
Zapisnik 15. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 20. januar 2023, videokonferenca meet.kersnikova.org

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Katja K. Ošljak (Vsak), Simona Knavs (Društvo Duh časa), Igor Miljavec (MDSSNG), Neja Samar 

Brenčič (IZRIIS,)  Eduard Filipas (RHEA), Petra Vanič (Biotehna) in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 14. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne 18. 

november 2022.

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2)  Priprava pripomb, predlogov in dopolnitev na predlog Strategije Digitalna Slovenija 2030

Delovna skupina je identificirala naslednje predloge pripomb, predlogov in dopolnitev na predlog Strategije

Digitalna Slovenija 2030:

- digitalne kompetence državljanov ne smejo biti vezane zgolj na trg; 

- državljanska in medijska pismenost v kontekstu digitalnih tehnologij;

- nedostopnost vsebin na družbenih omrežij v slovenskem jeziku (pomoč uporabnikom, pravila uporabe);

- definicija digitalne preobrazbe;

- podporno okolje za digitalizacijo NVO sektorja;

- uporaba odprtih formatov pri poslovanju z državljani;

- zagotavljanje digitalne suverenosti države in družbe;

- promocija obstoječih digitalnih javnih storitev, da pridejo informacije do uporabnikov;

- večji poudarek na splošni dostopnosti;

- dodati horizontalna načela (demokratičnost, zeleno,...);

- ločevanje med digitalnimi kompetencami in strokovnimi znanji;

- kazalniki merjenja uporabe digitalnih storitev;

- dostopne cene telekomunikacijskih storitev;

- referenca na Berlinsko deklaracijo o digitalni družbi in na vrednotah temelječi digitalni upravi ter 

Lizbonsko deklaracijo o digitalni demokraciji z namenom;

- ustrezno ločevanje med civilno družbo in nevladnimi organizacijami pri vprašanju podpornega okolja za 
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razvoj in profesionalizacijo;

- opozoriti na pomanjkljivo izvedeno javno razpravo o predlogu strategije kot celote (prekratki roki in 

omejen dialog).

Sklep: Simon Delakorda uredi pripombe delovne skupine in jih pošlje do zaključka javne razprave na 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

AD3) Vsebinska priprava točke na temo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti za sestanek z 

Ministrstvom za digitalno preobrazbo

Delovna skupina je na predhodnem 14. sestanku opredelila naslednje ključne nenaslovljene predloge 

Mreže NVO-VID v noveli Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti:

- opredelitev ranljivih, marginaliziranih in izključenih družbenih skupin kot ciljnih skupin zakona (po zgledu 

23. c. člena (upravičenci računalniškega sklada);

- vključitev 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);

- upravičenost nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu do subvencij za nakup računalniške

opreme (14. člen). 

Na podlagi prekratkega roka za javno razpravo o predlogu Strategije Digitalna Slovenija 2030 je smiselno 

predlagati tudi dopolnitev 16. člena (sooblikovanje politik resornih ministrstev) tako, da priprava politike s 

področja spodbujanja digitalne vključenosti potekala v okviru javne razprave s strokovno in drugimi 

zainteresiranimi javnostmi, ki traja od 30 do 60 dni.

Poiskati je potrebno tudi možnost za umestitev nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na 

področju razvoja informacijske družbe kot pomembnega deležnika digitalne vključenosti v novelo zakona. 

Sklep: Katja K. Ošljak in Simon Delakorda uredita vsebinske predloge za sestanek z Ministrstvom za 

digitalno preobrazbo v februarju. Prav tako predstavita predloge v obliki amandmajev na seji matičnega 

odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bo obravnavalo novelo

zakona. Amandmaji se potrdijo na naslednjem sestanku delovne skupine.

AD4) Razno

Ni bilo predlogov.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 17. februarja 2023 ob 15h prek videokonference 
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meet.kersnikova.org. Sestanki delovne skupine potekajo vsak 3. petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 15. februar 2023.
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