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DIGITALNO INOVACIJSKO STIČIŠČE 
SLOVENIJE

• Omogoča digitalno preobrazbo po principu „vse na enem mestu“ v 
Sloveniji in širše. 

• Storitve za dvig digitalnih kompetenc, izmenjavo dobrih praks na 
lokalni, regionalni in mednarodni ravni;

• Priprava izhodišč na podlagi izkušnje in primeri za predloge odločevalcem in 
zagotavljanje dostopa do podatkov in promocija podjetništva.



NAŠI CILJI

Vzpostavitev digitalnega 
ekosistema

Integracija na nacionalni 
in EU ravni 

Neposredna podpora 
SME Promocija digitalizacije

Višanje digitalnih 
kompetenc

Spodbujanje inovacij in 
prototipiranja

Podpora digitalni 
transformaciji 



NAMEN OPERACIJE

Dvigovanje 
zavedanja o 

pomenu 
digitalizacije

Organizaija
delavnic in 

dogodkov na 
temo 

digitalizacije

Baza 
znanja

Mentoriran
je

Direktno 
delo s 

podjetji



DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Svetovanje MSP za premagovanje ovir digitalne preobrazbe. 

Sodelovanje pri izgradnji kataloga digitalnih kompetenc.

Podpora pri oblikovanju izobraževalnih načrtov za 4 leta za razvoj digitalnih kompetenc v 
gospodarskem sektorju.

Podpora letnih načrtov za 12 MSP/leto za 5 profilov. 

Mentoriranje pri razvoju, izvajanju in posodabljanju poslovnih modelov in novih storitev.

Podpora MSP pri pridobivanju sredstev za digitalno preobrazbo.



POVEZOVANJE IN KOORDINIRANJE

Aktivnosti za povezovanje MSP z deležniki za izgradnjo in nadgradnjo mednarodnih 
partnerstev in izmenjevalnice dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Predstavljanje mednarodnih najboljših praks. 

Podpora poslovnim in razvojnim partnerstvom za sodelovanje v globalnih verigah 
vrednosti. 

Predstavitev najboljših praks in organizacija izmenjevalnice dobrih praks s področja 
digitalne preobrazbe. 



USTVARJANJE EKOSISTEMA

Mapiranje ponudbe in povpraševanja na področju digitalizacije MSP.

Platforma za izmenjavo informacij in klasifikacijo ponudnikov. 

Ustvarjanje okolja za poslovno eksperimentiranje in prototipiranje. 

Aktivnosti za nadaljnje izobraževanje zunanjih izvajalcev, strokovnjakov.

Oblikovanje predlogov za študijske programe. 

Oblikovanje okolja za povezovanje med gospodarstvom in javno upravo na področju odprtih 
podatkov. 



DOGODKI ZA MOTIVIRANJE IN PROMOCIJO 

Dvig zavedanja o pomembnosti digitalne preobrazbe in promocije za povečanje 
konkurenčnosti MSP. 

Promocija Industrije 4.0

Priprava in izvedba dogodkov, konferenc in predstavitve najboljših praks. 

Dvig inovativnosti in digitalne kulture. 



VSEBINSKA PODROČJA DELA



Vavčerji

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za 

mikro, mala in srednja podjetja z 

možnostjo 60% sofinanciranja ključnih

področij digitalizacije. Javne pozive za 

vavčerje za digitalizacijo je objavil

Slovenski podjetniški sklad (SPS). 

Razpisani so štirje vavčerji na temo dviga

digitalnih kompetenc, digitalnega

marketinga, priprave digitalne strategije

ter kibernetske varnosti.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčer za digitalno strategijo

Vavčer za kibernetsko varnost

Vavčer za digitalni marketing



POSTOPEK PRIDOBITVE VAVČARJEV

OBJAVA JAVNEGA 
POZIVA

PRIPRAVA VLOGE ODDAJA VLOGE OBDELAVA VLOGE

1.korak 2.korak 3.korak 4.korak

▪ za vsako skupino 
vavčarjev objava   
NOVEGA javnega 
poziva(spletna stran
SPS in uradni list) 

▪ podjetje odda 
poenostavljeno
vlogo preko 
elektronskega portala

▪ SPS preveri 
izpolnjevanja 
pogojev 
prijaviteljev na 
javne pozive

▪ BREZPLAČNA POMOČ 
pri pravi vloge 

– SPOT svetovanje

E – VAVČER

PODPIS POGODBE IZVEDBA
ZAHTEVEK Z 
DOKAZILI

IZPLAČILO

5.korak 6.korak 7.korak 8.korak



Splošni pogoji

Footer example

PODJETJA

Mikro, mala in srednja podjetja (MSP): gospodarske družbe, s.p., zadruge;

sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Vzhodni oz. Zahodni kohezijski regiji ;

na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p.) oziroma 5 

zaposlenih (digitalna strategija);

poravnane obveznosti (davki, prispevki);

dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov;

prepoved dvojnega financiranja.



Projekt

• Mora ustrezati namenu in predmetu poziva;

• zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu;

• pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni 

ceni;

• aktivnosti po projektu morajo biti skladne z upravičenimi stroški po pozivu.

Footer example



KATALOG STROKOVNJAKOV

Več kot 1000 zunanjih izvajalcev, strokovnjakov s področja razvoja digitalne strategije, 

digitalnega marketinga, kibernetske varnosti in izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc

Ocenjevanja strokovnjakov nam omogoča neodvisni sistem za merjenje zadovoljstva Artur.



Vavčer za dvig digitalnih 
kompetenc
Namen: zagotovitev ustreznih znanj zaposlenih in vodstva za ključna

področja digitalizacije, minimalno 20 % zaposlenih v vseh usposabljanjih

Kaj: izbrano usposabljanje in zunanji izvajalec usposabljanja iz Kataloga

strokovnjakov DIH Slovenije - http://dihslovenia.si/katalogi/

Upravičeni stroški: stroški usposabljanja = stroški zunanjega izvajalca –

brez DDV 

Koliko: 60 % upravičenih stroškov; 

minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR (600 EUR na

zaposlenega)!

Zahtevek za plačilo (6 mesecev) 

Postopek DIH Slovenije: najava usposabljanja (1ka), Obrazec 1



Vavčer za digitalni marketing

Footer example

Namen: spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga s 
sofinanciranjem:
Spletne strani + testiranja => 500 – 1.500 EUR
Mobilne aplikacije + testiranja => 500 – 2.000 EUR 
Spletne trgovine + testiranja => 500 – 2.500 EUR
Rezervacijske platforme + testiranja => 500 – 2.500 EUR
Samo 1-krat za vsako aktivnost; skupaj največ 8.500 EUR
Kaj: stroški zunanjega izvajalca iz Kataloga strokovnjakov pri DIH 
Slovenija:https://dihslovenia.si/catalog
Zahtevek za plačilo (6 mesecev)
Postopek DIH Slovenije: Obrazec 1 (pozitivno Mnenje DIH Slovenije)

SMERNICE DIH SLOVENIJE!



Vavčer za pripravo digitalne 
strategije
Namen: spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije za digitalno preobrazbo

Digitalna strategija zajema vse tri elemente:

Oceno stanja na področju digitalizacije,

Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in 

Pripravo strategije za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

izkušnja kupca

podatkovna strategija 

procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanju 

digitalni poslovni modeli, produkti in storitve

strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest

strategija razvoja digitalne kulture

kibernetska varnost 

industrija 4.0 (obvezno za proizvodna podjetja)



Vavčer za pripravo 
digitalne strategije

Kdo: na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih;

Kaj: plačani stroški zunanjega izvajalca (brez DDV-ja) za pripravo 

digitalne strategije izbranega iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenije -

https://dihslovenia.si/catalog

Sofinanciranje: 60 % upravičenih stroškov; 

minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR;

Zahtevek za plačilo (6 mesecev) 

Koriščenje samo 1 (enega) vavčerja v obdobju

Postopek DIH Slovenije: Izvedena ocena digitalne zrelosti podjetja, 

Obrazec 1, Obrazec 2 (pozitivno Mnenje DIH Slovenije)

SMERNICE DIH SLOVENIJE!



Vavčer za kibernetsko varnost
Namen: spodbuditi MSP k povečanju kibernetske varnosti s sofinanciranjem:

- izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z varnostnim poročilom 

in tehničnim poročilom s priporočili za odpravljanje napak => 1.000 – 5.000 EUR

- izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno s tehničnim poročilom s 

primeri in tehničnim poročilom o odpravljenih napakah => 1.000 – 9.999,99 EUR 

Omejitev: samo 1-krat za vsako aktivnost

Kaj: stroški zunanjega izvajalca, izbranega iz Kataloga strokovnjakov za področje 

kibernetske varnosti - https://dihslovenia.si/catalog/. Brez DDV! 

Zahtevek za plačilo (6 mesecev)

Postopek DIH Slovenije: Obrazec 1, Obrazec 2 (pozitivno Mnenje DIH Slovenije)

SMERNICE DIH SLOVENIJE!



Ocena digitalne zrelosti/ 
svetovanje in mentoriranje

Footer example

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja, ki je dostopen tukaj.

Vzpostavili smo brezplačno spletno orodje, ki bo omogočilo samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja. Sama 

ocena pa je tudi predpogoj za prijavo na vavčer za digitalno strategijo.

100 izbranih MSP bo deležnih brezplačnega svetovanja in mentoriranja na področju digitalizacije oziroma na podlagi podane ocene 

digitalne zrelosti (svetovanje je zajeto v shemo de minimis).

60 MSP bo deležno podpore pri oblikovanju načrtov usposabljanj za obdobje štirih let za razvoj digitalnih kompetenc -

oblikovanje načrtov usposabljanj za razvoj digitalnih kompetenc za različna delovna mesta (do 5 načrtov za podjetje).

Podpora gospodarstvu pri pridobivanju nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo poslovanja - organizacija 

tematskih in interaktivnih delavnic za zainteresirana podjetja s področja pridobivanja nepovratnih sredstev za digitalno preobrazbo 

poslovanja.

https://dihslovenia.si/aktualno/novice/poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja


Drugi načini sodelovanja

Informiranje in ozaveščanje MSP o aktualnih razpisih in aktivnostih DIH Slovenije. 

BAZA ZNANJA

Na naši spletni strani posodabljamo bazo aktualnih razpisov za MSP, ki je na voljo tukaj.

Primeri dobrih tujih in domačih praks na področju digitalizacije, ki so na voljo tukaj.

Video vsebine, ki vključujejo posnetke predavanj in vsebin za krepitev digitalnih kompetenc 

(orodja za komunikacijo in sodelovanje, orodja za oblikovanje dokumentov, orodja za skupno 

urejanje in deljenje dokumentov, orodja za podporo poslovanju)

Strokovna gradiva z zanimivimi članki in vodniki z različnih področij digitalizacije

https://dihslovenia.si/baza-znanja/razpisi/
https://dihslovenia.si/baza-znanja/dobre-prakse/
https://dihslovenia.si/baza-znanja/video/
https://dihslovenia.si/baza-znanja/strokovna-gradiva/kibernetska-varnost/vodnik-za-prve-korake-k-varnej%C5%A1emu-poslovanju


BAZA ZNANJA

Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

Strokovni članki in prispevki na temo digitalizacije in aktualnih tematik

Video vsebine – webinarji, video tečaji

Odprti pozivi in programi financiranja

Footer example



DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE 2021

Od 1.7. do 31.12. 2021

142 dogodkov

70 programskih 
partnerjev

127 podjetij, ki je 
predstavljajo svoje 
inovativne rešitve

8900 obiskovalcev, 50.000 
doseženih posameznikov

5 najbolj inovativnih 
rešitev smo odpeljali 
na EXPO Dubaj

Načrtujemo novo 
središče



DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE 2021

Footer example

partnerji Za partnerje 



DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE 2021



DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE 2021

Tehnologija 
za ljudi

Promocija 
slovenskega 
gospodarstva 
in tehnologije

Iniciative in 
nove 
priložnosti

Digitalizacija



STRATEŠKI PARTNERJI

Footer example



EDIH

Jozef
Stefan 
Institute

DIH Agrifood
Murska Sobota

eHealthday DIH



e info@dihslovenia.si

t 040 606 710

www.dihslovenia.si


