
 

 
 
 
 
 

POROČILO AKTIVNOSTI ZIT V LETU 2021 
 
 
 
ZIT spodbuja digitalno ekonomijo v Sloveniji skozi 4 ključna področja aktivnosti, ki jih 
izvajamo skupaj s predsedniki sekcij, vodji delovnih skupin in člani:  
 

• Promocija panoge, digitalizacije in članov ZIT 
Organiziramo dogodke za člane in podjetja iz drugih panog, sodelujemo z mediji, 
organiziramo največjo neodvisno konferenco v Sloveniji s področja digitalizacije GoDigital. 

• Problematika panoge in podpora izvoznim aktivnostim 
Spodbujamo izvozne aktivnosti članov, ukvarjamo se s problematiko članov (npr. kadrovska 
problematika), regulativo in standardi ter izboljšujemo pogoje poslovanja za panogo. 

• Soustvarjanje ekosistema za rast digitalne ekonomije v Sloveniji 
Sodelujemo s ključnimi ministrstvi, razvijamo pobude za podporo digitalizacije Slovenije, 
vključujemo se v mednarodne pobude in projekte, sklepamo partnerstva »Za večjo digitalno 
ambicijo Slovenije« .. 

• Storitve za povečanje konkurenčnosti članov 
Kot so informiranje, mreženje, povezovanje članov na poslovne priložnosti, izobraževanja in 
delavnice, …  
 
 
 
 
V nadaljevanju podajamo pregled vseh aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Promocija panoge, digitalizacije in članov ZIT 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Organizacija dogodkov (v letu 2021 je bilo izvedenih več kot 30 dogodkov) 

 

 13. 1. 2021 - Konferenca: 2nd Smart Society 
 9. 2. 2021 -  Dogodek: Etika in človekove pravice pri razvoju in uporabi umetne 

inteligence (OPSIHUB) - soorganizator 
 18. 2. 2021 - Seminar: Kibernetski napadi na elektronsko pošto in kako preprečiti 

poslovno škodo  
 11. 3. 2021 – Delavnica: Etičnost dela etičnih hekerjev 
 12. 3. 2021 - Seminar: Temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij (MES) 
 5. 3. 2021 - Dogodek: Dan odprtih podatkov (OPSIHUB) – soorganizator 
 17. 3. 2021 – Gaia-X introduction e-meeting Slovenia 
 23. 3. 2021 – Delavnica: Standardizacija podatkovnih modelov in uvajanje OASC 

MIMS interoperabilnih mehanizmov na področju pametnih mest in skupnosti 
 25. 3. 2021 - Delavnica: Ukrepi razvoja varnih programskih rešitev 
 1. 4. 2021 - Dogodek: Netko nagrade 
 11. – 16. 4. 2021 – Locked Shields 21 (LS21) 
 15. 4. 2021 - Delavnica: Nepovratna sredstva za razvoj digitalnih izdelkov in storitev 
 19. 4. 2021 - Spletni seminar: Prenova Slovenske strategije pametne specializacije - 

S4 
 22. 4. 2021 - Seminar: Internacionalizacija in rast podjetij IKT panoge s pomočjo trga 

kapitala 
 31. 5. 2021 - Spletni seminar: Izkoristimo moč odprtih podatkov (OPSI HUB) - 

soorganizator 



 

 13. 5. 2021 - Delavnica: Metodologija analize kibernetskih tveganj 
 19. 5. 2021 - Srečanje: GAIA-X Slovenia HUB inauguration e-meeting 
 2. 6. 2021 - Seminar: Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate? 
 4. 6. 2021 - Dogodek: CyberNight – O veščinah kibernetske varnosti 
 17. 6. 2021 – Srečanje za člane ZIT: ZIT-ov Šmorn 
 29. 6. 2021 - EXPO Dubaj priložnost za sodelovanje 
 30. 6. 2021 - 3. European AI Forum 
 7. 7. 2021 - Dogodek: Pametne skupnosti in digitalna ekonomija 
 8. 7. 2021 - Dogodek: Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev gospodarstva - Kaj še 

moramo storiti? 
 30. 8. - 4. 9. 2021 - Dnevi eZdravja: Podatkovni prostori in digitalna preobrazba 

zdravstva z dogodki:  
  - Evropski zdravstveni podatkovni prostor - Portugalska in Slovenija; 

  - Španija: Regijski sistemi IT rešitev in enoten zdravstveni karton;  

  - Nemčija: Dobre prakse bolnišnic in sekundarna uporaba podatkov; 

                             - Finska: Izkušnje in priložnosti sekundarne uporabe podatkov; 

  - Vloga digitalne pismenosti v zdravstvu; 

  - Izrael: Nacionalni program eZdravja in implementacija v praksi 

 22. 9. 2021 - Konferenca e-Zdravje 2021: Grajenje vzdržljivosti zdravstvenega sistema 
- soorganizator 

 4. 10. - 8. 10. 2021 - Teden kibernetske varnosti z dogodki: 
 - Ozaveščanje o kibernetskih tveganjih in implementacija ukrepov kibernetske 
 varnosti v podjetjih;  
 - Konferenca Sekcije za kibernetsko varnost; 
 - Okrogla miza: Izboljšanje ekosistema za delovanje MSP v sektorju 
kibernetske  varnosti; 
 - Okrogla miza: Razvoj kadra za kibernetsko varnost 

 16. 9. 2021 -Teden AI4SI: Vpliv prihajajočega zakonodajnega paketa na področju 
podatkov in umetne inteligence na podjetja 

 17. 9. 2021 -Teden AI4SI: Platforme za razvoj: Tehnološke platforme za razvoj rešitev 
umetne inteligence 

 19. 10. 2021 - Teden 5G: Priložnosti 5G omrežja za poslovne uporabnike 
 20. 10.2 021 - Dogodek: UI4ToP – Umetna inteligenca pri optimizaciji proizvodnih 

procesov v tovarnah prihodnosti 
 5. 11. 2021 - Konferenca: Letna konferenca Gaia-X Hub Slovenia 
 18. 11. 2021 - Konferenca GODIGITAL 21- Just do IT – Vpliv digitalizacije na 

produktivnost in konkurenčnost 
 23. 11. 2021 -  EU Open Data Days 2021 (OPSIHUB) – soorganizator 
 25. 11. 2021 -  4. Forum SDK – Nova digitalna zgodba Slovenije v digitalni Evropi 
 28. 11. – 3. 12. 2021 - Evropski forumu za velike podatke 2021 (EBDVAF2021) 
 16. 12. 2021 -  European AI Forum 

 
 



 

 

• Sodelovanje ZIT ekipe na drugih dogodkih 
 
 Pogovorno sodelovanje - Kako presegati poslovne cilje s pomočjo umetne inteligence 
 27. – 30. 6. 2021 - 34th Bled conference, Gaia-X 
 14. 9. 2021 - TBMCE 2021, okrogla miza Digitalizacija krožnega gospodarstva 
 11. 10. 2021 - 19th European week of regions & cities: Smaller and Medium-sized 

Cities - Challenges and solutions to scaling up the digital transformation 
 13. 10. 2021 - Delavnica »Z digitalnimi orodji in s pomočjo umetne inteligence do 

pospeševanja izvoza ter novih poslovnih priložnosti«: Kako digitalna transformacija in 
umetna inteligenca spreminjata način poslovanja? 

 10. 12. 2021 - Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021 / E-Government 
Conference "Human-Centric Digital Transformation of Public Sector" 

 

• Vključevanje v e-katalog članov - Internacionalizacija  

• Povezovanje z mediji – objava več kot 30 člankov (pojavnost ZIT članov v medijih; izjave, 

• Intervjuji, poročanje o ZIT dogodkih in pobudah …) 

• Revija GG – Digitalizacija (1x letno priprava člankov za revijo Glas Gospodarstva na temo          
Digitalizacija v sodelovanju z našimi člani)     

• Letni novičnik ZIT ogledalo (pregled leta IKT panoge, novosti ZIT, o sekcijah, članih...) 
 
 
Problematika panoge in podpora izvoznim aktivnostim 
 

• Priprava na posvet, analize kadrovske problematike IKT panoge, priprava predlogov za 
strateški svet RS za digitalizacijo, sestanki in lobiranje na to temo; 

• Priprava pripomb na predloge ZeKOM, lobiranje in usklajevanje (SOEK) 

• Sodelovanje pri pripravi strategij Slovenska industrijska strategija 2030, Strategija 
digitalne preobrazbe gospodarstva, krovne Strategije digitalna Slovenija 2030, Nacionalni 
načrt za umetno inteligenco, Strategija e-zdravstva v Sloveniji  

• Sodelovanje pri pripravi NOO (podpora gospodarstvu, projekti na področju e-zdravja, …) 

• Sodelovanje pri pripravi večletnega finančnega načrta (kohezijska sredstva)   

• Priprava novih standardov za elektronsko poslovanje v okviru Epos 

• Mnenja pri DSA, DMA, Data Flow (Privacy Shield), … 

• Številni sestanki z ministrstvi (MGRT, MJU, MZ, ...), SVRK in SDP ter drugimi deležniki na 
področju problematike panoge  

• Sodelovanje v delovni RINOS – vpeljava digitalnih veščin in računalniškega mišljenja v 
primarno in sekundarno šolstvo 

• Sodelovanje CPI: Področni odbor za poklicne standarde 

• Sodelovanje pri CEN 428 – Profesionalizacija IKT panoge 
 
 23.3.2021 - Priprava izhodišč za 9. zasedanje mešane komisije za trgovinsko in 

gospodarsko sodelovanje z Indijo  



 

 6. 10. 2021 - Obisk kosovske delegacije 
 4. 11. 2021 - Obisk ministrice za javno upravo Črne gore, ge. Tamare Srzentić 
 16. 11. 2021 – Slovensko-slovaška IKT Delegacija – Forum 
 16. 11. 2021 –  Slovensko-poljski b2match 
 22. 12. 2021 – Obisk ga. Namrata S. Kumar, indijske veleposlanice v Sloveniji 

 

• Organizacija dogodkov, srečanj: 
 
 29. 6. 2021 - Dogodek: EXPO Dubaj priložnost za sodelovanje 
 24. 9.  2021 -  Srečanje: ZITex - SLOBRAZIL delegacija 
 3.  12. 2021 - Srečanje članov ZITex z OceanBridge, Japonska 

 
 
 
Soustvarjanje ekosistema za rast digitalne ekonomije v Sloveniji 
 

• Pametna specializacija – vodenje IKT Horizontalne mreže 

• Vodenje pobude AI4SI 

• Vodenje pobude Smart Society 

• Definiranje koncepta povezljivosti rešitev in podatkovnih modelov z MJU za nacionalni 
repozitorij podatkovnih modelov za pametna mesta 

• E-POS – Center za e-poslovanje Slovenije 

• OPSI-HUB - Stičišče odprtih podatkov Slovenije, ki si prizadeva za celostno sodelovanje 
k spodbujanju in promociji ter razvoju odpiranja podatkov. 

• Izvajanje spletnih seminarjev na aktualne teme s področja digitalizacije  

• Izvajanje projekta European Software Skills Alliance, kjer bomo s 26 partnerji oblikovali 
in izvajali novo strategijo programskih veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za Evropo 

• Aktivno sodelovanje v Slovenski Digitalni koaliciji (vpliv na razvoj digitalizacije 
Slovenije): smo člani upravnega odbora SDK in redno ter proaktivno sodelujemo za 
pospešen in uravnotežen razvoj digitalizacije celotne družbe v Sloveniji   

• Priprava pripomb in lobiranje pri sprejemanju zakona ZEISZ 

• Sodelovanje z Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (dogodki, analize stanja, 
podpora digitalizaciji gospodarstva, promocija članov, …) 

• Priprava predlogov za davčne olajšave na področju investicij v IKT  

• Priprava predloga za spremembo pavšalne obdavčitve s.p. 

• Številni sestanki z ministrstvi (MGRT, MJU, MZ, MZZ, MORS, ...), SVRK in SDP ter 
drugimi deležniki (Združenje manager, AmCham, SDK) na področju problematike 
digitalizacije gospodarstva  

• Sodelovanje z DIGITALEUROPE, FIWARE, European cyber security organisation (ECSO), 
Open & Agile Smart Cities (OASC), Evropsko komisijo, The Big Data Value Association 
(BDVA), Gaia-X. 

• Priprava predlogov rešitev in ukrepov za Strateški svet za digitalizacijo 



 

• Izjava Umetna inteligenca v Sloveniji - izkoristimo svoj potencial! - podpora 
Nacionalnemu programu NpUI; 

• Vključitev v delovno skupino Ministrstva za zdravje za projekt »Slovenia - eHealth for 
a heathier society« 

• Ustanovitev Gaia-X Hub Slovenia (vodenje delovne skupine na EU nivoju za pametna 
mesta) 

• Aktivno članstvo v BDVA, Gaia-X AISBL, FIWARE, ECSO in DIGITALEUROPE – evropskih 
organizacijah, ki na različne načine podpirajo digitalno transformacijo družbe 

• Sodelovanje na dogodkih, pobudah mednarodnih organizacij: 
 

 13. 1. 2021 - Konferenca: 2nd Smart Society - med govorci g. mag. Peter Geršak, 
državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo; 

 4. 2. 2021 -  Masters of Digital 2021, DIGITALEUROPE - kot govorca prisotna 
Boštjan Koritnik , minister za javno upravo RS in Peter Geršak, državni sekretar na 
ministrstvu za javno upravo RS. 

 9. 6. 2021 FIWARE Smart Fest, panel »GAIA-X Data Sovereignty and Data Spaces  
 Unicorn Award 2021, DIGITALEUROPE; 
 28. 11. – 3. 12. 2021 - Evropski forumu za velike podatke 2021 (EBDVAF2021)  
 30. 6. 2021 European AI forum - kot govorec prisoten Boštjan Koritnik. 
 

• Sooblikovanje strateškega dokumenta za razvoj slovenskega gospodarstva 

• Podpora uvedbe razvojne kapice  

• Sodelovanje pri projektu predsedovanja svetu EU v 2021  

• Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) 
 
 
Storitve za povečanje konkurenčnosti članov 
 

• Poslovne priložnosti: Sodelovanje s primeri dobrih praks na seminarjih, konferencah, 

dogodkih, izobraževanjih: 

 12. 3. 2021 - Seminar: Temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij (MES) 
 4. 10. - 8. 10. 2021 - Teden kibernetske varnosti 
 18. 11. 2021 - Konferenca GODIGITAL 21- Just do IT – Vpliv digitalizacije na 

produktivnost in konkurenčnost 
 

• Brezplačne kotizacije ali popusti  za izobraževanja in dogodke v organizaciji 

partnerskih organizacij  ZIT:  

 Delavnice - Grow Slovenija with Google  
 EIT Digital Summer School 
 IEDC Bled  
 Konferenca IKTEM  

 



 

•  Brezplačna izobraževanja, delavnice (v sodelovanju z IKT HM)  

 5. 3. 2021 - Dogodek: Dan odprtih podatkov (OPSIHUB) 
 25. 3. 2021 - Delavnica: Ukrepi razvoja varnih programskih rešitev 
 15. 4. 2021 - Delavnica: Nepovratna sredstva za razvoj digitalnih izdelkov in 

storitev 
 31. 5. 2021 - Spletni seminar: Izkoristimo moč odprtih podatkov (OPSI HUB) - 

soorganizator 
 13. 5. 2021 - Delavnica: Metodologija analize kibernetskih tveganj 
 23. 11. 2021 -  EU Open Data Days 2021 (OPSIHUB) 

 
 

 

• Brezplačne udeležba na konferenci GoDigital 

• Ugodnejši pogoji za udeležbo na nekaterih dogodkih partnerjev ali članov (popusti za 

ZIT člane) Digital Summer School, Sejem Hannover Messe 21 …)  

• Lažji dostop do tujih trgov (poslovno povezovanje članov)  

• Popusti pri sponzorstvih dogodkov:  

 22. 4. 2021 - Seminar: Internacionalizacija in rast podjetij IKT panoge s pomočjo 
trga kapitala 

 12. 3. 2021 - Seminar: Temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij (MES) 
 19. 10. 2021 - Teden 5G: Priložnosti 5G omrežja za poslovne uporabnike 
 30. 8. - 4. 9. 2021 - Dnevi eZdravja: Podatkovni prostori in digitalna preobrazba 

zdravstva  
 18. 11. 2021 - Konferenca GODIGITAL 21- Just do IT – Vpliv digitalizacije na 

produktivnost in konkurenčnost 
 16. 12. 2021 -  European AI Forum 

 

• Popusti pri najemu dvoran GZS  

• Povezovanje podjetij na dogodkih (B2B srečanja, mreženje v živo) 

• Brezplačna uvrstitev v e-katalog internacionalizacije 

• Cenejša udeležba v delegacijah v tujini – EXPO Dubaj 2020 

• Brezplačne novice in obvestila – Info ZIT 

• Obveščanje o javnih razpisih - vavčer za dvig digitalnih kompetenc, vavčer za pripravo 

digitalne strategije, za digitalni marketing , vavčer za kibernetsko varnost, razpisi za 

razvojne projekte, digitalno preobrazbo, EU mehanizmi – Interreg, Horizon Europe, 

Digital Europe Programme 

• Povezovanje z mediji: pojavnost ZIT članov v medijih (izjave, intervjuji, sporočila za 

javnost, medijske objave), kliping objav dosegljiv na MEDIJI O NAS 

• Četrtletni klici za direktorje članov ZIT – povezovanje članov, obveščanje o novostih, 

izpostavitev morebitne problematike, predlogov, novosti. Na četrtletni klic so 

povabljeni direktorji oz. vodilne osebe za področje digitalizacije.  



 

• Sodelovanje v anketah (+ posledično vpliv na prioritete in usmerjanje aktivnosti ZIT) 

• Zaprte strani ZIT (dostop do različnih dokumentov, kot so sestanki UO, posnetkov 

konferenc/seminarjev, pdf gradiv dogodkov, dokumentov o trendih, ...) 

 
 


