
Zapisnik 14. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 18. november 2022, videokonferenca meet.kersnikova.org

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Katja K. Ošljak (Vsak), Igor Miljavec (MDSSNG), Jože Gornik (Stičišče Središče) in Simon Delakorda 

(INePA)

Prisotnost upravičili: Simona Knavs (Društvo Duh časa)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 12. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne (17. 

junija 2022)

Katja in Simon sta potrdila zapisnik. 

13. sestanek delovne skupine, ki je potekal 2. septembra, je bil namenjen uskladitvi predlogov 

amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (https://www.informacijska-

druzba.org/2022/09/19/predlogi-amandmajev-za-novelo-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/).

AD2)  Pregled odgovora SDP na predloge amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne 

vključenosti in priprava morebitnih dodatnih amandmajev

Delovna skupina je identificirala naslednje ključne nenaslovljen predloge v noveli Zakona o spodbujanju 

digitalne vključenosti:  

- nezadostna opredelitev ranljivih, marginaliziranih in izključenih družbenih skupin kot ciljnih skupin zakona

(9. in 18. člen). Po drugi strani so te natančno opredeljene v 23.c. členu (upravičenci računalniškega 

sklada);

- izključenost kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami, za 

katere se  dodeljujejo subvencije za izvedbo programov neformalnega izobraževanja, obveznih izbirnih 

vsebin in interesnih dejavnosti (14. člen);

- nevladne organizacije s statusom v javnem interesu niso upravičene do subvencij za nakup računalniške 

opreme (14. člen).

AD3) Organizacija dogodka na temo izobraževanja za digitalne kompetence

1

https://www.informacijska-druzba.org/2022/09/19/predlogi-amandmajev-za-novelo-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/
https://www.informacijska-druzba.org/2022/09/19/predlogi-amandmajev-za-novelo-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/


Točka ni bila obravnava zaradi upravičene odsotnosti predlagateljice Simone Knavs iz Društva Duh časa.

AD4) Razno

V primeru izvedbe načrtovanega sestanka Mreže NVO-VID s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo v 

mesecu decembru, bo naslednji redni sestanek delovni sestanek potekal po urniku.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo predvidoma potekal v petek, 16. decembra 2022 ali v petek, 20. 

januarja 2023 ob 15h prek videokonference meet.kersnikova.org. Sestanki delovne skupine potekajo vsak 

3. petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 15. december 2022.
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