
- Zavod Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto
- Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
- Zavod za digitalno dostopnost A11y.si
- Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje*
- Zveza društev upokojencev Slovenije

* Nevladna organizacija s statusom v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

2 https://www.planbzaslovenijo.si/  
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Od predlagatelja novele zakona, Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo, pričakujemo pisni odziv s 
povratnimi informacijami na vsak predlagan amandma posebej ter utemeljeno obrazložitev v 
primeru neupoštevanja posameznih amandmajev.

Prosimo, da pisni odziv posredujete na kontaktni e-naslov Mreže NVO-VID 
mreza.nvo@informacijska-druzba.org ter v kopijo simon.delakorda@inepa.si in 
nisa@planbzaslovenijo.si (Mreža Plan B za Slovenijo).

Z lepimi pozdravi,

mag. Simon Delakorda
Koordinator zagovorništva in mreženja
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
simon.delakorda@inepa.si
041 365 529
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Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

2. člen (namen in cilji zakona)

Predlagamo, da se besedilo člena dopolni z novim, 8. odstavkom tako, bo med cilje zakona vključen
tudi dvig kompetenc državljanske pismenosti in medijske pismenosti.

Predlog novega, 8. odstavka, se tako glasi: »dvig kompetenc državljanske in medijske pismenosti v 
povezavi z digitalnimi tehnologijami.«

Utemeljitev: Kompetence državljanske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami so 
kompetence, ki spodbujajo aktivno državljanstvo, sposobnost kritičnega izražanja ter izkoriščanja 
medijev za angažirano, odgovorno in aktivno vključevanje v digitalno družbo ter temeljijo na 
medijski pismenosti. Kompetence medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami 
omogočajo dostopanje do informacij, analiziranje, vrednotenje, izražanje in ustvarjanje vsebin na 
različnih platformah ter razumevanje strukture in delovanja digitalnega medijskega sistema.

***

Predlagamo, da se besedilo člena dopolni z novim, 9. odstavkom tako, da bo med cilje zakona 
vključeno tudi zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Predlog novega, 9. odstavka, se tako glasi: »zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega 
prehoda.«

Utemeljitev: spodbujanje digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije mora biti okolju 
prijazno, podnebno nevtralno in trajnostno naravnano. Pomen skladnosti zelenega in digitalnega 
prehoda izpostavlja Evropska komisija v poročilu o strateškem predvidevanju 2022 »Twinning the 
green and digital transitions in the new geopolitical context«.

3. člen (opredelitev izrazov)

Predlagamo dopolnitev člena tako, da se doda opredelitev dveh izrazov in sicer: kompetence 
državljanske pismenosti in kompetence medijske pismenosti.

»Kompetence državljanske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami so kompetence, ki 
spodbujajo aktivno državljanstvo, sposobnost kritičnega izražanja ter izkoriščanja medijev za 
angažirano, odgovorno in aktivno vključevanje v digitalno družbo ter temeljijo na medijski 
pismenosti.« 

»Kompetence medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami omogočajo dostopanje do
informacij, analiziranje, vrednotenje, izražanje in ustvarjanje vsebin na različnih platformah ter 
razumevanje strukture in delovanja digitalnega medijskega sistema.«

Utemeljitev: Obstoječe opredelitve digitalnih kompetenc so izpeljane iz okvirja DigComp. Njegova 
omejitev je v tem, da kompetence za digitalno družbo razvija iz perspektive digitalne ekonomije, 
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zanemarja pa državljanske in druge družbene aspekte, brez katerih ni vključujoče digitalne družbe 
(na primer razumevanje družbene vloge digitalnih medijev oziroma tehnologij za informiranost, 
komuniciranje in angažiranje v družbenih/političnih/upravnih procesih, prepoznavanje družbenih 
problemov/neenakosti oziroma različnih digitalnih kultur itd.).

5. člen (načelo enakopravne dostopnosti)

Predlagamo dopolnitev 5. člena tako, da bodo kot ciljna skupina izpostavljene najbolj ranljive 
družbene skupine.

Predlog dopolnjenega 5. člena se tako glasi: »Ukrepi za spodbujanje so dostopni pripadnikom 
najbolj ranljivih družbenih skupin in ostalih posameznih ciljnih skupin iz 9. člena tega zakona pod 
enakimi pogoji.«

Utemeljitev: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti se mora v izhodišču osredotočati na 
digitalno najbolj izključene in ranljive skupine prebivalstva.

6. člen (načelo ekonomičnosti)

Predlagamo dopolnitev 6. člena tako, da bodo kot ciljna skupina izpostavljene najbolj ranljive 
družbene skupine.

Predlog dopolnjenega 6. člena se tako glasi: »Spodbujanje digitalne vključenosti se načrtuje in z 
ukrepi spodbuja tako, da se z razpoložljivimi finančnimi sredstvi doseže čim večji dvig digitalnih 
kompetenc pripadnikov najbolj ranljivih družbenih skupin in ostalih posameznih ciljnih skupin.«

Utemeljitev: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti se mora v izhodišču osredotočati na 
digitalno najbolj izključene in ranljive skupine prebivalstva.

***

Predlagamo, da se besedilo člena dopolni z novim, 2. odstavkom tako, da bosta pri spodbujanju 
digitalne vključenosti upoštevani načeli socialne pravičnosti in okoljske trajnosti.

Nov, 2. odstavek 6. člena se tako glasi: »Spodbujanje digitalne vključenosti se načrtuje in z ukrepi 
spodbuja tako, da prispeva k socialni pravičnosti in okoljsko trajnostni družbi.«

Utemeljitev: Spodbujanje digitalne vključenosti mora prispevati k socialno pravični in okoljsko 
nevtralni digitalni družbi. Agenda 2030 za trajnostni razvoj izpostavlja tri razsežnosti trajnostnega 
razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. Predlog zakona se v posameznih členih sklicuje na 
gospodarske vidike digitalne vključenosti. Hkrati pa ne upošteva tudi socialne (zdravje in varnost pri
uporabi digitalnih tehnologij) in okoljske komponente digitalne vključenost (učinkovita raba 
energije in virov pri uporabi digitalnih tehnologij ter njihova ponovna raba). Pomen skladnosti 
zelenega in digitalnega prehoda izpostavlja Evropska komisija v poročilu o strateškem 
predvidevanju 2022 »Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context«.
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Dopolnjen naslov 6. člena se v skladu s predlaganima dopolnitvama tako glasi: »6. člen (načela 
ekonomičnosti, socialne pravičnosti in okoljske trajnosti).« 

7. člen (načelo mednarodne primerljivosti) 

Predlagamo spremembo 2. odstavka tako, da se iz besedila odstavka umakne indeks DESI.

Spremenjen 2. odstavek 7. člena se tako glasi: »Za mednarodno primerljivost se uporabljajo 
priznani kazalniki digitalne vključenosti.«
 
Utemeljitev: Indeks DESI ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalnih kompetenc. Indeks DESI meri 
digitalno preobrazbo podjetij, razvitost infrastrukture, digitalno usposobljenost človeškega kapitala 
in storitve e-uprave. Gre za razsežnosti, ki ugotavljajo tehnološko intenzivnost digitalizacije, 
razvitost digitalnega trga ter konkurenčnost držav in delovne sile glede na potrebe digitalne 
ekonomije. Indeks DESI ne vključuje podatkov o kompetencah državljanske in medijske pismenosti 
v povezavi z digitalnimi tehnologijami, uresničevanju digitalnih pravic posameznikov in zaupanju v 
digitalne tehnologije. Krepitev zaupanja v digitalne tehnologije je tudi eden izmed ciljev Zakona o 
spodbujanju digitalne vključenost. Kot alternativo indeksu DESI pri merjenju razvitosti digitalnih 
kompetenc in digitalne družbe predlagamo UNESCO indikatorje internetne univerzalnosti. 
Podrobneje na https://www.informacijska-druzba.org/2022/07/28/indeks-desi-ni-ustrezen-
pokazatelj-razvitosti-digitalne-druzbe/.

8. člen (načelo horizontalnosti in medresorskega sodelovanja)

Predlagamo dopolnitev naslova in 2. odstavka 8. člena tako, da se bo pristojni organ pri 
načrtovanju spodbujanja digitalne vključenosti in oblikovanju ukrepov, ki jih bo izvajal samostojno, 
posvetoval tudi z zainteresirano javnostjo. 

Dopolnjen 2. odstavek 8. člena se tako glasi: »Pristojni organ se pri načrtovanju spodbujanja 
digitalne vključenosti in oblikovanju ukrepov, ki jih bo izvajal samostojno, posvetuje z resornimi 
ministrstvi in z zainteresirano javnostjo.« 

Dopolnjen naslov 8. člena, se v skladu z dopolnitvijo 2. odstavka, tako glasi: »8. člen (načela 
horizontalnosti, medresorskega sodelovanja in transparentnosti).« 

Utemeljitev: Resolucija o normativni dejavnosti opredeljuje načelo transparentnosti, ki 
predpostavlja politike urejanja določenega področja v sodelovanju s čim širšo javnostjo, posebno 
pa s ciljnimi skupinami, na katere se nanaša; najavo, pripravo in sprejemanje predpisov po rednih 
zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane 
javnosti.

9. člen (ciljne skupine)

Predlagamo dopolnitev člena tako, da bodo kot ciljne skupine zakona v posebnem odstavku 
navedene ranljive, marginalizirane in izključene družbene skupine.
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Nov 1. odstavek 9. člena se tako glasi: »1. ranljive, marginalizirane in izključene družbene skupine.«

Utemeljitev: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti se mora v izhodišču osredotočati na 
digitalno najbolj ranljive in izključene skupine prebivalstva.

10. člen (analiza digitalne vključenosti)

Predlagamo spremembo 2. odstavka tako, da se iz besedila odstavka umakne indeks DESI.

Spremenjen 2. odstavek 10. člena se tako glasi: »Analiza digitalne vključenosti omogoča vpogled v 
raven digitalne vključenosti celotnega prebivalstva in razvitosti digitalnih kompetenc posameznih 
ciljnih skupin iz prejšnjega člena ter v učinkovitost izvajanja ukrepov za spodbujanje. Analiza 
digitalne vključenosti se izvaja s primerljivimi metodologijami mednarodno priznanih kazalnikov.«

Utemeljitev: Indeks DESI ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalnih kompetenc. Indeks DESI meri 
digitalno preobrazbo podjetij, razvitost infrastrukture, digitalno usposobljenost človeškega kapitala 
in storitve e-uprave. Gre za razsežnosti, ki ugotavljajo tehnološko intenzivnost digitalizacije, 
razvitost digitalnega trga ter konkurenčnost držav in delovne sile glede na potrebe digitalne 
ekonomije. Indeks DESI ne vključuje podatkov o kompetencah državljanske in medijske pismenosti 
v povezavi z digitalnimi tehnologijami, uresničevanju digitalnih pravic posameznikov in zaupanju v 
digitalne tehnologije. Krepitev zaupanja v digitalne tehnologije je tudi eden izmed ciljev Zakona o 
spodbujanju digitalne vključenost. Kot alternativo indeksu DESI pri merjenju razvitosti digitalnih 
kompetenc in digitalne družbe predlagamo UNESCO indikatorje internetne univerzalnosti. 
Podrobneje na https://www.informacijska-druzba.org/2022/07/28/indeks-desi-ni-ustrezen-
pokazatelj-razvitosti-digitalne-druzbe/.

11. člen (načrt spodbujanja digitalne vključenosti)

Predlagamo dopolnitev 4. odstavka tako, da načrt spodbujanja digitalne vključenosti določi 
pristojno ministrstvo v sodelovanju z zainteresirano javnostjo z upoštevanjem načela 
transparentnosti.

Dopolnjen 4. odstavek 11. člena se tako glasi: »Podrobnejšo vsebino načrta spodbujanja digitalne 
vključenosti določi pristojno ministrstvo v sodelovanju z zainteresirano javnostjo.«

Utemeljitev: Resolucija o normativni dejavnosti opredeljuje načelo transparentnosti, ki 
predpostavlja politike urejanja določenega področja v sodelovanju s čim širšo javnostjo, posebno 
pa s ciljnimi skupinami, na katere se nanaša; najavo, pripravo in sprejemanje predpisov po rednih 
zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane 
javnosti.

12. člen (ukrepi za spodbujanje)

Predlagamo dopolnitev 2. odstavka tako, da se pri določanju vsebine in pogojev posameznih 
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ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti ter pri njihovem izvajanju upoštevata načeli 
transparentnosti in dobrega upravljanja.

Dopolnjen 2. odstavek 12. člena se tako glasi: »Pri določanju vsebine in pogojev posameznih 
ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti ter pri njihovem izvajanju se upoštevata načeli 
transparentnosti in dobrega upravljanja. Ukrepi za spodbujanje so oblikovani tako, da je mogoče 
spremljati njihovo učinkovitost pri doseganju ciljev iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.« 

Utemeljitev: Resolucija o normativni dejavnosti opredeljuje načelo transparentnosti, ki 
predpostavlja politike urejanja določenega področja v sodelovanju s čim širšo javnostjo, posebno 
pa s ciljnimi skupinami, na katere se nanaša; najavo, pripravo in sprejemanje predpisov po rednih 
zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane 
javnosti. Zakon o javnih uslužbencih v 14. členu (načelo dobrega gospodarjenja) določa, da mora 
javni uslužbenec gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših 
rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških.

14. člen (subvencije za dvig digitalnih kompetenc)

Predlagamo dopolnitev 1. odstavka tako, da lahko pristojni organ dodeli subvencije za izvedbo 
programov neformalnega izobraževanja, obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti tudi za 
dvig kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami (v 
skladu z amandmajem k 2. in 3. členu).

Dopolnjen 1. odstavek 14. člena se tako glasi: »- dvig kompetenc državljanske in medijske 
pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami.« 

Utemeljitev: Kompetence državljanske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami so 
kompetence, ki spodbujajo aktivno državljanstvo, sposobnost kritičnega izražanja ter izkoriščanja 
medijev za angažirano, odgovorno in aktivno vključevanje v digitalno družbo ter temeljijo na 
medijski pismenosti. Kompetence medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami 
omogočajo dostopanje do informacij, analiziranje, vrednotenje, izražanje in ustvarjanje vsebin na 
različnih platformah ter razumevanje strukture in delovanja digitalnega medijskega sistema.

***

Predlagamo dopolnitev 2. odstavka tako, da lahko pristojni organ podeli subvencije za izvajanje 
formalnih in neformalnih programov za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe pripadnikov 
ciljnih skupin, ki nameravajo izvajati vzgojno-izobraževalno delo na področju digitalnih tehnologij in
kompetenc (v skladu z amandmajem k 9. členu).

Dopolnjen 2. odstavek 14. člena se tako glasi: »2) Subvencije lahko pristojni organ podeli za 
izvajanje formalnih in neformalnih programov za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe 
pripadnikov ciljne skupine iz 1., 6., 7. in 8. točke 9. člena tega zakona, ki nameravajo izvajati 
vzgojno-izobraževalno delo na področju digitalnih tehnologij in kompetenc.«

Utemeljitev: Pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela na področju digitalnih tehnologij in 
kompetenc zajema neformalno izobraževanje. Njegove prednosti so uvajanje inovativnih pristopov 
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pri krepitvi e-veščin in digitalnih kompetenc prebivalstva. Podrobneje na 
https://www.informacijska-druzba.org/2019/09/17/nevladne-organizacije-in-neformalno-
izobrazevanje-konferenca-vivid-2019/.

***

Predlagamo dopolnitev 5. odstavka tako, da lahko pristojni organ podeli subvencije za razvoj rešitev
in programov, ki izboljšujejo dostopnost digitalnih orodij in digitalnih vsebin za ranljive družbene 
skupine in pripadnike ciljne skupine iz 8. in 9. točke 9. člena tega zakona (v skladu z amandmajem k
9. členu).

Dopolnjen 5. odstavek 14. člena se tako glasi: »Subvencije lahko pristojni organ podeli za razvoj 
rešitev in programov, ki izboljšujejo dostopnost digitalnih orodij in digitalnih vsebin za pripadnike 
ranljivih družbenih skupin in ciljne skupine iz 8. in 9. točke 9. člena tega zakona.«

Utemeljitev: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti se mora v izhodišču osredotočati na 
digitalno najbolj ranljive in izključene skupine prebivalstva.

***

Predlagamo dopolnitev 6. odstavka tako, da so med upravičenci za subvencije za nakup 
računalniške opreme tudi nevladne organizacije namenjene podarjanju obnovljene računalniške 
opreme in nevladne organizacije s statusom v javnem interesu. 

Dopolnjen 6. odstavek 14. člena se tako glasi: »Za nakup računalniške opreme lahko pristojni organ 
podeli subvencije nevladnim organizacijam, namenjenim združevanju starejših, spodbujanju 
medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja in podarjanju obnovljene računalniške 
opreme, invalidskim organizacijam, nevladnim organizacijam s statusom v javnem interesu ter 
reprezentativnim socialnim partnerjem na ravni države.«

Utemeljitev: nevladne organizacije, namenjene podarjanju obnovljene računalniške opreme in 
nevladne organizacije s statusom v javnem interesu, katerih delovanje presega interese njenih 
ustanoviteljev oziroma njenih članov in je splošno koristno, s svojim delovanjem prispevajo k 
doseganji ciljev zakona o digitalni vključenosti.

16. člen (sooblikovanje politik resornih ministrstev)

Predlagamo dopolnitev 16. člena tako, da bo priprava politike s področja spodbujanja digitalne 
vključenosti potekala v dialogu s ključnimi deležniki. 

Nov, 4. odstavek 16. člena se tako glasi: »Pristojno ministrstvo pripravlja politike s področja 
spodbujanja digitalne vključenosti v sodelovanju z zainteresirano javnostjo v obliki strukturiranega 
dialoga s ključnimi deležniki.« 

Utemeljitev: Resolucija o normativni dejavnosti opredeljuje načelo transparentnosti, ki 
predpostavlja politike urejanja določenega področja v sodelovanju s čim širšo javnostjo, posebno 
pa s ciljnimi skupinami, na katere se nanaša; najavo, pripravo in sprejemanje predpisov po rednih 
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zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane 
javnosti.

17. člen (podpora ali izvedba izobraževalnih in promocijskih kampanj)

Predlagamo dopolnitev 17. člena tako, da se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: »Pristojni organ 
lahko v skladu s predpisi o javnih financah podeli subvencije za izvedbo projektov vsebinskih mrež 
nevladnih organizacij za dejavnosti informiranja, izobraževanja, zagovorništva, mreženja, 
promocije in podpore na področju spodbujanje digitalne vključenosti.« 

Utemeljitev: Nevladne organizacije so pomemben deležnik pri spodbujanju digitalne vključenosti 
prebivalstva Republike Slovenije. Podporno okolje vsebinskih mrež prispeva h krepitvi kapacitet za 
nove in inovativne iniciative nevladnih organizacij, strokovno pomaga pri identificiranju potreb 
okolja, razvoju programov in aktivnosti ter ciljno povezuje nevladne organizacije z namenom 
iskanja sinergij in trajnosti na področju spodbujanja digitalne vključenosti. Prav tako podpira 
nevladne organizacije pri aktivnemu sodelovanju z gospodarstvom pri odzivanju na družbene izzive
in potrebe ter pri sodelovanju z državnimi institucijami pri pripravi politik in predpisov ter 
doseganju ciljev javnih politik digitalne vključenosti. Pomen in vloga vsebinski mrež kot 
infrastrukturnega podpornega okolje za nevladne organizacij sta opredeljeni v Strategiji razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.

18. člen (digitalni bon)

Predlagamo dopolnitev 1. odstavka tako, da so med upravičenci do digitalnega bona posebej 
izpostavljeni pripadniki ranljivih ciljnih skupin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v 
skladu z amandmajem k 9. členu).

Dopolnjen 1. odstavek se tako glasi: »(1) Vlada lahko na podlagi načrta spodbujanja iz 11. člena 
tega zakona določi, da se med ranljivimi ciljnim skupinam ali delom ciljnih skupin iz 2. do 5. in 7. do 
9. točke 9. člena tega zakona podeli finančna spodbuda v obliki dobroimetja – digitalnega bona za 
nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih 
kompetenc (v nadaljnjem besedilu: digitalni bon).«

Utemeljitev: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti se mora v izhodišču osredotočati na 
digitalno najbolj ranljive in izključene skupine prebivalstva.

19. člen (blago ali izobraževalni programi, za katere je mogoče unovčiti digitalni bon, in njihovi 
ponudniki)

Predlagamo dopolnitev 1. odstavka tako, da je digitalni bon mogoče unovčiti tudi za servisne 
storitve popravila računalniške opreme in nakup rezervnih delov za računalniško opremo.

Dopolnjen 1. odstavek 19. člena se tako glasi: »(1) Digitalni bon za nakup računalniške opreme je 
mogoče unovčiti za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme ter za servisne 
storitve popravila računalniške opreme in nakup rezervnih delov za računalniško opremo, ki jo 
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podrobneje določi vlada. Digitalni bon za udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev 
digitalnih kompetenc je mogoče unovčiti za udeležbo v izobraževalnih programih, ki jih podrobneje 
določi vlada.«

Utemeljitev: Takšna spodbuda bo upravičencem omogočila daljšo uporabo obstoječe
računalniške opreme, omejila njeno potrošnjo ter zmanjšala količino odpadne računalniške 
opreme. Hkrati predstavlja neposreden ukrep za doseganje cilja skladnosti zelenega in digitalnega 
prehoda (dopolnitev 2. člena) in uresničevanje načela okoljsko trajnostne družbe (dopolnitev 6. 
člena).

22. člen (vsebina predpisa)

Predlagamo dopolnitev 4 alineje tako, da se z digitalnim bonom spodbuja nakup energetsko varčne
in okolju prijazne računalniške opreme.

Dopolnjena 4. alineja 22. člena se tako glasi: »– vrsto in lastnosti računalniške opreme ali 
izobraževalnih programov, za nakup katerih je digitalni bon podeljen (prvi odstavek 19. člena), pri 
čemer spodbuja nakup energetsko varčne in okolju prijazne računalniške opreme.«

Utemeljitev: Takšna spodbuda predstavlja neposreden ukrep za doseganje cilja skladnosti zelenega 
in digitalnega prehoda (glej dopolnitev 2. člena) in uresničevanje načela okoljsko trajnostne družbe 
(glej dopolnitev 6. člena). Podobne zakonske rešitve obstajajo v primeru uredbe o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN).

Dodatni člen (Računalniški sklad)

Podpiramo ustanovitev Računalniškega sklada za zmanjševanje digitalnega razkoraka ranljivih 
skupin prebivalstva. Za ta namen predlagamo naslednji dodatni člen v zakonu:

(1) V okviru državnega proračuna se kot proračunski sklad za nedoločen čas ustanovi Računalniški 
sklad.
(2) Namen Računalniškega sklada je sofinanciranje ukrepov za zmanjševanje digitalnega razkoraka 
ranljivih skupin prebivalstva pri dostopu do informacijsko-komunikacijskih tehnologij in podpore za 
njihovo uporabo.

(3) Računalniški sklad upravlja ministrstvo pristojno za digitalno preobrazbo. 

(4) Delovanje in financiranje Računalniškega sklada se natančneje določi v podzakonskem aktu.

Predlog spremembe 3. člena (opredelitev izrazov) s strani Društva Računalniški muzej

Predlagamo spremembo 4. odstavka 3. člena tako, da se  iz seznama zahtevnejših digitalnih 
kompetenc umakne digitalno trženje. Kompetenca digitalno trženje se prestavi v 5. odstavek istega 
člena (strokovne digitalne kompetence).
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Dopolnjen 5. odstavek 3. člena se tako glasi: »(5) Strokovne digitalne kompetence so kompetence 
razvoja digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, ki vključujejo računalniško programiranje, 
izboljšanje digitalne uporabniške izkušnje in kibernetske varnosti, digitalno trženje, shranjevanje ter
obdelavo podatkov in uporabo tehnologij, kot so umetna inteligenca, robotika, internet stvari, 
visoko zmogljivo računalništvo, 3D tiskanje, obogatena in navidezna resničnost, tehnologija 
veriženja blokov.«

Obrazložitev: predlagana sprememba izhaja iz pomembnosti kompetence digitalnega trženja za 
razvoj podjetništva ter razumevanja digitalnega okolja, v katerem delujejo posamezniki. Hkrati 
preprečuje morebitne neprimerne implementacije te veščine v poslovnem ali civilnem delovanju. 
Večina delovanja in interakcij civilnih akterjev v državi poteka prek družbenih platform, zaradi česar
so izpostavljene digitalnim trženjskim strategijam ter produktom globalnih in lokalnih razvijalcev 
teh platform.
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