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Digitalizacija – beseda je večpomenka

Po SSKJ ima digitalizacija dva 
pomena:

1. pretvorba podatkov in informacij 
v digitalno obliko: npr. digitalizacija 
starih zvočnih posnetkov; v angl. 
Digitisation

2. uvedba, uvajanje tehnologije, ki 
temelji na taki pretvorbi: izpeljati 
popolno digitalizacijo 
telekomunikacijskega omrežja; v angl. 
digitalisation



EU pot v digitalno desetletje (do 2030)

• Slovenija podpira digitalno preobrazbo na "evropski način«, tj osredotočeno na človeka, solidarno, 

sodelovalno, trajnostno.

• EU Pot v digitalno desetletje je politični program, ki vzpostavlja mehanizem spremljanja in sodelovanja za  

doseganje skupnih ciljev za digitalno preobrazbo Evrope. 

• Skupni cilji so določeni z Digitalnim kompasom na področju digitalnih znanj spretnosti, infrastrukture, 

digitalne preobrazbe podjetij in digitalnih javnih storitev. 

• Pomembno vlogo imajo  večdržavni projekti izgradnje skupne infrastrukture za HPC, oblačna infrastruktura, 

novo generacija čipov …

• EU je predvidela različne mehanizme sofinanciranje: RRF, Digital Europe Programme, kohezijska sredstva …

• Vse to sestavlja skladen ekosistem, ki ga povezujejo skupna digitalna načela.



Evropska deklaracija o digitalnih pravicah in 
načelih 

Obsega 6 poglavij:

1. ljudje in njihove pravice v središču digitalne preobrazbe;

2. podpora  solidarnosti in vključenosti

3. zagotavljanje svobode izbire na spletu

4. spodbujanje sodelovanja v digitalnem javnem prostoru

5. povečanje varnosti, zaščite n krepitev vloge posameznikov na spletu

6. spodbujanje trajnostne digitalne prihodnosti



DESI 2022
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe
11. mesto,  SLO 53,4 > EU 52,3

Človeški kapital, 17. mesto, SLO 44,3 < EU 45,7
Vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja
Nad-osnovne digitalne spretnosti in znanja
Vsaj osnovne digit. spretnosti in znanja za ustvarjanje digit. vsebin
Strokovnjaki za IKT
Strokovnjakinje za IKT 
Podjetja, ki zagotavljajo usposabljanje za IKT 
Diplomanti s področja IKT 

Povezljivost, 10. mesto, SLO 59,9 > EU 59,8
Splošna razširjenost fiksnih širokopasovnih povezav 
Razširjenost fiksnih širokopasovnih povezav z najmanj 100 Mb/s 
Razširjenost povezav z najmanj 1 Gb/s 
Pokritost s hitrimi širokopasovnimi povezavami (NGA) 
Pokritost s fiksnim zelo visokozmogljivim omrežjem (VHCN) 
Pokritost z optičnim omrežjem do prostorov (FTTP) 
Spekter 5G 
Pokritost z omrežjem 5G
Razširjenost mobilnih širokopasovnih povezav 
Indeks cen širokopasovne povezave 

Integracija digitalnih tehnologij, 9. mesto, SLO 39,8 > EU 36,1
MSP z vsaj osnovno ravnjo digitalne intenzivnosti 
Elektronska izmenjava informacij 
Družbeni mediji 
Velepodatki
Oblak
Umetna inteligenca
IKT za okoljsko trajnost
E-računi
Promet pri e-trgovanju 
Čezmejna spletna prodaja

Digitalne javne storitve, 13. mesto, SLO 69,5 > EU 67,3
Uporabniki e-uprave 
Vnaprej izpolnjeni obrazci 
Digitalne javne storitve za državljane 
Digitalne javne storitve za podjetja 
Odprti podatki







Digitalna Slovenija 2030

• Digitalizacija in digitalna preobrazba Slovenije

• Posameznik v ospredju

• Usklajeno z EU strateškimi usmeritvami

• 4 stebri:
• kompetence in ekosistem digitalne vključenosti, 

• varne in trajnostne digitalne infrastrukture, 

• digitalne tehnologije, podatki in njihova uporaba 

• digitalizacija ključnih javnih storitev. 



KOMPETENCE IN EKOSISTEM DIGITALNE 
VKLJUČENOSTI
• digitalna vključenost - možnost posameznikov za dostop in uporabo 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij, temelji na štirih stebrih: 
• razpoložljivost in dostopnost infrastrukture, 
• zaupanje, 
• digitalne kompetence ter 
• aktivna vključenost v informacijsko družbo. 

• krepitev zaupanja v prednosti digitalnega in varno rabo digitalnih tehnologij, 

• dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij, 

• formalno in neformalno izobraževanje za razvoj digitalnih kompetenc,

• razvoj IKT talentov, privabljanje tujih IKT talentov in visokokvalificiranega IKT 
kadra,  

• zmanjševanje razkoraka med ženskami in moškimi v IKT poklicih, 

• digitalne kompetence na trgu dela v vseh sektorjih, 

• aktivna vključenost državljanov v informacijsko družbo. 



VARNE IN TRAJNOSTNE DIGITALNE 
INFRASTRUKTURE 
Ukrepi za zagotovitev ustrezne povezljivosti:

1. gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce družbeno-
ekonomskega razvoja, kot so šole, prometna vozlišča in glavne 
izvajalce javnih storitev ter za digitalno intenzivna podjetja do leta 
2025,

2. neprekinjena pokritost z omrežji 5G za vsa mestna območja in za 
vse glavne prizemne prometne poti do leta 2025,

3. internetna povezljivost s hitrostjo vsaj 100 Mb/s k uporabniku, ki se 
lahko nadgradi v gigabitno hitrost, in sicer za vsa gospodinjstva na 
podeželju in v mestih do leta 2025,

4. gigabitna povezljivost za vsa gospodinjstva na podeželju in v mestih 
do leta 2028 in 

5. pokritost z omrežji 5G za vsa naseljena območja do leta 2028.



DIGITALNE TEHNOLOGIJE, PODATKI IN 
NJIHOVA UPORABA 
• Umetna inteligenca

• Kvantno računalništvo  

• Blockchain tehnologija oziroma tehnologija 
verig podatkovnih blokov  

• Pametna mesta in skupnosti

• Kibernetska varnost

• Raziskave in razvoj (novih tehnologij) 
• Učinkovita raba podatkov
• Digitalna preobrazba gospodarstva



DIGITALIZACIJA KLJUČNIH JAVNIH STORITEV 

Osnovana na petih stebrih:

• Zagotovljeno je učinkovito in varno okolje za opravljanje digitalnih 
storitev  

• Vse digitalne storitve so so-ustvarjene in usmerjene v uporabnike 

• Široka uporaba rešitev za digitalno identifikacijo 

• Sodobna informacijska tehnologija 

• Interoperabilna in digitalno opolnomočena država in lokalna 
samouprava 



Ključni nacionalni dokumenti za področje 
digitalizacije in digitalne preobrazbe

• Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, 

• Strategija digitalnih javnih storitev (v pripravi),

• Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki 
Sloveniji do leta 2025,

• Slovenska strategija pametne specializacije S5 (v pripravi), 

• Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, 

• Strategija digitalne transformacije gospodarstva, 

• Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026, 

• Slovenska industrijska strategija 2021-2030 (v pripravi), 

• Program evropske kohezijske politike 2021–2027 (v pripravi),

• Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo (v pripravi),

• Načrt za okrevanje in odpornost.

https://www.gov.si/novice/2022-08-25-nacrt-razvoja-gigabitne-infrastrukture-do-2030/
https://www.gov.si/novice/2021-06-03-vlada-sprejela-in-potrdila-nacionalni-program-spodbujanja-razvoja-in-uporabe-umetne-inteligence/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategije-pametne-specializacije/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO133
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DIPT/StrategijaDTG.pdf
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vsebinski-digitalni-marketing/strategija-digitalne-preobrazbe-slovenskega-turizma-2022-2026
https://www.gov.si/novice/2020-09-17-osnutek-slovenske-industrijske-strategije-2021-2030-v-javni-razpravi/
https://evropskasredstva.si/2021-2027/
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti


Najbolj problematične storitve splošnega 
pomena, tveganje za skladni regionalni razvoj

1. Internet

2. Bančne storitve

3. Poštne storitve

4. Oskrba starejših

5. Primerno stanovanje

6. Pitna voda

7. Mobilnost

8. Zdravstvena dejavnost

9. Državna uprava

10. Drugo (trgovina, šport, vrtec, 
varnost, kultura, 
izobraževanje, bencinski 
servis, živali)

Vir: Računsko sodišče 
https://www.rs-rs.si/razno/ssp/



1. Internet: GOŠO, Univerzalna storitev

2. Bančne storitve: spletno bančništvo, BGP,

3. Poštne storitve: elektronska pošta, socialna omrežja, sodelovalna orodja, brezpilotni 
letalniki, 

4. Oskrba starejših: dnevno spremljanje aktivnosti in zdravstvenih parametrov, sprožilci v 
sili, socialna vključenost, promocija vadbe, mobilnost za starejše

5. Primerno stanovanje: Prostorski podatki (potencial in pogoji za gradnjo), informacijsko 
modeliranje gradenj (BIM), Virtualni ogledi nepremičnin, Preverjanje cenovne 
dostopnosti, Popravila, vzdrževanje, upravljanje, Napovedna analitika, Varnost in 
zaščita, 

6. Pitna voda: IoT (kakovost vode, zaznava nepravilnosti), optimizacija gradnje, napovedna 
analitika

7. Mobilnost: MaaS, AV, digitalni dvojniki, podatkovni prostori

8. Zdravstvena dejavnost: eZdravstvo, eBOL

9. Državna uprava: eUprava, SPOT, zVEM, eDavki

Kako lahko digitalizacija pomaga?



Oskrba starejših

• DNEVNO SPREMLJANJE AKTIVNOSTI 

• CELOVITA OSKRBA 

• SPREMLJANJE ZDRAVSTVENIH PARAMETROV 

• SPROŽILEC V SILI 

• PROMOCIJA VADBE 

• KOGNITIVNA STIMULACIJA 

• PREPREČEVANJE SOCIALNE IZOLACIJE 

• VARNOST, UDOBJE IN ZAŠČITA DOMA 

• MOBILNOST

• OBVESTILO O NENORMALNEM STANJU 

• PODPORA NEGOVALCEM
Vir: Activage

https://evidence.activage.lst.tfo.upm.es/


Primer s področja oskrbe starejših
KAJ: Hekaton - Demenca naš skupni izziv, s podatki 
nad demenco

ZAKAJ: ker se razvoj družbe meri tudi s tem, kako 
skrbi za starejše

IZZIVI: 1. podpora oskrbovancem; 2. podpora 
oskrbovalcev; 3. demenci prijazna občina

KJE, KDAJ: Kranj, 22.-23. 10. 2022 

KDO: inovatorji, kreativci, vsi ki se jih problematika 
posebno dotakne, tehnični tipi, sociologi in vsi, ki 
verjamejo v spodobno in aktivno starost.

VEČ: https://transformation-
lighthouse.com/hackathon-roche/ 



Ukrepi SDP s sredstvi EKP in NOO

• Spodbujanje podpornega in poslovnega okolja za digitalno preobrazbo 
družbe, podjetij in javnega sektorja (3,4 mio €)

• Spodbujanje varne uporabe digitalnih tehnologij, interneta in digitalnih
javnih storitev (20 mio €)

• Pametna mesta, skupnosti in vasi, vključno s skupno infrastrukturo za 
občine (12,7 mio €)

• Podpora uvajanju rešitev z uporabo umetne inteligence (23,4 mio €)

• Vzpostavljanje digitalne povezljivosti – projekti GOŠO (v izvajanju GOŠO 4 
in 5 – 27,8 mio €, načrtovani novi razpisi – 23 mio €).



Pametna mesta, skupnosti in vasi
V OP EKP 21-27 je za ta ukrep predvidenih 12,7 
mio EUR :

• PLATFORMA: Sodelovalna platforma za lokalne 
skupnosti

• KOMPETENCE: dvig digitalnih kompetenc v 
lokalnih skupnostih 

• PODATKI: participacija lokalnih skupnosti pri 
deljenju, uporabi in obvladovanju podatkov na 
skupni podatkovni infrastrukturi, kot podlagi za 
uvajanje lokalnih digitalnih dvojnikov in 
izkoriščanje sinergij povezovanja z državnimi 
digitalnimi rešitvami 
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