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Digitalna stičišča

Dihamo že skoraj digitalno
Digitalno Inovacijsko Stičišče Slovenije (DIHS) pospešuje osveščenost glede prednosti 
digitalizacije, Slovenska digitalna koalicija (Digitalna.si) pa usklajuje digitalno 
preoblikovanje Slovenije.
Ana Vučina Vršnak

DIH Slovenija: osrednja digitalna točka za 
podjetja
Digitalno Inovacijsko Stičišče Slovenije (DIHS) je 
enotna točka za digitalizacijo gospodarstva, še 
posebno malih in srednjih podjetij (MSP). DIHS je ver-
jetno med podjetniki najbolj poznan zaradi vavčerjev 
za digitalni marketing, digitalne strategije, digitalne 
kompetence in kibernetsko varnost, s katerimi si 
lahko MSP razvijejo in okrepijo navedena področja 
delovanja. 

DIHS se osredotoča na podporo industrijskim 
panogam, ki jih slovenska strategija pametne specia-
lizacije (S4) poudarja kot prednostne: pametna mesta 
in skupnosti, pametne stavbe in pametne tovarne. 
Vendar pa ne izključuje drugih industrij iz S4. Vključuje 
vse, od visokotehnoloških do bolj tradicionalnih.

Hkrati DIHS v sodelovanju s svojimi partnerji 
pospešuje osveščenost glede prednosti digitalizacije 
in preko svojih komunikacijskih kanalov izmenjuje 

vsebine med institucijami – tako na slovenski kot 
evropski ravni. 

»Na različne načine skrbimo za osveščanje 
o pomenu in koristih digitalizacije za podjetja. 
Osveščamo o digitalnih kompetencah, ki jih morajo 
zaposleni imeti ali še pridobiti za nove načine delo-
vanja in večjo konkurenčnost na trgu, bodisi zaradi 
večje učinkovitosti in hitre prilagoditve tržnim raz-
meram bodisi za ustvarjanje novih trgov in podobno,« 
pravi direktorica DIHS Katja Mohar Bastar. »Naše 
dejavnosti nameravamo v prihodnje še okrepiti, in 
sicer kot osrednjo točko digitalizacije v gospodarstvu. 
Želimo predstavljati 'vse na enem mestu' in MSP 
zagotoviti celotno infrastrukturo, potrebno za pomoč 
pri digitalizaciji,« dodaja.

Več kot 1.500 vavčerjev v enem letu
»V prvem letu delovanja je DIHS dosegel prepoznav-
nost tako med MSP kot tudi strokovnjaki, ki se 

DIH Slovenija 
omogoča digitalno 
transformacijo po 
principu vse-na-
enem-mestu, v 
Sloveniji in širše.
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V Iskratelovi pametni tovarni

Novi tehnologiji, kot sta industrijski inter-
net stvari (Industrial Internet of Things 
– IIoT) in 5G, zagotavljata priložnost za 
dvig učinkovitosti procesov od dobavne 
verige do končnih strank v številnih indu-
strijskih panogah. Za proizvodne obrate 
in operaterje mobilnih omrežij je pove-
zana oziroma pametna tovarna ključno 
področje, ki ga omogoča tehnologija 5G 
in zagotavlja bistveno večji nadzor nad 
procesi ter uvaja principe avtomatizacije.

Sedež podjetja Iskratel in njegovo 
proizvodnjo je nedavno obiskal angleški 
industrijski analitik Guy Redmill. Njegov 
obisk je ponudil dragocen vpogled v eno 
od najbolj vročih tem v industriji, pame-
tno tovarno, in trende rasti, ki jih na tem 
področju pričakujemo v prihodnje.

Iskratelovo lastno okolje
Ker vedno več podjetij razmišlja o uvajanju 
javno-zasebnih omrežij za zagotovitev 
namenske in ciljne pokritosti z mobilnim 
signalom, se številnim operaterjem ponuja 
priložnost za širitev obsega poslovanja z 
gradnjo in upravljanjem takšnih omrežij v 
različnih industrijskih panogah.

Iskratel je v svojem proizvodnem obratu 
vzpostavil hibridno javno-zasebno omrežje 
5G, da bi zagotovil brezžično povezljivost 
visokih hitrosti in s tem pogoje za delovanje 
lastnega delovnega in razvojnega okolja. 
Za izdelavo elektronskih vezij je potrebna 
izjemna natančnost in neprekinjen nadzor 
kakovosti. Obenem se morajo v Iskratelu 
uspešno odzivati na hitre spremembe 
zahtev svojih naročnikov in zagotavljati 
doslednost, izpolnjevati zahtevne časovne 
roke ter obenem ohranjati konkurenčnost.

Ohranjanje konkurenčne prednosti 
je možno doseči z zbiranjem podat-
kov iz različnih sistemov v proizvodni 
liniji in delovnih procesov v realnem 
času. Omrežje, kot ga imajo v Iskratelu, 
vzpostavlja izjemno prilagodljivo okolje, 
ki že v sami zasnovi omogoča visoko 
zanesljivost in kibernetsko varnost ter 
učinkovito zbiranje podatkov, obenem pa 
centralizirano spremljanje in upravljanje 
proizvodnih procesov ter opreme.

Sašo Šimec, izvršni direktor za izvedbo 
poslov in direktor poslovne enote EMS 
(proizvodnja elektronskih komponent) 
povzema: »Pametna tovarna je prepoz-
nana kot ključni primer uporabe omrežja 
5G, zato nadaljujemo z njenim razvojem. 
Njen temelj je prav najsodobnejše in 
najzmogljivejše omrežje, ki v realnem času 
združuje živahno analogno dogajanje v 
tovarni z digitalnimi procesi, ki so danes 
upravljani v oblaku kot glavnem centru 
delovanja. Umetna inteligenca v procesih 
pa naše zaposlene opozarja na morebitna 
odstopanja v delovnih tokovih, še preden 
se ti zgodijo. Tako lahko s tehnologijo 5G 
povečamo varnost svojih zaposlenih in 
hkrati učinkovitost proizvodnje. Prepričan 
sem, da so tovrstne rešitve prihodnost 
tudi v drugih dejavnostih in industrijah.«

Monetizacija naložb v tehnologijo 5G
Iskratelovo delovno in razvojno okolje je 
v primerjavi s tistimi, ki imajo nameščene 
zgolj testne in pilotske sisteme, realen 
in oprijemljiv primer javno-zasebnega 
omrežja v proizvodnji. Takšna omrežja 
predstavljajo pomembno priložnost 
za operaterje, ki želijo unovčiti svoje 
naložbe v tehnologijo 5G. Proizvajalci 
namreč večinoma nimajo možnosti uvaja-
nja lastnih omrežij, na drugi strani pa 
operaterji težko razumejo kompleksnost 
njihovih proizvodnih okolij in parametre 
operativne učinkovitosti.

Obstaja pa srednja pot – naslavljanje 
teh specifičnih potreb s tesnim sodelova-
njem med operaterji in ponudniki rešitev, 
kot je Iskratel.

S pričakovanim porastom javno-za-
sebnih omrežij v industriji lahko sicer 
računamo na več scenarijev:
• proizvajalci bodo z zadostnimi sredstvi 

in obsegom poslovanja vzpostavili ter 
upravljali svoja omrežja – z lastnim 
omrežnim spektrom ali spektrom, ki 
jim ga bo nudil operater;

• proizvajalci bodo sprejeli javno-za-
sebna omrežja na osnovi omrežnih 
rezin (network slices), ki jih bodo 
vzpostavili in upravljali operaterji;

• operaterji bodo v sodelovanju s speci-
aliziranimi ponudniki rešitev zasnovali 
rešitve po meri, ki jih bodo nato uprav-
ljali operaterji;

• ponudniki rešitev bodo neodvisno 
razvijali in upravljali omrežja.

5G odklepa nove priložnosti
Če želijo proizvajalci raziskati priložnosti 
brezžične komunikacije nove generacije, 
lahko Iskratel služi kot poučen primer 
uspešnega partnerstva ponudnika rešitev 
in operaterja. Z nadaljnjim razvojem 
tehnologije 5G lahko pričakujemo še več 
podobnih primerov uporabe, že danes 
pa lahko vidimo njene prednosti in 
priložnosti za pametno povezovanje proi-
zvodnih procesov v prihodnosti.

Pri tem pa ostajata odprti vprašanji, 
ali se bodo deležniki odločali za sklepanje 
partnerstev, da bi zagotovili tehnično in 
poslovno učinkovito uporabo tehnologije 
5G in kako se bosta oblikovala vrednostna 
veriga ter ekosistem javno-zasebnih omrežij.

Več o Iskratelovi pametni tovarni si 
lahko ogledate v kratkem videu na https://
vimeo.com/396898730.

Iskratel v sklopu razvoja namenskih 
rešitev za pametno digitalizacijo indu-
strije naslavlja tudi primere uporabe 
tehnologije 5G v transportu, energetiki 
in javni varnosti, pri čemer upošteva 
potrebo po izjemno visoki varnosti, 
zanesljivosti in zmogljivosti.
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ukvarjajo z digitalizacijo, še posebno na področjih, ki 
jih neposredno pokrivajo vavčerji. DIHS med dru-
gimi nalogami ustvarja tudi katalog strokovnjakov 
in podjetij, ki nudijo storitve, kar na enem mestu 
združuje tovrstno ponudbo v Sloveniji. Kljub temu, da 
je prepoznavnost DIHS že precej visoka, pa želimo s 
svojim delovanjem našim partnerjem, uporabnikom 
in drugim deležnikom v Sloveniji zagotoviti enotno 
točko, kjer lahko najdejo vse informacije s področja 
digitalizacije gospodarstva na enostaven, prijazen in 
uporaben način,« pravi direktorica.

Do danes je DIHS omogočil preko 1.500 vavčerjev, 
s čimer je povezal ponudnike in uporabnike storitev 
preko kataloga, ocenil opravljeno storitev in s tem 
podjetju omogočil pridobitev do 60 % subvencije 
preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS).

Kakšni so načrti?
Po besedah Katje Mohar Bastar so načrti povezani s 
podporo gospodarstvu, in sicer z digitalizacijo, »ki se 
je v času karantene pokazala kot nuja in ne več izbira«. 
Poleg že vzpostavljenih omenjenih projektov, ki jih 
bo DIHS na osnovi pogodbe z gospodarskim ministr-
stvom (MGRT) in sodelovanja s SPS izvajal naprej, si 
bodo intenzivno prizadevali za dvig kompetenc MSP 
ter razvoj storitev Digitalnega Inovacijskega Stičišča 
Slovenije v prihodnosti.

»Še naprej bomo sodelovali s sorodnimi organi-
zacijami in Evropsko komisijo na mednarodni ravni, 
še naprej bomo osveščali javnosti o možnostih in 
pomenu digitalizacije,« pravi Katja Mohar Bastar in 
omeni tudi, da nameravajo s partnerji razvijati obsto-
ječe in pripraviti nove storitve, ki jih gospodarstvo 
potrebuje za izhod iz krize in nadaljnji razvoj. 

Digitalna koalicija povezuje
Slovenska digitalna koalicija (Digitalna.si) je name-
njena usklajevanju digitalnega preoblikovanja 
Slovenije, sodelujejo pa gospodarstvo, raziskoval-
no-razvojni sektor, civilna družba in javni sektor. 
»Digitalna koalicija je zbor predstavnikov vseh 
sfer družbe od države, lokalnih skupnosti, družbe, 
gospodarstva in raziskovalne ter izobraževalne sfere 
in ustanovljen z namenom skupnega reševanja in 
usmerjanja digitalizacije Slovenije po meri človeka, za 
družbo, skladno s smernicami EU. Koalicija podpira 
pobude, kot je denimo DIH Slovenija,« pojasnjuje Igor 
Zorko, predsednik upravnega odbora Slovenske digi-
talne koalicije – Digitalna.si, strokovnjak za digitalno 
transformacijo, podpredsednik GZS, pristojen za 
malo gospodarstvo in digitalizacijo, ter tudi direktor 
podjetja ZZI.

Upravni odbor Slovenske digitalne koalicije je 19. 
marca letos (epidemija koronavirusa je bila razgla-
šena 12. marca) soglasno podal predlog državi za 
ustanovitev krizne skupine za podporo digitalnemu 
delovanju Sloveniji in ob tem ponudil tudi podporo 
in pomoč. »Cilj pobude je bil usklajeno delovanje 
nacionalne digitalne in komunikacijske infrastrukture 
in storitev, ki je skoraj v celoti v poslovnem sektorju, 

Katja Mohar Bastar: »Kljub 
neprijetni situaciji je epide-
mija čez noč digitalizacijo 
iz položaja nice-to-have 
(dobro bi bilo imeti) pos-
tavila v položaj must-have 
(nujno imeti). Sicer je v istem 
položaju cel svet, tako da 
je zgolj od nas odvisno, 

kako bomo trenutno situacijo izkoristili – ali kot 
krizo ali kot priložnost. Tukaj je vloga Digitalnega 
Inovacijskega Stičišča Slovenije (DIHS) in Slovenske 
digitalne koalicije (Digitalna.si) velika in le z dobrim 
sodelovanjem bomo lahko vse deležnike prepričali 
v pomembnost nadaljnjega vlaganja v digitalizacijo 
gospodarstva in drugih področij našega življenja.«

Igor Zorko: »Digitalna koa-
licija je zbor predstavnikov 
vseh sfer družbe od države, 
lokalnih skupnosti, družbe, 
gospodarstva in raziskovalne 
ter izobraževalne sfere in 
ustanovljen z namenom 
skupnega reševanje in usmer-
janje digitalizacije Slovenije 
po meri človeka.«

Nenad Šutanovac: »Upravni 
odbor Slovenske digitalne 
koalicije je 19. marca letos 
(epidemija koronavirusa je 
bila razglašena 12. marca) 
soglasno podal predlog 
državi za ustanovitev krizne 
skupine za podporo digital-
nemu delovanju Sloveniji in 
ob tem ponudil tudi podporo 
in pomoč.«

Slovensko digitalno 
koalicijo (Digitalna.

si) so ustanovili na 
11. Vrhu slovenskega 

gospodarstva, 
24. novembra 

2016, povezuje 
pa gospodarstvo, 

raziskovalno-
razvojni sektor, 

civilno družbo in 
javni sektor. ter izvajanje javnih storitev in podpornih funkcij za 

optimalno izkoriščanje digitalizacije za podporo 
omejevanju širjenja pandemije, delovanja zdravstve-
nega sektorja, varnosti, učnih procesov, preskrbe, 
delovanja države in življenja. Skupina bi delovala in 
zagotavljala povezovanje vseh deležnikov ter stro-
kovno in operativno pomagala v kriznih razmerah na 
področju digitalizacije in zagotavljala enoten pogled 
na probleme in ukrepe na tem področju,« je pojasnil 
Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko 
in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS), katerega predsednik je sicer Zorko.

Predlog je bil posredovan vladi preko Ministrstva 
za javno upravo (MJU), ki je odgovorno za digitaliza-
cijo. »V teku so razgovori in upamo, da bo do realnega 
reševanje nakopičenih strateških problemov prišlo 
kmalu,« je optimističen Zorko. gg
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Dejavnosti 
DIH Slovenije 
nameravajo v 

prihodnje še 
okrepiti, in sicer 

kot osrednjo točko 
digitalizacije v 
gospodarstvu.
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