
Priloga II - Nagrada GoDigital! - merila za vrednotenje

Vprašanje Opis Utež Ocena 1-10

1

Vsebina projekta - opis projekta
Opišite svoj projekt čim bolj jasno in jedrnato na podlagi meril, kot so aktualnost, relevantnost izhodišče, 

cilji, narava problema, strategija, izvedba, vpliv, skupni stroški za stranko in rezultati
20 1-10

2 Načelo trajnosti Navedite kako projekt prispeva k načelom trajnosti 10 1-10

3

Skladnost z glavno tematiko 

konference ZIT GoDigital!

Navedite, kako se projekt sklada z glavno tematiko konference GoDigital!. ( Za leto 2022 - Digitalni in 

zeleni prehod – pot zmagovalcev)
10 1-10

4

Vpliv na uspešnost organizacije

Navedite kako projekt vpliva na uspešnost organizacije - rezultati projekta morajo izkazovati vpliv na 

izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti in dodane vrednosti ali optimizacije delovnih procesov in 

poslovanja gospodarske družbe ter dvigi digitalnih zmogljivosti organizacije in njenih zaposlenih. 

Zaželena je podkrepitev z analizami in statistikami ter KPIji projekta.

10 1-10

5

Uporaba naprednih in novih IKT 

tehnologij s področja digitalizacije

Navedite in opišite uporabo novih IKT tehnologij, kot so npr podatkovna znanost in tehnologije umetne 

inteligence, platforme, 5G, internet stvari, veriženje blokov, kvantno računalništvo…. 
15 1-10

6

Uporaba konceptov povezljivosti in 

odprtosti podatkov in storitev

Uporaba ali objava odprtih podatkov, uporaba ali objava programskih vmesnikov ali gradnikov. Uporaba 

tehnoloških standardov, smernic in priporočil ki omogočajo interoperabilnost rešitev in storitev ter 

digitalno ekonomijo.

10 1-10

7
Izvirnost in inovativnost rešitve

Izvirnost in inovativnost rešitve: rešitev za doseganje ciljev mora biti izvirna. Zaželeno je, da se v okviru 

projekta razvije ali uporabi inovacije in inovativne rešitve.
15 1-10

8

Učinkovitost in kakovost 
Navedite in opišite organizacijo in izvajanje projekta ter uporabljene metodologije izvajanja projektov. 

Opišite uporabljene metodologije/postopke za prepoznavanje in obvladovanje tveganj.
5 1-10

9

Varnost, zaupnost podatkov, politika 

zasebnosti, etika in regulatorni okvir 

Opišite kako ste naslovili varnost, zaupnost podatkov in politiko zasebnosti.

Ste upoštevali ustrezne zakone in predpise ob izvedbi projekta? Če je odgovor da, opišite, katere in kako 

ste jih upoštevali. Če ne, zakaj ne?

Ste upoštevali kodeks etičnega in poklicnega ravnanja? Kateri? 

5 1-10

10

 Vrednost za naročnika

Povečanje prihodkov / dobička in produktivnosti / učinkovitosti: Ali je vaš projekt naročnika podpiral pri 

doseganju večjega dobička ? Katere dodatne rezultate ste dosegli za svojo stranko in kako? Opišite tudi 

organizacijske izboljšave, izboljšave procesov, usposabljanje zaposlenih.

Krepitev tržnega položaja: Ali je ta projekt zavaroval obstoječe trge za vaše stranke ali omogočil dostop do 

novih trgov, distribucijskih kanalov ali ciljnih skupin? Če je odgovor pritrdilen, kateri?

10 1-10

maks št. Točk 1000

Odgovor na vsako vprašanje se, glede na postavljena merila, oceni z oceno od 1 do 10. Pridobljena ocena se pomnoži z utežjo. Tako pridobljene utežene vrednosti se seštejo. 

Projekti se rangirajo (razvrstijo) glede na doseženo skupno število točk. V primeru, da je več prvouvrščenih projektov s enakim številom točk, komsija lahko določi in utemelji dodatna 

merila za razvrstitev. 

Združenje za informatiko in telekomunikacije Nagrada GoDigital!


