OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

1545 - Služba Vlade Republike Slovenije za
digitalno preobrazbo
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Služba opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja in usklajuje strateške dokumente, zakonodajo in javne
politike s področja digitalne preobrazbe in informacijske družbe ter usklajuje in spremlja njihovo izvajanje;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju
informacijske družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter
drugih področjih;
– usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in
informacijske družbe;
– pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja digitalne preobrazbe in informacijske družbe, ki so financirani iz proračuna
Republike Slovenije in skladov Evropske unije;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira in usklajuje stališča Republike Slovenije v zvezi z zakonodajo, strategijami in
drugimi pobudami Evropske unije na področju informacijske družbe, telekomunikacij in digitalne preobrazbe, vključno z urejanjem
digitalnih storitev in trgov ter umetne inteligence;
– ozavešča družbo o možnostih uporabe spletnih storitev javne uprave in priložnostih, ki jih ponujajo državni in drugi ukrepi ter
projekti namenjeni pospeševanju digitalne preobrazbe in informacijske družbe;
– vzpodbuja javno razpravo o priložnostih in izzivih digitalne preobrazbe, pomenu digitalne vključenosti in konkurenčnega okolja
za vlaganja, talente in podjetja na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT);
– pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte za vzpodbujanje vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin,
dostopnosti računalniške in druge opreme, vključevanja ranljivih skupin s pomočjo digitalnih tehnologij in zagotavljanja digitalne
povezljivosti na celotnem območju države;
– pripravlja, usklajuje in izvaja kampanje in druge ukrepe na področju promocije Slovenije kot vodilne destinacije za IKT vlaganja
in kadre z vsega sveta;
– pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju povezovanja visokošolskih in raziskovalnih institucij z
gospodarstvom na področju IKT tehnologij, podpiranja slovenskih IKT podjetij pri prodoru na tuja tržišča in ustvarjanja pogojev
za vračanje slovenskih IKT strokovnjakov iz tujine;
– podpira razvoj in uporabo tehnologij na ključnih področjih digitalne preobrazbe, kot so umetna inteligenca, kvantno
računalništvo, pametna mesta, računalništvo v oblaku in tehnologija veriženja blokov;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z raziskovalnimi, izobraževalnimi, gospodarskimi in drugimi organizacijami ter institucijami,
strokovnjaki in nevladnimi organizacijami, še posebej na področju vključevanja starejših in ostalih ranljivih skupin;
– spremlja digitalno preobrazbo drugih držav in vzpostavlja sodelovanje na tem področju z državami, mesti, mednarodnimi in
drugimi organizacijami, pri čemer predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks na področju pospeševanja
digitalne preobrazbe.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
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0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij
050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1545 - Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1545 - Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Oris proračunskega uporabnika
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ki opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja in usklajuje strateške dokumente, zakonodajo in javne politike s področja
digitalne preobrazbe in informacijske družbe ter usklajuje in spremlja njihovo izvajanje;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju informacijske
družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter drugih področjih;
– usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in informacijske
družbe;
– pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja digitalne preobrazbe in informacijske družbe, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije
in skladov Evropske unije;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira in usklajuje stališča Republike Slovenije v zvezi z zakonodajo, strategijami in drugimi pobudami
Evropske unije na področju informacijske družbe, telekomunikacij in digitalne preobrazbe, vključno z urejanjem digitalnih storitev in trgov ter
umetne inteligence;
– ozavešča družbo o možnostih uporabe spletnih storitev javne uprave in priložnostih, ki jih ponujajo državni in drugi ukrepi ter projekti namenjeni
pospeševanju digitalne preobrazbe in informacijske družbe;
– vzpodbuja javno razpravo o priložnostih in izzivih digitalne preobrazbe, pomenu digitalne vključenosti in konkurenčnega okolja za vlaganja,
talente in podjetja na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT);
– pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte za vzpodbujanje vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin, dostopnosti
računalniške in druge opreme, vključevanja ranljivih skupin s pomočjo digitalnih tehnologij in zagotavljanja digitalne povezljivosti na celotnem
območju države;
– pripravlja, usklajuje in izvaja kampanje in druge ukrepe na področju promocije Slovenije kot vodilne destinacije za IKT vlaganja in kadre z vsega
sveta;
– pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju povezovanja visokošolskih in raziskovalnih institucij z gospodarstvom na
področju IKT tehnologij, podpiranja slovenskih IKT podjetij pri prodoru na tuja tržišča in ustvarjanja pogojev za vračanje slovenskih IKT
strokovnjakov iz tujine;
– podpira razvoj in uporabo tehnologij na ključnih področjih digitalne preobrazbe, kot so umetna inteligenca, kvantno računalništvo, pametna
mesta, računalništvo v oblaku in tehnologija veriženja blokov;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z raziskovalnimi, izobraževalnimi, gospodarskimi in drugimi organizacijami ter institucijami, strokovnjaki in
nevladnimi organizacijami, še posebej na področju vključevanja starejših in ostalih ranljivih skupin;
– spremlja digitalno preobrazbo drugih držav in vzpostavlja sodelovanje na tem področju z državami, mesti, mednarodnimi in drugimi organizacijami,
pri čemer predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks na področju pospeševanja digitalne preobrazbe.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij

Opis podprograma
Ključni problem razvoja informacijske družbe je vprašanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer
lahko ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so
stroški infrastrukture višji, uporabnikov pa je manj, pa so nujne državne spodbude.

1545-21-0001 - Delovanje Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo
Opis ukrepa
Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za delovanje organa (plače in materialni stroški).
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Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračuni temeljijo na številu zaposlenih in predvidenih zaposlitvah, skladno s SKN.

Neposredni učinki
C8105 - Materialni pogoji za delovanje SDP
Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT
Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev delovanja omogoča nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I11269 Obseg zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje urada

%

2022

100,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2022

100,00

0,00

2023

100,00

0,00

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

50,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVRS-UPB1

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

1545-21-S003 - Podpora delovanju SDP
Opis skupine projektov
V skupino projektov so uvrščeni projekti za podporo delovanju SDP.

Neposredni učinki
C8106 - Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme
Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT
Zagotavljanje ustrezne opreme za nemoteno poslovanje Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I11277

Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme

VIR ME IZH. LETO
%

2022

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2022

100,00

0,00

2023

100,00

0,00

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij

Opis podprograma
Ključni problem razvoja informacijske družbe je vprašanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer
lahko ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so
stroški infrastrukture višji, uporabnikov pa je manj, pa so nujne državne spodbude.

1545-21-S001 - Digitalna povezljivost
Opis skupine projektov
V skupino projektov so uvrščeni projekti za digitalno povezljivost na nivoju države.

Neposredni učinki
C8107 - Uspešno izvajanje projektov digitalne povezljivosti
Prispeva k rezultatu: C6859 - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in
omrežij za digitalno ekonomijo
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Priprava in izvajanje projektov za digitalno povezljivost v skladu z načrtovanim programom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I11273

Izvedba zastavljenih projektov

VIR

ME IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

%

100,00

2022

100,00

0,00

2023

100,00

0,00

2022

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij

Opis podprograma
Ključni problem razvoja informacijske družbe je vprašanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer
lahko ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so
stroški infrastrukture višji, uporabnikov pa je manj, pa so nujne državne spodbude.

1545-21-S002 - Digitalna vključenost
Opis skupine projektov
V skupino projektov so uvrščeni projekti za digitalno vključenost na nivoju države.

Neposredni učinki
C8111 - Uspešno izvajanje projektov digitalne vključenosti
Prispeva k rezultatu: C6865 - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I11274

Uspešna izvedba zastavljenih projektov

VIR ME IZH. LETO
%

2022

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2022

100,00

0,00

2023

100,00

0,00

2024

0,00

0,00
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