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Ljubljana, 25.8.2022 
 
Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob,  
 

V Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in v 
Gospodarskem strateškem svetu za digitalizacijo pri GZS smo pripravili Program za digitalno 
Slovenijo, ki lahko ključno prispeva k rasti produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva, dvigu nivoja storitev in produktivnosti javnega sektorja in blaginji državljanov.  

Za boljše razumevanje smo pripravili povzetek ključnih točk našega programa z namenom, da 
pokažemo odprtost za nadaljevanje sodelovanja z vsemi deležniki, vključno z vlado in vsemi 
ključnimi ministrstvi na tem področju, in da vam ponudimo razvojno partnerstvo. Ker 
menimo, da le v sodelovanju ključnih deležnikov lahko najdemo prave rešitve. In ker se z 
vami strinjamo, da je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe – zaradi njenih 
pomembnih učinkov - kot strateško pomembno usmeritev države.  

Prav tako verjamemo, da lahko država oz. vlada in ministrstva le na ta način dosežete cilje, 
ki ste si jih zastavili.   
 
Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je reprezentativno združenje podjetij 
informacijske in telekomunikacijske panoge, ki aktivno podpira aktivnosti in pobude države 
za podporo digitalizacije gospodarstva, je član strateških skupin in Slovenske digitalne 
koalicije ter je s številnimi pobudami tudi sam del podpornega okolja za pospešitev 
digitalizacije.  
 
Gospodarski strateški svet za digitalizacijo povezuje vse deležnike gospodarstva, predvsem 
pa  podjetja uporabnike različnih velikosti in iz različnih panog.  
 
Ključni elementi Programa za digitalno Slovenijo GZS-ja so naslednji:  

 

1. Slovenija med 5 najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 

do leta 2030 

Slovenija je trenutno malo nad povprečjem EU držav, vendar mora bolj izkoristiti velik 
intelektualni potencial in kot majhno gospodarstvo svojo prilagodljivost graditi na znanju. 
In si pri tem postaviti visoke in ambiciozne cilje.  

2. Digitalizacija gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih 

Mala in srednja podjetja so dinamični motor gospodarstva, zato jim je potrebno nuditi vso 
razpoložljivo podporo pri prehodu v digitalno ekonomijo. Tak razvoj podjetij pomembno 
dviguje produktivnost in mednarodno konkurenčnost. 
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3. Razvoj in podpora digitalnega poslovnega okolja 

Potrebna je konkretna podpora razvoju digitalnega poslovnega (podpornega) okolja, ki 
pomaga podjetjem na poti digitalizacije in digitalne preobrazbe. Potrebno je pospešeno 
vlaganje v razvoj pametne družbe ter povezovanje državne uprave, javnega sektorja, 
lokalne uprave in podjetij v ekosistem, ki bo s povezovanjem podatkov in storitev ustvarjal 
novo dodano vrednost za državljane in podjetja. Pri čemer tudi zbornice in združenja 
igramo pomembno vlogo.  

4. Digitalizacija storitev javne uprave za državljane in gospodarstvo 

Javni sektor se mora pospešeno digitalno preobraziti ter vzpostaviti uporabnikom prijazne 
in enostavne digitalne storitve, s tem dvigniti lastno produktivnost in odpravljati 
administrativne ovire.  Pri tem bi želeli poudariti, da je tudi gospodarstvo pomemben 
uporabnik javnih storitev.  

Kot pomemben del javnega sektorja tudi slovenski zdravstveni sistem potrebuje nadaljnjo 
digitalizacijo in s tem višjo produktivnost delovanja zdravstvenega sistema, hitrejšo in 
boljšo obravnavo pacienta, pri čemer se obremenjenost osebja lahko celo zmanjša.  

5. Pospešen razvoj IKT panoge in digitalne ekonomije 

Potrebno je bistveno ojačati IKT sektor v Sloveniji, ki je s svojimi kadri, kompetencami, 
storitvami in rešitvami ključen za uspešno digitalizacijo tako gospodarstva kot javnega 
sektorja. Ustrezna rast IKT sektorja pa je pogojena z rastjo števila IKT strokovnjakov, kjer 
je pomanjkanje že zdaj občutno – zato je potrebno ukrepati hitro in celovito.  

 

Naj poudarimo, da Evropska unija z vzpodbujanjem digitalne preobrazbe gospodarstva in 
družbe v celoti, s programom Digitalna Evropa, s ciljno usmerjenimi sredstvi npr. za obnovo 
in okrevanje, vzpostavlja temelje za večjo globalno konkurenčnost gospodarstva tistih 
evropskih držav, ki bodo ponujeno priložnost znale izkoristiti. Slovenije žal ni med njimi, in 
vsi se zavedamo, kaj to pomeni za prihodnost slovenskega gospodarstva. Kohezijska sredstva 
za prihodnje večletno obdobje za podporo digitalizacije gospodarstva so na primer na 
kritično nizki ravni.  
 

Program za digitalno Slovenijo, ki ga podpira tudi Slovenska digitalna koalicija, vpliva in se 
prekriva z razvojnimi programi družbe, gospodarstva in javne uprave, zato bi vam ga želeli 
predstaviti v živo. Ponujamo partnersko sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.  

 

Nenad Šutanovac 

 

Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS  
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Predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS 
 


