
 

 
 
 
 

 
 
 

AKTIVNOSTI ZIT v letu 2022 

 
 

ZIT izvaja svoje storitve za člane in rast digitalne ekonomije 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 2022. 



 

 
 
 
 

Promocija panoge, digitalizacije in članov ZIT: 
 

• Organizacija dogodkov (v letu 2022 je bilo izvedenih več kot 35 dogodkov) 
 

✓ 15. 1. 2022 ConnectAI: Umetna inteligenca v poslu 
✓ 4. 2. 2022 Četrtletni klic članov ZIT 
✓ 4. 3. 2022 Dan odprtih podatkov – Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje 

inovativnosti 
✓ 16. 3. 2022 Info dan in mreženje: Povezovanje v partnerstva za razvojno raziskovalne 

projekte iz načrta za okrevanje in odpornost  
✓ 31. 3. 2022 Nagrade Netko 
✓ 6. 4. 2022 Informativni dan in mreženje: Digitalna preobrazba gospodarstva – 

spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost  
19. 4. 2022 Udeležba na vaji Locked Shields 2022 

✓ 21. 4. 2022 Posvet o kadrovski problematiki 
✓ 11. 5. 2022 Okrogla miza Uporaba standardov za dvig kibernetske varnosti 
✓ 18. 5. 2022 Tekmovanje … Dragon Hack 
✓ 19. 5. 2022 Akademije upravljanja s kadri  v IKT sektorju – 6 modulov ( 19. 5., 16. 6., 22. 

9., 17. 11., 12. 1., 16. 2.) 
✓ 27. 5. 2022 Konferenca Smart Society 
✓ 2. 6. 2022 Info dan Razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi 

projekti 
✓ 10. 6. 2022 Četrtletni klic za direktorje članov ZIT 
✓ 17. 6. 2022 Zitov Šmorn - Digitalizacija kot pomemben faktor doseganja višje rasti 

produktivnosti in večje blaginje 
✓ 22. 6. 2022 Delavnica: Uveljavljanje standardov pri zagotavljanju kibernetske varnosti 
✓ 30 . 6. 2022 5th European AI Forum 
✓ 8. 9. 2022 Usposabljanje Pospeševalnik Izvoza 
✓ 8. 9. 2022 ZITov dogodek: kulinarični teambulding Skaručna 
✓ 14. 9. 2022 Delova konferenca Zdravje 2022 (soorganizacija) 
✓ 15. 9. 2022 Akademije upravljanja s kadri – 6 modulov ( 15. 9., 13. 10., 10. 11., 1. 12., 

19. 1., 23. 2.) 
✓ 6. 10. 2022 Konferenca: 5G kot priložnost za sodobne digitalne rešitve v gospodarstvu 
✓ 7. 10. 2022 Cyber Night (soorganizacija) 
✓ 7. 10. 2022 Delavnica Uveljavljanje standardov kibernetske varnosti 
✓ 25. 10. 2022 Spletna akademija ePoslovanja za gradbene izvajalce (soorganizacija) 
✓ 12. 10.2022 13. srečanje Nacionalnega foruma za eRačun 
✓ 13. 10. 2022 eZdravje: Inteligentno zdravstvo prihodnosti 
✓ 26. 10 2022 Slovenian-Japanese Business Forum (podpora dogodka) 
✓ 28. 10. 2022 Konferenca Izzivi kibernetske varnosti – od groženj do implementacije 

ukrepov 
✓ 8. 11. 2022 8. slovenski INSPIRE dan (soorganizacija) 
✓ 10 - 11. 11. 2022 Dvodnevni tečaj etičnega hekanja 
✓ 11. 11. 2022 Četrtletni klic za direktorje članov ZIT 
✓ 24. 11. 2022 Konferenca GoDigital 2022 Just do IT: Digitalni in zeleni prehod – pot 

zmagovalcev! 
✓ 5. 12. 2022 Delavnica: Podatkovni prostori in context broker 



 

 
 
 
 

✓ 15. 12. 2022 6th European AI forum 

• Nagrada GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 

• Sodelovanje ZIT ekipe na drugih dogodkih 

 
✓ 3. 2. 2022 Masters of digital 2022 - Europe's Digital Moment 
✓ 3. 2. 2202 Kick- off: Kako do pametne tovarne? Primeri dobre prakse Industrije 4.0 in 

trendi v kemijski industriji 
✓ 4. 2. 2022 Slovenija na poti v digitalizacijo 
✓ 11. 5. 2022 Dogodek Si.RISK - panel na temo kadrov in digitalizacije 
✓ 12. 5. 2022 Ženske v IT  
✓ 29 do 30. 8. 2022 Blejski forum 
✓ 7. 10. 2022 Cyber Night (soorganizacija) 
✓ 20. 9. 2022 Posvet eZloraba Otrok 
✓ 7. 12. 2022 Forum Slovenske digitalne koalicije 

 

• Sodelovanje in promocije v medijih 
 

• Mediji o nas: objava več kot 34 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...) 

• Nagrada GoDigital za najboljši digitalni projekt leta  

• Nagrade za posebne dosežke ZITKO 2022 

• Nominacija za Unicorn Award 

• Pobude za pospešitev digitalizacije: Epos, ai4si, Gaia-X 

 

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/MEDIJI-O-NAS
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Glas-gospodarstva/Arhiv-2022/Glas-gospodarstva-november-2022
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/ZIT%20Ogledalo%202022.pdf


 

 
 
 
 

 

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 Programa za 
digitalno Slovenijo, kjer je ena od ključnih točk tudi razvoj panoge ter kadrovska 
problematika; lobiranje pri strankah in ministrstvih   

• Priprava pripomb na predloge ZEKOM-2, ZVOP-2, ZVPot-1, ZASP in ZKUASP, lobiranje in 
usklajevanje z zakonodajalci in AKOS (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 Slovenij 

• Sodelovanje pri pripravi večletnega finančnega načrta (kohezijska sredstva), posebej 
glede sredstev za podporo digitalizacije gospodarstva;   

• Priprava novih standardov za elektronsko poslovanje v okviru Epos 

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

• Številni sestanki z ministrstvi MGRT, MJU, MZ, MORS, SVRK in SDP ter drugimi deležniki 
na    področju problematike panoge in sodelovanja  

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

• Sodelovanje CPI: Področni odbor za poklicne standarde 

• Aktivnosti ZITEX  
 

➢ Izhodna gospodarska delegacija v okviru kongresa Smart Country Convention 

➢ Pospeševalnik izvoza za IKT panogo v 6 modulih 
➢ Zbor članov 

➢ Pregled sankcij EU, Švice in Združenega kraljestva proti Rusiji in Belorusiji 

➢ Dogodek:  Bridging East and West: Digital is Borderless 

➢ Vprašalnik: Katere aktivnosti vas zanimajo na področju internacionalizacije? 
➢ Obisk iz Madžarskega veleposlaništva 

➢ Obisk državnega sekretarja za digitalno preobrazbo Poljske 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 

Soustvarjanje ekosistema za rast digitalne ekonomije v Sloveniji 

 
• Pametna specializacija – vodenje IKT Horizontalne mreže 

• Vodenje pobude AI4SI 

• Vodenje pobude Smart Society 

• Podpora delovanju 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 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 

• ARISA – s projektom bomo poskušali doseči sistemski in strukturni prispevek k 
zmanjšanju pomanjkanja znanja, vrzeli in neusklajenosti znanj in spretnosti ter zagotoviti 
ustrezno kakovost in raven znanja v sektorju umetne inteligence 

• Izvajanje projektov za načrtovanje in vzpostavitev podatkovnih prostorov v EU (DS4Skills 
za kompetence in DS4SSCC za pametna mesta). 

• Izvajanje projekta za digitalizacijo prehranske verige HIGH FIVE, kjer bodo razpisi za 
kaskadno financiranje projektov. 

• 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 

• 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 obdavčitve s.p. normirancev in zniževanja dohodninske 
obremenitve  

• Podpora tekmovanjem mladih Dragonhack, ACM Bober, Državno tekmovanje v znanju 
IKT za srednješolce 

• Sodelovanje na posvetih in dogodkih na temo kadrovske problematike (Državni svet,…)  
Številni sestanki z ministrstvi (MGRT, MJU, MZ, MZZ, MORS, ...), SVRK in SDP ter drugimi 
deležniki (Združenje manager, AmCham, SDK) na področju problematike digitalizacije 
gospodarstva, e-zdravstva, kadrovske problematike, …   

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

• 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« 

• Aktivnosti Gaia-X Hub Slovenia in vodenje delovne skupine na EU nivoju za pametna  
mesta 

• Aktivno članstvo v BDVA, Gaia-X, FIWARE, ECSO in DIGITALEUROPE – evropskih 

https://www.skillsdataspace.eu/
https://www.ds4sscc.eu/


 

 
 
 
 

organizacijah, ki na različne načine podpirajo digitalno transformacijo družbe 

• Sodelovanje na dogodkih, pobudah mednarodnih organizacij: 

• Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) 

 

Storitve za povečanje konkurenčnosti članov 
 
• Obveščanje o nepovratnih sredstvih in drugih javnih razpisih 

• Organizacija dogodkov o razpisih in povezovanje v konzorcije 

• Izmenjava izkušenj med člani 

• Dostop do zaprtih strani za člane 

• Četrtletni klici za direktorje članov 

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

• Brezplačne kotizacije ali popusti za izobraževanja in dogodke v organizaciji partnerskih 
organizacij ZIT 

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

 
✓ 22. 6. 2022 Delavnica: Uveljavljanje standardov pri zagotavljanju kibernetske 

varnosti 
✓ 7. 10. 2022 Delavnica Uveljavljanje standardov KV 
✓ 10 - 11. 11- Dvodnevni tečaj etičnega hekanja 
✓ 5. 12. 2022 – Delavnica: Podatkovni prostori in context broker 
✓ Maj – December: Akademija upravljanja s kadri v IKT sektorju 
✓ Maj – December: Akademija upravljanja s kadri  
✓ Brezplačne mesečne delavnice - Grow Slovenia with Google (podporniki) 
 

• Brezplačne udeležba na konferenci GoDigital 

• 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, Obzorje Evropa, 
Program DIGITALNA Evropa 

• 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, ...) 

• InfoZIT - novičnik 

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Zaprte-strani-za-%C4%8Dlane

