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DESI index

Kompozitni indeks digitalnega gospodarstva in 

družbe na ravni EU, ki meri digitalno uspešnost 

držav po:

• Človeški kapital

• Povezljivost

• Integracija digitalne tehnologije

• Digitalne javne storitve



Človeški kapital

• Slovenija se umešča na 17 mesto med 27 

državami EU. 

• Osnovna znanja in spretnosti so v EU povprečju 

(66%)

• Delež zaposlenih IKT strokovnjakov je enak kot 

lani, 4,5 %, od tega je le 19% strokovnjakinj!

• Podjetja, ki zagotavljajo usposabljanje na 

področju IKT zanaša 26%.

• Diplomantov s področja IKT je le 3,9% vseh 

diplomantov.  

Ukrepi:

- Formalno in neformalno izobraževanje

- Vlaganje v izobraževanje zaposlenih

- Različni programi krepitev kompetenc na 

področju IKT tudi na državnem nivoju -

sofinanciranja



Integracija digitalne 
tehnologije

• Slovenija umeščena na 9 mesto od 27 držav.

• Mala in srednja podjetja izenačena z EU glede 
osnovne stopnje digitalne intenzivnosti.

• Nadpovprečno pri e-računih in pri okoljski
trajnosti.

• Nad povprečjem tudi spletna prodaja.

• Promet iz e-trgovanja je 14%, kar je 2% več 
kot povprečje EU. 



DIGITALNO INOVACIJSKO 
STIČIŠČE SLOVENIJE

Pomaga pri digitalni 

transformaciji na princip one-

stop-shop v Sloveniji in širše. 

Osvešča in pomaga pri dvigu 

digitalnih kompetenc in

izmenjavi dobrih praks na 

lokalnem, regionalnem in 

mednarodnem nivoju.

Povezovanje ekosistema z 

državnimi inštitucijami in 

zagotavljanje dostop do 

podatkov za pomoč 

podjetništvu.



NAŠI CILJI

DIGNEST project, 13.4.2022

Vzpostavitev 

digitalnega 
ekosistema

Povezovanje na 

nacionalnem in 
mednarodnem nivoju

Neposredna podpora 

SME

Promocija 

digitalizacije

Dvig digitalnih 

kompetenc

Spodbujanje inovacij in 

prototipiranje

Podpora za digitalno 

transformacijo



Vavčerji

Vavčer za 

digitalni marketing

Vavčerska shema želi spoduditi

podjetniško inoviranje in povečati 

konkurenčnost za mikro, mala in 

srednja podjetja s 60% 

sofinanciranjem različnih področij 

digitalne transformacije. Pozive 

objavlja Slovenski podjetniški sklad 

(SPS).  

Vavčerji za dvig

digitalnih kompetenc

Vavčer za

digitalno strategijo

Vavčer za 

kibernetsko varnost



Katalog 
strokovnjakov

Več kot 1000 strokovnjakov s področja razvoja 

digitalnih strategij, digitalnega marketinga, 

kibernetske varnosti in dviga digitalnih kompetenc

Ocenjevanje strokovnjakov s pomočjo neodvisnega 

orodja za merjenje zadovoljstva.  



Video gradiva– video 

gradiva za različna 

orodja, posnetki 

dogodkov in predavanj

Programi za 

financiranje in odprti 

razpisi

Primeri dobrih praks v 

Sloveniji in po svetu

Strokovni članki na 

različnih področjih, 

povezanih z 

digitalizacijo

BAZA ZNANJA



EDIH - DIGI.SI

Uporabniki:

MSPji in javna uprava

Tehnologije:

AI, HPC, kibernetska varnost 

Storitve: 

Test before invest, digitalna znanja in 

kompetence, mreženje, pomoč za 

iskanje investicij 



Orodje za 
merjenje digitalne 
zrelosti

Za določanje učinkovitosti digitalne 

transformacije podjetij, je potrebno 

določiti začetno in končno točko. 

DIH je z zunanjimi strokovnjaki pripravil 

orodje za merjenje digitalne zrelosti, ki 

ga podjetje izpolni, ko vstopi v proces in 

ko s tem procesom zaključi.  

Priprava metodologije in priprava raziskave za 

merjenje digitalne zrelosti za mala in srednja 

podjetja v obliki odločevalskega modela po 

metodologiji DEX (kvalitativno multiparametrično

modeliranje)

Priprava vprašalnika in priporočila zua mala in 

srednja podjetja. 

Avtomatizacija procesa. 
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