
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKA DIGITALNA KOALICIJA 

 

digitalna.si 

 

 

 

 

 

IZJAVA O VZPOSTAVITVI IN 

SODELOVANJU 

 

 
  



 

Ob vzpostavitvi Slovenske digitalne koalicije 

 

Predstavniki: 

— gospodarstva, 
— civilne družbe, 
— raziskovalno-razvojnega sektorja ter 
— javnega in državnega sektorja 

 

se zavedamo: 

— da je splošna digitalizacija Slovenije nujna za ohranitev in izboljšanje ravni družbene blaginje, 
izboljšanje konkurenčnosti in za izrabo razvojnih priložnosti, 

— da je digitalizacija gospodarstva pogoj za gospodarsko rast, tudi malega gospodarstva, za 
industrijsko renesanso, za večjo konkurenčnost slovenskih podjetij na globalnih trgih in s tem 
nova kvalitetna delovna mesta, 

— da je Vlada RS postavila vizijo, da Republika Slovenija s pospešenim razvojem digitalne družbe 
izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, postane napredna digitalna družba in referenčno 
okolje za uvajanje inovativnih rešitev, temelječih na digitalnih tehnologijah, 

— da je v Sloveniji, sledeč zastavljeni viziji, treba pospešiti digitalizacijo družbe in gospodarstva, 
krepiti digitalno rast, investirati v raziskave in razvoj, v izobraževanje za digitalno družbo, 
spodbujati digitalno kulturo, umetnost in ustvarjanje digitalnih vsebin v slovenskem jeziku ter 
uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT in interneta na vseh 
področjih, 

— da je za razvoj sodobne digitalne družbe nujno treba izboljšati digitalno pismenost in e-veščine 
prebivalstva, 

— da imajo pri razvoju vključujoče digitalne družbe pomembno vlogo državljani in nevladne 
organizacije, 

— da je razvoj digitalne družbe interdisciplinarne narave, da je za dosego sinergijskih in 
medsektorskih razvojnih multiplikativnih učinkov potrebno povezovanje na ravni deležnikov, 
razvojnih politik, ukrepov ter razvojnih sredstev. 

 

 

Predstavniki deležnikov, 

skladno s Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020, 
ki za njeno izvajanje predvideva vzpostavitev Slovenske digitalne koalicije, in skladno s 
strateškimi usmeritvami Evropske komisije in njenim spodbujanjem vzpostavitev nacionalnih 
koalicij po zgledu Velike koalicije za digitalne zaposlitve, 

vzpostavljamo 

Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si. 
 
S koalicijo digitalna.si bomo pospeševali razvoj sodobne digitalne družbe in si prizadevali za čim 
boljšo izrabo razvojnih priložnosti, ki jih omogočajo IKT in internet, 

zato pristopamo k podpisu Izjave o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji – 
digitalna.si. 

  



Prizadevali si bomo za: 

— pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije, 
— usklajevanje razvojnih politik in ukrepov ter za krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo 

Slovenije, 
— povečanje gospodarske uspešnosti in zaposlitvenih možnosti, 
— doseganje sinergijskih in medsektorskih mulitplikativnih razvojnih učinkov, 
— večjo uporabo IKT rešitev, storitev in infrastrukture, ki bo temeljila na odprtosti, varnosti, 

zasebnosti in enakopravni dostopnosti, in bo prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje,  
— izboljšanje digitalne pismenosti in digitalnih kompetenc ciljnih skupin prebivalstva glede na 

ugotovljene vrzeli, 
— izboljšanje e-veščin, e-vključenosti in splošne kakovosti življenja prebivalstva, 
— večjo vključenost IKT v izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vključenost v digitalno družbo, 
— razvoj digitalnih vsebin in storitev v slovenskem jeziku in jezikovnih tehnologij in virov za 

slovenski jezik, 
— večjo uporabo e-storitev (e-uprava, e-bančništvo, e-zdravje…) in pospešeno uvajanje IKT v 

javnem sektorju. 

 

To bo prispevalo k: 

— večji konkurenčnosti gospodarstva, 
— novim zaposlitvenim možnostim, 
— razvoju socialne in vključujoče družbe in 
— hitrejšemu digitalnemu preoblikovanju Slovenije. 
 

Za hitrejši in učinkovitejši digitalni napredek lahko v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si sodelujejo 
vsi deležniki razvoja in digitalnega preoblikovanja Slovenije.  

 

Vsi podpisniki te Izjave, ki predstavljajo civilno družbo, gospodarstvo, raziskovalno-razvojni in javni 
sektor, si bodo prizadevali za spodbujanje čim širše podpore Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si in 
za sodelovanje vseh podpornikov v skupnih prizadevanjih za digitalizacijo Slovenije. 

 

Na Bledu, 24. 11. 2016 

 

Predsednik Vlade Republike Slovenije 

prof. dr. Miro Cerar 

 s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='prof. dr. Miro Cerar', rl=2  ̀

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 

Marjan Mačkošek 
 `sig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='Marjan Mačkošek', rl=2` 

Glasnik digitalnih tehnologij 

dr. Marko Grobelnik 

 s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd=' dr. Marko Grobelnik', rl=2  ̀

Predsednik KOsRIS 

prof. dr. Jadran Lenarčič 
 s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='prof. dr. Jadran Lenarčič', rl=2` 



Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 
informacijsko družbo (NVO VID) 
mag. Simon Delakorda  s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='mag. Simon Delakorda', rl=2  ̀

Predstavnik Rektorske konference 

prof. dr. Ivan Svetlik 
 s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='prof. dr. Ivan Svetlik', rl=2  ̀

Predsednik Skupnosti občin Slovenije 

Bojan Kontič 
 s̀ig, st=1, sq=1, signer=Koalicija, fd='Bojan Kontič', rl=2` 
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