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Vodje morajo občutiti 
digitalizacijo kot nujo 
»Slovenija je po indeksu digitalizacije na 18. mestu v EU, zato delovna 

skupina za regulativo pripravlja izhodišča, ki bodo digitalizacijo 

pospešila in ne otežila,« pravi Cvetka Tinauer, vodja ene od delovnih 

skupin za področje digitalizacije pri GZS.

Barbara Perko

Delovne skupine, ki so se oblikovale na temo Digitalno 
gospodarstvo v luči priprav na Vrh slovenskega go-
spodarstva 8. novembra 2016, pripravljajo izhodišča 
na posameznih področjih digitalizacije. Predlogi bodo 
predstavljeni 8. novembra.

Slovenija je po indeksu digitalizacije na 18. mestu 
v EU, zato delovna skupina za regulativo pripravlja 
izhodišča, ki bodo digitalizacijo pospešila in ne 
otežila. »Ključni cilj naše delovne skupine je čim bolj 
ohlapna regulativa, ki posega na področje digitalne-
ga gospodarstva,« pravi dr. Cvetka Tinauer, direktori-
ca podjetja EBA. 

»Znotraj skupine želimo čim bolj globalno zajeti 
potrebe po digitalizaciji procesov, ki potekajo znotraj 
industrijskih procesov. S tem želimo dobiti nabor 
potrebnih postopkov in tehnologij, ki so potrebne, 
da bomo lahko procese uspešno obvladovali,« cilje 
navaja dr. Blaž Nardin, direktor Gorenje Orodjarna.

Financiranje digitalizacije iz evropskih virov 

Tone Stanovnik, iz podjetja Špica, predlaga zastavitev 
kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Na kratek rok je 
najbolje, da podjetja na dnevni red sestankov postavi-
jo točko digitalna transformacija in določijo operativ-
nega vodjo projekta. Rešitev na dolgi rok pa vidi v vno-
vičnem učenju snovi informatike z osnovami logike v 
šolah. Cilj mora biti, da Slovenija postane priljubljena 
destinacija za mlade izobražence iz Evrope. 

»Vsako podjetje mora natančno vedeti, do katere 
stopnje je že digitalizirano in na katerih področjih 

primanjkuje znanja in tehnologij. Veliko rešitev na 
laboratorijskih nivojih že obstaja, vendar za potrebe 
industrijskega okolja še niso primerni,« pravi Nardin. 
»V roku enega leta ne bomo mogli narediti revolucije, 
ker uvajanje digitalizacije v procese potegne za seboj 
mnogo parametrov. Pri uvajanju je treba biti zelo 
sistematičen, da kakšnega parametra slučajno ne 
izpustimo in s tem povzročimo škodo.«

Tinauerjeva je prepričana, da morata pomembno 
vlogo odigrati država in GZS, ki bi predstavili mož-
nosti, ki jih ponuja digitalizacija, prednosti njihove 
uporabe ter koristi. »Največji napredek bomo zago-
tovo dosegli, ko bodo potrebo po digitalizaciji začu-
tili voditelji posameznih podjetij in bodo pri uvedbi 
digitalizacije v lastnem podjetju aktivno sodelovali 
in rešitve tudi uporabljali,« poudarja. »Kot enega od 
pomembnih ukrepov vidim tudi možnost financira-
nja projektov digitalizacije podjetij iz evropskih virov, 
ki so namenjeni raziskavam in razvoju.«

Veličine internetno uspešnega poslovanja še 

slutimo ne

Stanovnika skrbi stanje v celotni Evropi. »Trenutno 
je med dvajsetimi največjimi svetovnimi interne-
tno uspešnimi podjetji 87 odstotkov ameriških, 13 
odstotkov azijskih in nobenega evropskega,« kar pa 
Stanovnik vidi kot odlično priložnost za Slovenijo. 
»Imamo izjemno mlado generacijo s podjetniškimi 
geni in velja jim znižati vstopni prag v to obetavno 
področje, katerega veličine še slutimo ne.« 

Nardin izpostavlja, da je velika večina industrij-
skih obratov že sedaj relativno dobro digitaliziranih, 
a primanjkuje predvsem znanja in ustrezne analize 
ekonomske upravičenosti uvajanja novih tehnologij, 
ki šele prihajajo. 

Da je kritični dejavnik za pospešitev digitalizacije 
znanje, se strinja tudi Tinauerjeva. »Brez znanja ne 
bo napredka na tem področju. Podjetja je treba za 
digitalizacijo navdušiti in pokazati, da imajo za njo 
tudi vso podporo v zakonodaji, ki ima iskren namen 
digitalizacijo pospešiti.« gg

»Digitalizacija 
vpliva na celovito 
preobrazbo 
podjetja. Popolnoma 
spreminja naš način 
življenja in dela, zato 
se ne moremo delati, 
kot da je ni in še 
manj biti proti njej.« 

Cvetka Tinauer

»Digitalizacija 
proizvodnje mora 
poskrbeti, da bomo 
v našem okolju 
poslovali dolgoročno 
uspešno, ter pri 
tem zadovoljevali 
potrebe vseh 
deležnikov v 
procesu.« 

Blaž Nardin
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