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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

Poslovni cilji + digitalizacija
Procesi (optimizacija)
Prihranki in rezultati

Povečano zadovoljstvo uporabnika 

Vizualizacija koristi 
uvedbe tehnologije



Strateško/vodstveno

Operativno/tehnično

Splošno

spoznavanje 
možnosti/tehnologije

pripravljenost 
na spremembe 

motivacija 
za učenje 



• Brezpapirno poslovanje 

• Poslovni proces (celoten)

• Digitalizacija produktov in embalaže (IoT)

• Poslovna analitika (Big data, AI)

Kaj razumemo pod besedo digitalizacija?



• Digitalni marketing 

• Uporabniška izkušnja (UX, CX, CRM)

• Novi poslovni modeli  transformacija

Kaj razumemo pod besedo digitalizacija?



Evropska digitalna agenda: vzpostavitev Enotnega digitalnega trga

Cilj države: 

2030 biti v 
prvi tretjini 
držav EU po 
vseh petih 
razsežnostih 
indeksa DESI 

2019: 17. 

2030: 9. ali 
višje



Pod povprečjem EU v stebru 
človeškega kapitala
in uporabe digitalnih storitev

- uporaba internetnih 
storitev (21. mesto) 

- uporaba e-uprave (17. 
mesto) 

- delež prebivalstva z vsaj 
osnovnimi digitalnimi 
spretnostmi in znanji 
(18. mesto)



Vseživljenjsko 
učenje



Dr. Niko Herakovič, Fakulteta za Strojništvo, Univerza v Ljubljani: 
»Ne digitalizirajte potrate! Začnite iz potreb in ciljev, potem se 
uvaja tehnologije na podlagi ugotovitve učinkov glede na 
stroške.«

Dr. Peter Metlikovič, Zavod Ptica: »Uredite procese, preden se 
lotite projektov. Ne se prehitro zagnati in kupiti rešitve, ki potem 
to niso.«
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Usposabljanje Rezultat



Nova znanja, veščine in kompetence je potrebno uporabiti …
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Usposabljanje Rezultat

Poslovna 
izboljšava/

uporaba



Tipičen odziv organizacij na
spremembe vedenja uporabnikov/okolja

Spremembe v 
obnašanju 
uporabnikov

Tipičen 
odziv 
organizacije

Čas



IZZIV

UČENJE

VPELJAVA
UPO/RABA

NAPREDEK

UČENJE

USPEH

UPOR

NEJASNOST

NEUSPEH

ČAS/ROK

STRAH

POGUM

SODELOVANJE



Najprej procese potem 
digitalizacija



Primer usposabljanja v podjetju



Pogovor

Implementacija 
in izboljšave

Določiti 
tehnologije

Skupni jezik -
enostaven 

Poslovni cilji

Idealni status 
poslovnega cilja

Oceniti stroške in 
koristi

direktor, vodje oddelkov,

strokovnjaki

osredotočiti se na dejanske probleme in 
izpustiti tehnološki ali poslovni žargon

Kaj lahko naredimo, da bo 
naš

kupec bolj zadovoljen? 

Npr. krajši pretočni čas od 
konstrukcije izdelka do 
dobave!

izdelati 
investicijski 
plan

doseči zastavljene cilje v 
skladu 
z ocenjenimi stroški in koristmi

Usposabljanje 30 %, vodij 

7 korakov do pametne tovarne
dr. Niko Herakovič, Fakulteta za strojništvo, UL



Majhni koraki, z visokim izplenom

• Naberite češnje, ki jih dosežete s tal:
• Brezplačne predstavitve/usposabljanja.

• Sofinancirani programi uvajanja digitalizacije.

• Predstavitev in uporaba obstoječih (poceni) rešitev.

• Spletno mesto/vidljivost  izboljšajte.



Digitalizacija po stopnjah
1. Brezpapirno poslovanje (redukcija interne administracije in kasneje kot 

nadgradnja, izmenjava med poslovnimi partnerji – točka 3)

2. Finance in evidence za poslovanje z državo, ki se lahko avtomatizira in 
razbremeni podjetnika 

3. B2B e-izmenjava med partnerji (ključni momenti potekajo brez papirja in se 
spremljajo, naročilo, dobavnica, račun, stanje)

4. E-marketing in uporabniška izkušnja, ki krepi odnos s strankami in jih 
spreminja v kupce

5. Digitalizirana proizvodnja (Upravljanje s stroji, hitro pridobivanje podatkov in 
prilagajanje, avtomatizacija proizvodnje od kupca do dobavitelja)

6. Načrtovanje z modeli in načrti (GIS, BIM, planiranje, digitalni dvojčki, druga 
oprema povezana z inženiringom) 

7. Digitalizacija proizvodnega/storitvenega procesa

8. Sprememba poslovnega modela



Kje lahko pridobite znanje?



Najpogostejše programsko orodje 

• What’s new slika

• Primerjava Office 365 paketov

• Informacije – why cloud, GDPR, trust

• O365 value for SMB, SMB pitch deck, 

• Orodje za prikaz vrednosti (prednosti, TCO,..) v 
Digitalni transformaciji

• Iskanje po referencah: 
https://customers.microsoft.com/en-
us/home?sq=&ff=&p=0
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https://www.fm-magazine.com/content/fmm-home/news/2018/nov/microsoft-excel-dynamic-upgrades-201819867/_jcr_content/article/articleparsys/image.img.jpg/1542676897255.jpg
https://products.office.com/sl-si/compare-all-microsoft-office-products?tab=2
https://products.office.com/en/business/office-365-trust-center-welcome
https://products.office.com/en/business/small-business-solutions
https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/videos/how-to-pitch?filter=Microsoft 365 Sales Fundamentals
https://transform.microsoft.com/#/
https://customers.microsoft.com/en-us/home?sq=&ff=&p=0


Spodbud in priložnosti 
ne bo manjkalo.
Izziv bo kvaliteta, 

uporabnost in čas.



CENA: 0 EUR 

• Brezplačni tečaj programiranja - »Izdelava spletne 
strani« (osnovni 12 ur), Kočevje

• Brezplačna delavnica - »Izdelava WordPress spletne 
strani«, Rogaška Slatina

• Brezplačni dogodek - »Začetni koraki izdelave spletne 
strani v WordPressu«, Maribor

• Brezplačna delavnica - »Kako zasnovati uspešno spletno 
stran v enem dnevu«, Maribor

• PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA: Brezplačni dogodek -
»Uporabniška izkušnja in pozivi k dejanju«, Postojna

Spodbud in priložnosti 
ne bo manjkalo.
Izziv bo kvaliteta, 

uporabnost in čas.

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/107471-Brezplacni-tecaj-programiranja---Izdelava-spletne-strani-osnovni-12-ur-Kocevje/
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/107401-Brezplacna-delavnica---Izdelava-WordPress-spletne-strani-Rogaska-Slatina/
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/107351-Brezplacni-dogodek---Zacetni-koraki-izdelave-spletne-strani-v-WordPressu-Maribor/
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/102471-Brezplacna-delavnica---Kako-zasnovati-uspesno-spletno-stran-v-enem-dnevu-Maribor/
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/100911-PRIMORSKO-NOTRANJSKA-REGIJA-Brezplacni-dogodek---Uporabniska-izkusnja-in-pozivi-k-dejanju-Postojna/


Ljudske univerze

• 4. RAČUNALNIŠTVO

• Skoraj tretjina sredstev za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je 
namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega 
opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

• Programi so namenjeni za osebe, ki se še niso srečali z uporabo 
računalniških naprav in vse do tistih, ki si želijo izpopolniti znanje na 
posameznem področju:

• uporaba računalniških in digitalnih naprav (tablice, pametni telefoni …),

• uporaba računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint …),

• uporaba interneta za iskanje informacij in povezovanje (spletne strani, 
forumi, blogi …),

• komunikacija po spletu (e-pošta, socialna omrežja, Skype …),

• e-storitve v vsakdanjem življenju (e-nakupi, e-uprava, e-zdravje),

• uporaba spletnih orodij in aplikacij …

Spodbud in priložnosti 
ne bo manjkalo.
Izziv bo kvaliteta, 

uporabnost in čas.



MGRT/DIH/vaučerji

Usposabljanja

• Prisotnost na spletu,

• Digitalni marketing,

• Digitalno trženje,

• Digitalna izkušnja potrošnika,

• Kibernetska varnost,

• Avtomatizacija in robotizacija,

• Digitalna interakcija z dobavitelji,

• Mobilne rešitve,

• Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij,

• Digitalni poslovni modeli,

• Digitalizacija procesov,

• Industrija 4.0.,

• Industrija 5.0.

Vaučerji za digitalizacijo
Pri oceni stanja na področju digitalizacije
Pri pripravi načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
Pri pripravi strategije podjetja za digitalno transformacijo
Pri pripravi načrtov vzpostavitve sistema za skladnost 
poslovanja s področja kibernetske varnosti
Pri pripravi načrtov za varstvo osebnih podatkov
Pri pripravi koncepta in izdelavi spletne strani oziroma 
mobilnih aplikacij
Pri vzpostavitvi novih oz. navezavi na prodajnih (na pr. Amazon, 
eBay, Bolha, Mimovrste, itd.) ali rezervacijskih platformah (na 
pr. AirBnB, Booking, TripAdvisor, itd.)
Pri zastopanosti na družbenih omrežjih


