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• pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico 
enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje, 

• eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo 
nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja, 

• podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih 
podjetij, so prav tako »enotno« podjetje. 

 
6. Opredelitev aktivnosti digitalne transformacije in pričakovani rezultati 
 
Upravičenec izbere in izvede (vse ali del) aktivnosti iz spodnje tabele.  
 

Tehnična  
opremljenost 

Digitalizacija opreme in procesov 
(nakup in namestitev senzorjev, robotov, 

komunikacijskih vmesnikov, digitaliziranih strojev, 
…)  Rezultati 

 

Nakup opreme za vzpostavitev komunikacije med 
stroji in napravami v poslovnem in proizvodnem 
procesu (na primer: senzorji IoT (internet stvari), 
komunikacija med IoT (internet stvari) in do 
platforme, …) 

Nakup in namestitev strojne 
in/ali programske opreme 

 Implementacija celovitih programskih rešitev Delujoča programska rešitev 

 

Vzpostavitev sistema zbiranja, transakcije, 
sledljivosti, shranjevanja, obdelave in vizualizacije 
podatkov (na primer: vzpostavitve baz, odločanje 
na osnovi podatkovne analitike, …)   

Nakup in namestitev strojne 
in/ali programske opreme 

 

Vzpostavitev interoperabilnostnih platform znotraj 
podjetja 

Nakup in namestitev strojne 
in/ali programske opreme 

 

Nakup opreme za avtomatizacijo in robotizacijo 
proizvodnje  

Nakup in namestitev strojne 
in/ali programske opreme 

Področje 
digitalne 

transformacije 
Digitalna transformacija ključnih 

poslovnih procesov Rezultati 

Industrija 4.0 Spodbujanje projektov Industrije 4.0 

Izveden projekt Industrije 4.0 z 
dokazanimi učinki (v izvedbo so 
lahko vključene delavnice in 
načrtovanje projekta) 

Industrija 4.0 
Izdelava digitalnega dvojčka proizvodnega procesa 
(Po konceptu pametne tovarne)  

Izdelana simulacija 
proizvodnega procesa (tudi z 
možnostjo izvajanja what-if 
scenarijev) in vzpostavljena 
povratna zanka 

Industrija 4.0 

Integracija IoT platforme z obstoječo 
informatizacijo proizvodnje  (Po konceptu pametne 
tovarne) ali uvajanje senzorjev v poslovne procese 

Načrt in izvedba projekta 
zbiranja in zajema novih 
(dodatnih) podatkov, 
dvosmerna povezava z 
obstoječim MES/ERP sistemom 
in podatkovna analitika nad 
zbranimi podatki; uvajanje 
novih senzorskih podatkov v 
poslovne procese in 
povezovanje s poslovnimi 
informacijskimi rešitvami. 
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Industrija 4.0 Svetovanje in implementacija DIGITAL LEAN-a 

Izvedena nadgradnja 
obstoječih LEAN procesov v 
smeri DIGITAL LEAN-a 

Razvoj digitalne 
kulture   

Svetovanje in implementacija odprtega inoviranja 
(uvajanje poslovnih partnerjev v proces inoviranja, 
uvajanje StartUp podjetij v inovativne procese 
podjetja…) 

Vzpostavljen nov digitalno 
podprt sistem inoviranja v 
podjetju (procesi, programska 
podpora) 

Procesi in 
digitalne rešitve  

Digitalno povezovanje procesov podjetja z 
dobavitelji  

Vzpostavljen integriran 
digitalno podprt proces z 
dobavitelji s prikazanimi učinki 

Izkušnja kupca Digitalno povezovanje procesov podjetja s kupci   

Vzpostavljen integriran 
digitalno podprt proces, ki 
povezuje proces podjetja in 
proces kupca s prikazanimi 
učinki   

Procesi in 
digitalne rešitve 

Digitalizacija internih procesov (odprava papirja, 
optimizacija, avtomatizacija) 

Vzpostavljen prenovljen 
digitalno podprt poslovni 
proces 

Procesi in 
digitalne rešitve  

Uvedba procesov in informacijske podpore 
enotnega upravljanja s kupci (gre za interni sistem, 
ki vsem zaposlenim v podjetju , ki delajo s kupci, 
daje enotno sliko kupca (vse podatke o kupcu), ne 
glede na to, skozi kateri kanal (digitalni ali fizični) 
kupec stopi v kontakt s podjetjem. Gre za podatke 
o kupčevi že identificiranih potrebah, že izvedenih 
nakupih, vzdrževalnih primerih, reklamacijah, 
boniteti, neplačanih računih in drugih transakcijah) 
s ciljem zagotoviti kupcu boljšo izkušnjo poslovanja 
s podjetjem in zagotavljanjem večje vrednoti za 
kupca in podjetje. 

Vzpostavljeni prenovljeni 
procesi in informacijska 
podpora s prikazanimi učinki 
enotnega upravljanja s kupci 

Poslovni modeli  
Uvedba novih delujočih poslovnih modelov, 
produktov ali storitev na osnovi digitalnih tehnologij   

Vzpostavljen nov delujoč 
poslovni model, produkt ali 
storitev 

Procesi in 
digitalne rešitve 

Elektronska izmenjava dokumentov med podjetji 
(računi, dobavnice, naročilnice) 

Vzpostavljen sistem in 
izmenjava dokumentov s 
partnerji v poslovanju podjetja 

Kibernetska 
varnost  Kibernetska varnost  

Uvedeni novi sistemi in/ali 
procesi s področja kibernetske 
varnosti 

Procesi in 
digitalne rešitve 
– Covid-19 

Uvedba IKT rešitev, ki omogočajo podjetjem 
nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov, na 
naslednjih področjih:  

- Orodja za oddaljen dostop do računalnika 
(npr. ISLOnline),   

- Orodja za virtualne sestanke in digitalno 
komunikacijo (npr. Office365/MS Teams, 
Zoom, …), 

- Orodja za pripravo in izvedbo webinarjev 
(npr. MS Teams, GoTo Webinar, Zoom, …), 

- Orodja za podporo skupinskega dela in 
komunikacije (npr. MS Teams, Slack, …), 

- Orodja za vodenje dela in delovnega časa 
(npr. Špica, Četrta pot, ...) ali nadgradnja 

 
 
 
 
 
Izvedeni projekti 
implementacije navedenih 
rešitev, ki izkazujejo povečano 
možnost sodelovanja 
zaposlenih v procesih podjetja 
na daljavo z poročilom 
doseganja poslovnih ciljev.  
Projekti morajo vsebovati 
poslovne cilje, povezane s 
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sistema  z možnostjo merjenja 
termperature pri prihodu delavca ali 
opozarjanja na stike z okuženimi v podjetju;  

- Orodja za ekipno delo na dokumentih (npr. 
Shakespeare, Genis e-procesi, …), 

- Orodja za ekipno delo na projektih, 
- Orodja za razvoj produktov na daljavo (npr. 

Miro, …), 
- Uvajanje e-podpisov in e-identifikacije. 

Covid19, izbiro ustreznih 
rešitev, načrt uvedbe, uvedbo 
rešitve ter usposabljanje 
uporabnikov ter po uvedbi 
poročilo o doseganju poslovnih 
ciljev po uvedbi. 

Procesi in 
digitalne rešitve 

Uvajanje smart poslovnih rešitev v procese (na 
primer:  uvajanje algoritmov umetne inteligence v 
procese (prepoznavanje vzorcev, prediktivna 
analitika, strojno učenje,…)) 

Uvedena Smart poslovna 
rešitev, ki vključuje vsaj eno od 
naslednjih tehnologij: IoT, AI 
(elementi umetne inteligence, 
kot so prepoznavanje vzorcev 
(podatki, tekst, slika, govor, …) 
in modeliranje, prediktivna 
analitika, strojno učenje, …), 
BlockChain, Machine Learning, 
izdelan algoritem in uveden v 
uporabo s prikazanimi učinki 

 
 
V. OBRAZCI 
 
Obrazci v sklopu te razpisne dokumentacije so:  
 
- Obrazec 1: Prijavni list z izjavami vlagatelja (vzorec); 
- Obrazec 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju; 
- Obrazec 3: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS; 
- Obrazec 4: Poročilo zunanjega strokovnjaka; 
- Obrazec 5: Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri javnem razpisu 
 


