
GZS ZIT STORITVE

Članstvo v ZIT prinaša številne koristi in prednosti. Informiranost, mreženje, povezovanje na 
poslovne priložnosti, promocija v drugih panogah, vključenost v pomembne mednarodne in domače 
pobude, vpliv na regulativo in podporno okolje, reševanje problematike panoge, izobraževanje. 
Storitve in aktivnosti združenja smo povezali v 4 ključna področja, ki jih izvajamo skupaj s 
predsedniki sekcij, z vodij delovnih skupin in člani.

Storitve, aktivnosti in koristi za člane

Promocija panoge, digitalizacije in članov ZIT 
Organizacija dogodkov (v letu 2021 je bilo izvedenih več kot  •
30 dogodkov) 
Sodelovanje ZIT ekipe na drugih dogodkih •
Vključevanje v e-katalog članov •
Konferenca GoDigital in promocija nagrade GoDigital •
Sodelovanje in promocija v medijih •
Konference, seminarji in delavnice  •
Nominacija za Unicorn Award  •
Pobude za pospešitev digitalizacije: Epos, ai4si, Gaia-X… •

Problematika panoge in podpora izvoznim aktivnostim 
Podpora izvoznim aktivnostim članov in izmenjava izkušenj  •
Udeležba na poslovnih delegacijah v tujini •
E-katalog članov za namen internacionalizacije •
Vključevanje v mednarodne iniciative Gaia-X, BDVA, PA4DS  •
in ostale razvojne projekte 
Obravnava kadrovske in drugih problematik panoge ter •
priprava stališč panoge  
Sodelovanje pri pripravi digitalnih strategij Slovenije  •
Sodelovanje s ključnimi ministrstvi glede problematike in •
razvoja panoge  
Izboljšanje pogojev poslovanja za panogo •

Soustvarjanje ekosistema za rast digitalne ekonomije v Sloveniji  
Sodelovanje v ZIT-ovih sekcijah in delovnih skupinah •
Pametna specializacija – vodenje IKT Horizontalne mreže, •
ai4si, Smart Society 
Ustanovitev Gaia-X Hub Slovenija na področju pametnih mest •
Aktivno članstvo v evropskih organizacijah: BDVA, Gaia-X, •
FIWARE, ECSO in DIGITALEUROPE 
Sodelovanje z državo in deležniki ter zastopanje interesov •
Povezovanje z drugimi panogami in končnimi uporabniki •
Aktivno sodelovanje v Slovenski digitalni koaliciji•

Neposredne finančne koristi članstva 
Brezplačna kotizacija za dogodke v organizaciji ali soorganizaciji ZITa ▪
Brezplačna izobraževanja, delavnice, seminarji (v sodelovanju z IKT HM) ▪
Brezplačna udeležba na konferenci GoDigital ter pri prijavi na razpis za nagrado GoDigital ▪
Ugodnejši pogoji za udeležbo na izbranih dogodkih in izobraževanjih partnerjev  ▪
Popusti pri najemu dvoran GZS ter pri sponzorstvih naših dogodkov ▪
Brezplačna uvrstitev v e-Katalog internacionalizacije ▪
Cenejša udeležba v delegacijah v tujini  ▪
Brezplačne novice in obvestila – Info ZIT▪

Storitve za povečanje konkurenčnosti članov 
Obveščanje o nepovratnih sredstvih in drugih javnih razpisih •
Organizacija dogodkov o razpisih in povezovanje v konzorcije •
Informiranje, mreženje in povezovanje članov na konkretne •
poslovne priložnosti 
Poslovni zajtrk ZIT-ov Šmorn, srečanje članov  •
Izmenjava izkušenj med člani  •
Dostop do zaprtih strani za člane  •
Četrtletni klic za direktorje članov ZIT•


