
   

Novička št. 22, 3. marec 2022 

Spoštovani člani, 

Državni zbor Republike Slovenije je v ponedeljek, 28. februarja 2022, na 96. izredni seji 

sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti – ZSDV. 

  

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti – ZSDV še ni objavljen v Uradnem listu 

Republike Slovenije, saj o njem še ni odločal Državni svet Republike Slovenije. Veljati 

bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo zakona 

lahko najdete na spletni strani Državnega zbora. 

  

Namen zakona:  

Namen zakona je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije ter 

primerjalni napredek digitalne razvitosti gospodarstva in družbe Republike Slovenije. Zakon 

določa cilje, ki jih zasleduje ZSDV. Ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti so usmerjeni 

v ciljne skupine prebivalstva, pri katerih obstaja največje odstopanje od ciljne ravni digitalnih 

kompetenc, in tiste, pri katerih je mogoče pričakovati, da bo dvig ravni digitalnih kompetenc 

omogočil največji družbeni napredek. 

  

Ciljne skupine: 

  

ZSDV določa ciljne skupine, v katere sodijo: 

• predšolski in šoloobvezni otroci, 

• dijaki srednjih šol, študenti višjih šol po predpisih o višjem strokovnem 

izobraževanju in študenti študijskih programov prve, druge in tretje stopnje po 

predpisih o visokem šolstvu, 

• strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, strokovni delavci v višjih strokovnih 

šolah ter visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, 

• delovno aktivni in neaktivni odrasli po predpisih o urejanju trga dela, 
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• osebe, ki prejemajo pokojnino po predpisih o pokojninskem zavarovanju ali od 

tujega nosilca pokojninskega zavarovanja in 

• invalidi, kot jih opredeljujejo predpisi o izenačevanju možnosti invalidov. 

  

Načrt spodbujanja digitalne vključenosti: 

  

ZSDV  vsebuje načrt spodbujanja digitalne vključenosti. Pristojni organ bo vsaki dve leti 

opravil analizo digitalne vključenosti in jo objavil na spletni strani, s čimer bo omogočen 

vpogled v raven digitalne vključenosti celotnega prebivalstva. Podrobnejšo vsebino analize 

bo določila Vlada RS. Po opravljeni analizi bo pristojni organ pripravil dveletni načrt 

spodbujanja digitalne vključenosti, podrobnejšo analizo pa bo sprejela Vlada RS. 

  

Ukrepi za spodbujanje: 

  

Med ukrepe za spodbujanje sodijo subvencije za dvig digitalnih kompetenc, 

sooblikovanje politik resornih ministrstev, podpora ali izvedba izobraževalnih in 

promocijskih kampanj ter digitalni bon. 

• subvencije: 

Subvencije za dvig digitalnih kompetenc bo podeljeval pristojni organ za izvedbo programov 

neformalnega izobraževanja, obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Subvencije 

se bodo lahko podelile za izvajanje programov za pridobitev pedagoško-andragoške 

izobrazbe, za vzpostavitev in delovanje klicnih in drugih centrov za pomoč uporabnikom, za 

nakup pravic za uporabo digitalnega šolskega učnega gradiva, za razvoj rešitev in 

programov, ki izboljšujejo dostopnost digitalnih orodij in digitalnih vsebin in za nakup 

računalniške opreme nevladnim organizacijam, namenjenim združevanju starejših, 

spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja, invalidskim 

organizacijam ter reprezentativnim socialnim partnerjem na ravni države. Subvencije se 

bodo podeljevale v skladu s predpisi o javnih financah. 

  

Za subvencije bodo lahko kandidirali samostojni podjetniki posamezniki ter prave 

osebe zasebnega in javnega prava vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, 

zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na 

ravni države. Glede subvencij zakon določa še pogoje za dodeljevanje subvencij med 

katere sodijo strokovna usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj, prostorski pogoji za 

izvajanje izobraževanj, računalniška oprema za izvajanje izobraževan. Podrobnejše pogoje 

bo določil posamezen javni razpis. Prisojni organ bo lahko podelil subvencije še za izvedbo 

izobraževalnih in promocijskih kampanj, katerih namen je promocija pridobivanja in uporabe 

digitalnih kompetenc, spodbujanje zaupanja v digitalne tehnologije in njihove varne ter 

odgovorne rabe. 



• digitalni bon: 

Vlada bo lahko na podlagi sprejetega načrta izdala digitalne bone za nakup računalniške 

opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc. Do 

digitalnega bona 22 za nakup osnove računalniške opreme bodo upravičeni samo 

šoloobvezni otroci 7., 8. in 9. razreda, dijaki, študentje in udeleženci izobraževalnega 

programa, subvencioniranega na podlagi tega zakona, ki so stari 55 let ali več. Višina 

digitalnega bona za nakup osnovne računalniške opreme bo znašala 150,00 evrov. 

  

Digitalni bon 22 se bo glasil na upravičenca in se bo lahko unovčil od 15. junija 2022 do 30. 

novembra 2022 pri poslovnih subjektih s sedežem V Republiki Sloveniji, katerih 

poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena 

od naslednjih dejavnosti, in sicer G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in G 47.4 – Trgovina na drobno v 

specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video 

napravami. Vlada bo lahko obdobje unovčitev digitalnega bona 22 podaljšala s sklepom za 

največ 10 mesecev. 

  

Digitalni bon 22 bo mogoče uporabiti za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške 

opreme. Podrobnejše računalniško opremo našteva ZSDV v šestem odstavku 27. člena. 

Digitalni bon 22 bo mogoče unovčiti v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih. 

Pomembno je, da bo ponudnik blago ali izobraževalni program v primeru plačila z 

digitalnimi boni moral prodati po isti ali nižji ceni. Digitalniega bona 22 ne bo mogoče 

dedovati. Za neizkoriščen digitalni bon 22 upravičenec ne bo mogel od države zahtevati 

izplačila vrednosti. 

  

ZSDV vsebuje še določbo, ki ureja postopek unovčitve digitalnega bona 22, in sicer v 28. 

členu ZSDV. 

• nadzor in kazenske določbe: 

ZSDV vsebuje še določbe o nadzoru nad izvajanjem pogodb o dodelitvi subvencij, nadzor 

nad ponudniki blaga in upravičenci do digitalnega bona bo izvajal Tržni inšpektorat 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: TIRS) in razpon kazenskih določb za pravne osebe, 

samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki opravljajo dejavnost in odgovorne 

osebe pravne osebe kot tudi posameznike. 

 

 

Pripravila: Pravna služba GZS 

  

S spoštovanjem, 

ekipa GZS SPGZ 
  



 


