
Združenje za informatiko in telekomunikacije 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, 01 5898 102, www.gzs.si/zit, zit@gzs.si 

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom 
o podeljevanju nagrade za najboljši digitalni projekt leta »GoDigital!« objavlja 

 

RAZPIS  

za podelitev nagrade GoDigital! za najboljši digitalni projekt za leto 2022 

 

Namen razpisa je:  

o izbrati najboljši digitalni projekt leta in podeliti nagrado GoDigital!, 

o spodbuditi kakovost, izvirnost, inovativnost in učinkovitost digitalnih projektov in tehnično 
dovršenost digitalnih projektov,  

o promovirati uvajanje digitalnih tehnologij za dvig konkurenčnosti gospodarstva in prispevek k 
trajnostnemu razvoju. 

 

Pogoji sodelovanja:  

Združenje za informatiko in telekomunikacije podeljuje nagrado »GoDigital!« svojim članom in ostalim 
gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežem v Sloveniji. 

Za nagrado lahko kandidirajo projekti, ki so bili začeti ali zaključeni v obdobju dveh let do objave razpisa 
ter projekti izvedeni v Sloveniji ali pa ga je izvedlo Slovensko podjetje v tujini. Vsak predlagatelj lahko 
prijavi največ dva projekta. 

 

Merila za nagrado in nominacije: 

Vloge bo skladno s Pravilnikom o podeljevanju nagrade GoDigital! ocenjevala strokovna komisija in pri 
tem upoštevala naslednja merila:  

1. Vsebina projekta: aktualnost, relevantnost, cilji, narava izziva, strategija, izvedba, vpliv, rezultati 

projekta 

2. Trajnostni vidik: projekt mora prispevati k načelom trajnosti 

3. Skladnost z glavno tematiko konference GoDigital!: vsebina projekta mora naslavljati rdečo nit 

oziroma glavno tematiko vsakokratne konference ZIT GoDigital! (https://godigital.gzs.si/) 

4. Vpliv na uspešnost organizacije: rezultati projekta morajo izkazovati vpliv na izboljšanje 

konkurenčnosti, produktivnosti, dodane vrednosti, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja 

gospodarske družbe ter dvig digitalnih zmogljivosti organizacije in njenih zaposlenih 

5. Uporaba naprednih in novih IKT tehnologij s področja digitalizacije: kot so na primer podatkovna 

znanost in tehnologije umetne inteligence, platforme, 5G, internet stvari, veriženje blokov, 

kvantno računalništvo…  

6. Uporaba konceptov povezljivosti in odprtosti podatkov in storitev: uporaba ali objava odprtih 

podatkov, uporaba ali objava programskih vmesnikov in gradnikov. Uporaba tehnoloških 

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

ekonomijo 

https://godigital.gzs.si/


7. 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. Ukrepi za zaščito intelektualne 

lastnine 

8. Učinkovitost in kakovost: organizacija in kakovost izvajanja projekta ter uporabljene 

metodologije izvajanja projektov.  

9. Varnost, zaupnost podatkov, politika zasebnosti, etika in regulatorni okvir 

10. Vrednost za naročnika: Povečanje prihodkov / dobička in produktivnosti / učinkovitosti, krepitev 

tržnega položaja 

Komisija si bo prizadevala predstavitev projektov uvrstiti na program konference GoDigital!. 

  

Način prijave:  

Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in se odda preko 
spletne prijavnice. Popolna vloga vsebuje:  

1. Prijavnico – spletni obrazec (obvezno) 

2. Podatki o projektu ( Priloga I – 2. Razpisna dokumentacija – PODATKI O PROJEKTU) v obliki 
priloge k spletni prijavnici (obvezno) 

3. Izjava izvajalca ( Priloga I – 3. Razpisna dokumentacija – IZJAVA izvajalca) v obliki priloge k spletni 
prijavnici (obvezno) 

4. Izjava naročnika ( Priloga I – 4. Razpisna dokumentacija – IZJAVA naročnika) v obliki priloge k 
spletni prijavnici (obvezno) 

5. Opcijsko priloge, ki niso obvezne ( projektna dokumentacija, ki pojasnjuje/dopolnjuje navedbe iz 
prijavne dokumentacije). 

 

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti v elektronski obliki preko spletne prijave (Prijavnica).  

Razpisna dokumentacija (obrazci in navodila) je na voljo tudi na sedežu Združenje za informatiko in 
telekomunikacije, objavljena pa je tudi na spletni strani https://www.gzs.si/zit pod »NAGRADA 
GODIGITAL!« Razpisno dokumentacijo lahko Združenje za informatiko in telekomunikacije na zahtevo 
posreduje tudi po elektronski pošti. Strokovna žirija ne bo upoštevala nepopolnih prijav. 

 

Sodelovanje in prijavnina:  

Za člane Združenje za informatiko in telekomunikacije je sodelovanje brezplačno, ostali prijavitelji morajo 
ob prijavi poravnati prijavnino v višini 200 EUR + DDV.  

Prijavnina mora biti nakazana na spodnji transakcijski račun GZS najkasneje do 15.9.2021:  

- NLB d.d. IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X 

- Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko: 2190-5717. 

 

Posredovanje prijav: 

Prijavo oddajte preko spletnega obrazca prijava na RAZPIS za nagrado GoDigital! 2022, ki je na 
voljo na tej povezavi. 

http://gzs.1ka.si/GoDigital2022
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%202.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20PODATKI%20O%20PROJEKTU.docx?timestamp=1659004064911
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%203.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20IZJAVA%20izvajalca.pdf?timestamp=1659004095157
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%204.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20IZJAVA%20naročnika.pdf?timestamp=1659004130158
http://gzs.1ka.si/GoDigital2022
https://www.gzs.si/zit
http://gzs.1ka.si/GoDigital2022


Prijava mora biti oddana do 15. 9. 2022. Strokovna komisija bo obravnavala vse prijave, ki bodo 
prispele v skladu z razpisnimi pogoji.  

Rok za izbor nominirancev je najkasneje do 31. 10. 2022. 

Nagrada bo podeljena predvidoma 24. 11. 2022 na konferenci GoDigital! 2022. 

 

Izbor in podelitev nagrade: 

Strokovna žirija bo prijave ocenila na podlagi točkovanja po merilih iz razpisa ( priloga II ) ter jih razvrstila 
glede na najvišje število točk.  Prvi trije z najvišjim številom točk bodo predstavljeni kot nominiranci za 
nagrado GoDigital! za najboljši digitalni projekt leta. Trije nominiranci se bodo predstavili na svečani 
podelitvi v okviru konference GoDigital!.  

Nagrado GoDigital! prejme nominiranec z najvišjim številom točk. Nagrado GoDigital! se nagrajencu 
podeli na svečani podelitvi v okviru konference GoDigital!.  

Projektom, ki še posebej izstopajo, strokovna žirija lahko podeli posebna priznanja.  

 

Informacije:  
Združenje za informatiko in telekomunikacije  pri GZS  
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 5898 000 
E-pošta: zit@gzs.si  
 

Datum objave razpisa: 28.7.2022 

 

Priloge: 
Priloga I: Razpisna dokumentacija – navodila in obrazci 

• Prijavnica – spletni obrazec  

• Navodila 

• Podatki projektu 

• Izjava izvajalca 

• Izjava naročnika 
 

Priloga II: Merila za vrednotenje prijav 

• Pravilnik  o  podeljevanju  nagrade GoDigital! 

• Merila za vrednotenje projektov 

 

mailto:zit@gzs.si
http://gzs.1ka.si/GoDigital2022
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%201.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20NAVODILA.pdf?timestamp=1659003771223
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%202.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20PODATKI%20O%20PROJEKTU.docx?timestamp=1659003811676
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%203.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20IZJAVA%20izvajalca.pdf?timestamp=1659003872129
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20I%20-%204.%20Razpisna%20dokumentacija%20-%20IZJAVA%20naročnika.pdf?timestamp=1659003921412
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20II%20-%20PRAVILNIK%20%20O%20%20PODELJEVANJU%20%20NAGRADE%20GoDigital!.pdf?timestamp=1659003978257
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/Priloga%20II%20-%20GoDigital%20merila%20za%20vrednotenje.pdf?timestamp=1659003997547

