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KAJ JE DIGITALIZACIJA? 

AB IOVE PRINCIPIUM - Zač i o z ajpo e ejši . 

Digitaliza ija i več dile a, je 
eizogi a prihod ost druž e.  

Ko da es eri o čas, 
govorimo o obdobju pred 

internetom in po njem.  



DIGITALIZACIJA ME ASOCIIRA NA….. 

COGITO, ERGO SUM - Mislim, torej sem. 

www.menti.com  



DIGITALIZACIJA ZDAJ IN TUKAJ! 
Ljubljana, Slovenska cesta 56 

CONSUETUDINIS MAGNA VIS EST - Navada i a veliko oč. 



DIGITALIZACIJA ZDAJ IN TUKAJ! 

EXPERIENTIA DOCET - Izkuš je učijo DICTUM, FACTUM - Reče o, storje o. 



DIGITALIZACIJA ZDAJ IN TUKAJ! 

BIS REPETITA PLACENT - Po ovlje o a  posta e všeč. 



DIGITALIZACIJA ZDAJ IN TUKAJ! 

BIS REPETITA PLACENT - Po ovlje o a  posta e všeč. 



DIGITALIZACIJA ZDAJ IN TUKAJ! 

EXPERIENTIA DOCET - Izkuš je učijo. 



NA KONFERENCI ˗ DIGITALNO! 

CARPE DIEM  - Izkoristi dan. 



DIGITALNO ˗ ZAVAROVALNIŠTVO 

CARPE DIEM  - Izkoristi dan. 



DIGITALNO ˗ NEPREMIČNINE 

CARPE DIEM  - Izkoristi dan. 

OPENDOOR - digitalni 
agent s fiksnim 

procesom prodaje in 
zagotovljenim uspehom 



DIGITALNO ˗ GRADBENIŠTVO 

AGE, SI QUID AGIS  -  

Če kaj delaš, res delaj. 

 D PRINT HIŠA  
PO MERI  

V 24 URAH. 

https://youtu.be/GUdnrtnjT5Q
https://youtu.be/GUdnrtnjT5Q
https://youtu.be/GUdnrtnjT5Q
https://youtu.be/GUdnrtnjT5Q
https://youtu.be/GUdnrtnjT5Q


DIGITALNO ˗ TRGOVINA 

AMAZON 

OFFLINE NAKUPOVANJE 

ACTA, NON VERBA 

Dejanja, ne besed. 



DIGITALNO ˗ AVTOMOBILIZEM 

ACTA, NON VERBA  ˗ Dejanja, ne besed. 



DIGITALIZACIJA SPREMINJA VSE! 

Ve dar z različ o hitrostjo! 

Naraščajoča razlika ed 
tehnologijo, posamezniki, podjetji 

in javno sfero usmerja pozornost: 

• v svet človeškega kapitala 

• k uči kovite u prilagaja je teh ologiji z 
ovi i ači i dela i  z a ji 

• v spod uja je spre e  v druž i i  jav i 
politiki 

CARUM RARUM 

Kar je redko, je dragoceno. 



ŽIVIMO V SVETU INFORMACIJ 
Podatki nastajajo vsepovsod:  

•Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 
itd.  

•spletne strani 

•ob izvedbi nakupnih transakcij 

•ob aktivaciji GPS-signalov mobilnih 
telefonov  

•na mobilnih aplikacijah  

Živi o v svetu z več 
informacijami, kot jih 
je ilo še edav o a 
voljo vse  človeški  
civilizacijam.  



PRIKLJUČENOST NA INTERNET 

Leta 2016 v 
EU-28 85 % 

gospodinjstev 
priključe o a 

internet, v 
Sloveniji 78 %. 



KAKO DIGITALNI SMO? 



SLOVENIJA NA DIGITALNEM 

ZEMLJEVIDU – DEI 2017 

Po zadnji oceni ravni digitalnega 
razvoja se Slove ija uvršča a sredi o 
lestvice (29. mesto), glede na 
napredek v zadnjem obdobju pa na 
rep lestvi e ed 0 država i ( 8. 
mesto). 

DA LOCUM MELIORIBUS ˗ 
Daj prostor oljši . 



INDEKS DIGITALNEGA  

GOSPODARSTVA IN DRUŽBE – DESI 2017 

 

Povezljivost 

Človeški kapital 
Uporaba interneta 

Integracija digitalne 

tehnologije 

Digitalne javne storitve 

Slove ija je v skupi i držav, ki z a jšujejo 
zaostanek. 

Je adpovpreč a pri kazal ikih človeškega 
kapitala in integraciji digitalnih tehnologij. 



DIGITALNO ZAUPANJE 
Širokopasov a i frastruktura 

DE NOCTE CONSILIUM ˗ Zadevo je dobro prespati. 



„BIG DATA” ALI, KDO BERE 
MOJE MISLI? 

Vesolje podatkov -„ ig data“  
• ogro a količi a  
• hitrost 

• raznovrstnost 

Povsod pušča o svoje sledi! 

CONSUETUDINIS MAGNA VIS EST 

Navada i a veliko oč. 



VODENJE V DIGITALNI DOBI  

ZAHTEVA SPREMEMBE 

Podatki 

so le 

strateška 
surovina. 

Ključ o je, da 
podatkovne 

nize z uporabo 

sodobnih 

a alitič ih 
tehnologij 

spremenimo v 

ko kure č o 
prednost. 

Za uspeš o 
digitalno 

preobrazbo 

potrebujemo:  

• nove stile 

vodenja, 

• novo kulturo 

sprejemanja 

odločitev, 
• nova znanja in 

sposobnosti. 

Zače ja se itka za 
digital i i  a alitič i 
talent: 

•»tridimenzionalni« 

strokovnjaki, ki 

obvladajo 

tehnologijo, 

a alitič o 
raz išljajo i  z ajo 
te vešči e povezati 
s poslovno 

strategijo. 

Zaradi razvoja 

informacijske 

tehnologije je 

ogrože ih 7 %  
delovnih mest.  



BO ROBOT ZAMENJAL  

TUDI VAS? 

Vir:http://www.bbc.com/news/technology-34066941 



V POSLOVNO OKOLJE VSTOPA 

GENERACIJA C(onnected) 

DOCENDO DISCIMUS ˗ Uči o se z uče je  drugih. 

STE NANJO PRIPRAVLJENI? 



ALI BO DIGITALIZACIJA ZA NAS 

PRILOŽNOST ALI NEVARNOST, JE 
ODVISNO OD NAS SAMIH. 

»Sa i se odločite, kaj boste 
delali in katero smer boste 

ubrali!  Če hočete biti 
uspeš i, se digitalizirajte.«  

•Cristian Baudis, ekda ji prvi ož e škega Googla 

DELIBERANDO SAEPE PERIT OCCASIO ˗ 
Zaradi obotavljanja pogosto propade dobra 

prilož ost. 



KAKŠEN PA JE VAŠ POGLED 
NA DIGITALIZACIJO? 

 

 

DISCE, QUOD IGNORAS ˗Nauči se, česar e z aš. 

www.menti.com  


