
Zapisnik 12. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 17. junij 2022, videokonferenca meet.kersnikova.org

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Katja K. Ošljak (Vsak), Matjaž Ugovšek (Duh časa) in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 10. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne 15. aprila

2022

Katja in Simon sta potrdila zapisnik. 

11. sestanek delovne skupine je potekal 27. maja 2022  v soorganizaciji z delovno skupino za prosto 

programje in storitve na temo javnega razpisa D DIGIT 55+. Udeleženci sestanka so se dogovorili, da 

zainteresirane članice NVO-VID prek dopisnega seznam mreže sporočijo svoje ponudbe in potrebe glede 

izobraževalnih vsebin (izobraževalcev) in prostorov za izvedbo izobraževanj.

AD2)  Sodelovanje v strateški skupini Digitalne kompetence in izobraževanje pri SDK

Strateška skupina za digitalne kompetence in izobraževanje pri Slovenski digitalni koaliciji ni več aktivna. V 

primeru, da se bo strateška skupina pri SDK zopet aktivirala, bosta predstavnici Mreže NVO-VID v strateški 

skupini obvestili delovno skupino za izobraževanje.

AD3) Digitalni bon in JR za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju 

digitalnih kompetenc

Med članicami mreže NVO-VID ni posebnega interesa za sodelovanje na JR za sofinanciranje izvajanja 

neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc. Javni razpis je v nekaterih vidikih 

pomanjkljiv (npr. nezadostna opredelitev ciljnih skupin in posledična nesmotrna poraba javnih sredstev) ter

ni prijazen do nevladnih organizacij. Posebej problematično je pogojevanja dostopa do digitalnega bona z 

udeležbo na izobraževanjih.

AD4) Razno
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Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v mesecu septembru. Sestanek bo namenjen opredelitvi 

tematik izobraževanja v digitalni družbi, ki jih bo delovna skupina naslavljala do konca leta 2022.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v mesecu septembru prek videokonference 

meet.kersnikova.org. Sestanki delovne skupine potekajo vsak 3. petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 17. oktober 2022.
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