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Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za
vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih
zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje
reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja
»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega
dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



Strateško/vodstveno

Operativno/tehnično

Splošno/uporabnik

Zakaj se prime 
podjetnik/obrtnik, 

ko sliši besedo:
„digitalizacija“

?



Strateško/vodstveno

Operativno/tehnično

Splošno



Saj sem ravno …

• Kupil nov stroj (12 let nazaj)
• Vzpostavil spletno stran (14 

let nazaj, brez sprememb ali 
„je ne rabim“)

• Začel uporabljati e-vem 
• Poslušal X ponudnikov o 

prednosti njihove nišne ali 
drage aplikacije …



Gartner: „Do 2025 je ogroženih 60 %
MSP, ker ne bodo anticipirali, 
sodelovali ali se prilagodili velikim 
digitalnim ekosistemom, ki zdaj 
nastajajo.“

Ali jo lahko ignoriramo?
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Digitalizacija je opisovanje objekta, slike, zvoka, 
dokumenta ali signala (navadno analognega signala) 
z binarno kodo, kombinacijo znakov 0 in 1,  običajno 
z namenom, da bi ga shranili oz. elektronsko obdelali 
na računalniku ali drugih elektronskih napravah. 

Obstaja samo 10 tipov ljudi 
na svetu. Tisti, ki razumejo 
binarno in tisti, ki ne.

Obstajata samo 2 tipa ljudi 
na svetu. Tisti, ki razume 
binarno in tisti, ki ne.
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Več kot 50 % informacij v digitalni obliki  digitalna doba
Več kot 5 milijard iskanj informacij  dnevno 
Neprestano povezani
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Danes beremo navodila, kjer je navedenih 5 stvari, ki jih 
naj naredimo ZJUTRAJ preden pogledamo telefon, npr.: 

5. Pospravite posteljo.
4. Pripravite se na nov dan.
3. Preverite seznam opravil.
2. Popijte kozarec vode.
1. Vstanite.

SVET SE JE SPREMENIL.

Zakaj se prime kupec,
ko se zjutraj zbudi

?



KUPEC JE KRALJ

• In kupec uporablja DIGITAL



CRM



Spletne platforme omogočajo diktat kupcev



Internet stvari v avtu
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• Pametna mesta

• Pametna vozila

• Pametne naprave

2006: 2 milijardi.
2020: 200 milijard.

Ne potrebuješ zemljevida
… se pogovarjati z lokalci
Parkirati vzvratno
Voziti …
Podatki za analizo
DRAJV



Digitalni burek

V Ljubljani sta 
samo 2 „bureka“
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1: ocena: 4,5 od 535 pos.

2: ocena: 4,7 od 172 pos.

En ponuja (hitro) in 
(vegetarijansko) hrano v 
poznih urah, priložnostno.

Drugi je „restavracija“, ki nudi 
prijetno in udobno, zajtrk.

Katerega bi 

izbrali vi?

Ne smemo 
zanemariti 

tudi 
estetskega 

vidika 
prezentacije



kupcev meni, da bodo preko spleta dobili boljše cene. 
Internet pomeni možnost dostopa do svetovnih trgov in 
izkoriščanje globalne konkurence.

15



Trgovine kot galerije



Kaj prinaša digitalizacija/i4.0

• Hitrost

• Kakovost

• Nizka cena

• Prilagodljivost (kustomizacija)

• Povezljivost

• Dodatne stroške/investicijo

1:252.000

do 5 dni pred 
izdelavo si 

lahko 
premišljujemo

Spremembe 
načina dela. 

Več ali manj dela?

Veliki bodo kot 
mali.

Mali bodo kot 
veliki. 

Več učenja.



Kako pristopiti?

• Kaj dela vaš kupec (večji)?

• Ali ste prisotni na spletu, v telefonu?

• Ali nameravate obstati/rasti v naslednjih 5-10 letih?

• Začeti, nadaljevati, povezati se!

• Angažirati mlade! Drugačen način dela.

• Razvoj kompetenc, odnosa do področja. Z rezultati!
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 so se preselili na 
registracijske tablice.



… se nadaljuje …
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