
 

 

»Za večjo digitalno ambicijo« 
 

 

Aktivnosti ZIT v letu 2020:   

 

• Pobuda Digitalna solidarnost in številne aktivnosti za podporo gospodarstvu in zdravstvu  

pri obvladovanju epidemije  

 

• Sodelovanje z mediji za promocijo digitalizacije in članov 

 

• Izobraževalni programi s področij disruptivnih tehnologij, novih konceptov vodenja in 

digitalne transformacije, ki so za člane brezplačni - v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo. 

 

• Povezovanje članov za različne poslovne priložnosti (povpraševanja podjetij, institucij, 

ministrstev (npr. MORS, MJU; izvozne priložnosti, iskanje partnerjev) ali  projektov (npr. 

Cyber, Rose2) ali povezovanje v konzorcije  

 

• Podpora izvoznim prizadevanjem članov (preko sekcije Zitex) 

 

• Spletni seminarji in konference na izbrane teme s področja digitalizacije, usmerjeni h 

končni uporabnikom 

 

• Dogodek za člane ZIT  

 

• Izvedba projekra Rose II  za standardizacijo dokumentov (e-računi, e-naročilnice, e-

dobavnice) in vspostavitev Centra za podporo e-poslovanja (https://www.epos.si)  

 

• Reševanje problematike članov (npr. kadrovska problematika, davčne olajšave, 

zakonodaja) 

 

• Soustvarjanje ekosistema za podporo digitalizacije s sodelovanjem z ministrstvi in 

lobiranjem, sodelovanjem pri pripravi digitalnih strategij v Sloveniji   

 

• Ustanovljena pobuda  AI4SI (https://ai4si.gzs.si) za podporo uvajanju konceptov umetne 

inteligence v prakso  

 

• Sodelovanje za nagrado Future Unicorn Award (kot člani DigitalEurope) 

 

 

• Informiranje članov in delavnice o razpisih za subvencije, za vavčerje in podobno; 

povezovanje članov za namene razpisov 

 

 

 



• Sodelovanje z DIGITALEUROPE, Economist, IEDC, McKinsey, AmCham, Slovensko Digitalno 

koalicijo, Združenjem Manager, Slovensko nemško gospodarsko zbornico (AHK), 

Advantage Austria  

 

• Sodelovanje z MGRT pri podpori digitalizacije gospodarstva 

  

• Sodelovanje z MJU pri strategijah, digitalnih iniciativah, odpravljanju administrativnih ovir, 

zakonodaji (npr. ZeKOM, ZEISZ, …)      

 

• Obveščanje članov o zanimivih analizah, člankih, informacijah, ki so koristne za naše člane 

in  ZIT-ove novice, redni mailingi in ažurne spletne strani 

 

Dogodki  ZIT v letu 2020:   

 

 

- Konferenca GoDigital 2020: Digitalni svet 2020, 19. 11. 2020, več kot 550 udeležencev 

- Spoznajte post-kvantno kriptografijo (PQC), 6. 11. 2020 

- Kibernetska nevarnost v času krize, 22. 10. 2020 

- Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi, 29. 9. 2020    

- Največji dogodek na temo ePoslovanja v Sloveniji, e-seminar, 18. 9. 2020 

- Razumevanje in ustvarjanje jezika z UI, e-seminar, 15. 9. 2020 

- Dobre prakse avtomatizacije internih procesov, e-seminar, 10. 9. 2020 

- Srečanje članov ZIT, 9. 7. 2020 

- Kako poiskati koristi umetne inteligence v svojem podjetju, e-seminar, 8. 7. 2020 

- Izvajanje penetracijskega testiranja, seminar, 3. 7. 2020 

- Poslovanje na daljavo z e-identitetami in e-podpisi, e-seminar, 19. 6. 2020 

- Izvajanje sistemskega varnostnega pregleda, seminar, 19. 6. 2020 

- e-Konferenca: Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0, 17.6.2020 

- Umetna inteligenca kot pospešek za gospodarstvo, e-seminar, 26. 5. 2020 

- Delo od doma in podpora skupinskemu delu, e-seminar, 22. 5. 2020 

- e-Konferenca: Umetna  inteligenca v podjetjih, 11.5.2020 

- Digitalna transformacija po Covid-19: nujnost, ne izbira, e-seminar, 7. 5. 2020 

- Odprti podatki - Pospeševalci digitalne ekonomije, 7.5.2020  

- Digitalizacija za uspeh, e-seminar, 17. 4. 2020 

- eRačuni - nuja za uspešno poslovanje podjetij, e-seminar, 14. 4. 2020 

- Dan odprtih podatkov s svečano ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije, 6.3.2020 

- Kako pripraviti digitalno strategijo in uspešno izvesti digitalno transformacijo, seminar, 7. 2. 

2020 

 


