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Poslovno okolje – digitalna ekonomija in njene značilnosti
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Stanje v Sloveniji po DESI 2020 (1/2)

Graf št. 1: Evropski indeks digitalnega gospodarstva in družbe DESI (2020)

Jasne potrebe slovenskih podjetij po načrtnem in sistematičnem razvoju 
digitalnih kompetenc zaposlenih - > Ta je nujen, kajti drugače bo 
Slovenija še bolj zaostala v primerjavi z ostalimi EU državami.



Stanje v Sloveniji po DESI 2020 (2/2)

15. mesto / 28 -> pod EU povprečjem
Samo 55 % prebivalcev od 16 do 74 
let ima vsaj osnovne digitalne 
spretnosti.
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Temeljna vprašanja 

V kakšni digitalno 
kompetenčni kondiciji so 
slovenska MSP?

Ali ta kondicija zadošča za 
pospešen prehod 
slovenskih MSP v digitalno 
ekonomijo?

Ali smo lahko na cilju 
hitreje od večine drugih EU 
držav?

Kaj to pomeni za 
Slovenijo?
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Namen raziskave (izvedena v oktobru 2020)

• Kako so slovenska MSP prilagojena za poslovanje v 
digitalni ekonomiji?

• Kakšna digitalne kompetence in znanja pri petih 
temeljnih poslovnih vlogah posedujejo slovenska MSP in 
katera vidijo kot najpomembnejša?

• Katere ovire in pospeševalce vidijo slovenska MSP pri 
svojem prehodu v digitalno zrelost?



Struktura kvantitativnega vprašalnika

Podatki o 
udeležencih

ilnosti Značilnosti 
digitalne 

ekonomije

Digitalna 
pismenost

Digitalne 
kompetence

Digitalna 
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Sposobnosti Sposobnosti 
za digitalni 
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Velikost vzorca: 

137 udeležencev



Struktura podjetij - Velikost

• 34% podjetij, ki imajo manj kot 10 zaposlenih
• 28% podjetij, ki imajo 51 do 100 zaposlenih



Struktura podjetij  - Poslovne vloge

• 50% sodelujočih v raziskavi zaseda izvršno vodstveno pozicijo (CEO oz. 
direktor)

• 15% sodelujočih je s področja komerciale (vodja komerciale, marketinga ali 
prodaje)



Kaj vam pomeni digitalna poslovna preobrazba?

• samo 30% odgovorov se nanaša na pravo izhodišče – biti 
konkurenčen tudi v razmerah digitalne ekonomije, predvsem z 
novo vrednostjo za kupce



• 80% MSP podjetij za razvoj digitalnih kompetenc vlaga 8 ali manj ur / 
mesec / zaposlenega!

• Če se obseg usposabljanja bistveno ne bo povišal, bo zaostanek napran EU 
digitalno razvitim ekonomijam v roku enega leta še bistveno višji!!!

• Dilema: kako motivirati / vzpodbuditi / ozavestiti slovenska MSP podjetja, 
da je vlaganje (investicije) v razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih nujno?



Kaj je za vas osrednji pomen oz. dodana vrednost digitalne
poslovne preobrazbe?

• Skoraj dve tretjini udeležencev (66%) vidi ključno dodano vrednost digitalne 
poslovne preobrazbe v klasičnih poslovnih motivih (dvig učinkovitosti in 
produktivnosti dela, stroški, profit, dodana vrednost na zaposlenega)

• Samo 4% vidi osredni pomen v dvigu digitalne pismenosti!?



• Sodelujoči z vidika zrelosti digitalne poslovne preobrazbe (DPP) najbolje 
(z oceno 4 ali višje) ocenjujejo pospeševalca, ki sta povezana s kupci 
(osredotočenost na stranke (56%), izkušnja kupca (49%))

• Najnižje ocenjena razvitost pospeševalcev DPP (ocena 2 in nižje) je na 
področju prebojnih inovacij (38%) in digitalni kompetentnosti vodij 
(29%)

Ocenite stopnjo zrelosti oz. razvitosti pospeševalcev vaše
digitalne poslovne preobrazbe?



Pregled razkoraka vseh kompetenc po profilih 
Poslovna vloga/profil Povprečni kompetenčni razkorak 

med ciljnim in dejanskim 
stanjem kompetence (na lestvici 
med 1-4)

CEO/direktor 0,75

CDO oz. CIO 0,75

HR 1,24

CMO 0,95

Vodja proizvodnje 0,86

Produktni vodja 1,11

Projektni vodja 0,80
• Profila CEO in CDO/CIO imata najnižji razkorak med ciljnimi in dejanskimi 

kompetencami. Je pa lahko dodaten predmet diskusije ali so pro ciljni 
vrednosti dovolj ambiciozna.

• Ugotovitev: digitalne kompetence so več ali manj skoncentrirane v najvišjem 
vodstvu, -> izziv: kako narediti prenos kompetenc po nivojih navzdol???

• Še posebej lahko skrbi digitalna (NE)kompetentnost vodij HR, ki bi morali 
biti eden od temeljnih nosilcev dviga digitalne kompetentnosti slovenskih 
MSP.



• Več kot 80% (86%) udeležencev raziskave načrtuje, da bodo potrebovala več
kot eno leto za razvoj digitalnih kompetenc, skoraj polovico (44%) več kot 2 
leti.

• Po drugi strani pa 84 % udeležencev ni iskalo oz. je iskalo do največ tri (3) 
novozaposlene z digitalnimi kompetencami.

kar nakazuje na razmišljanje, da bodo zaostanek na področju digitalnih 
kompetenc poskušala nadoknaditi s kadrom od zunaj  - kar po našem mnenju 
za ta podjetja predstavlja poslovno kadrovski izziv in tveganje – na eni strani 
zaradi neosredotočanja na razvoj lastne digitalne kompetentnosti in po drugi 
strani pomanjkanje tovrstnega kadra na trgu

PAST v načrtih razvoja digitalnih kompetenc MSP



Ovire

• Največja ovira za uspešno digitalno preobrazbo je po mnenju udeležencev v 
preveliki osredotočenosti na redno delo (preveč kratkoročni fokus, 19% 
udeležencev) in premajhni kompetentnosti obstoječega kadra (17%).

• Kratkoročna usmerjenost podjetij se kaže tudi v tretjem najpogostejšem 
odgovoru (nimamo dovolj časa za to – 12%). -- >> posledično premalo časa 
za razvoj digitalnih kompetenc + varčevanje (DPP kot strošek?!?)



Spodbude

• Slaba četrtina udeležencev (23%) navaja državne spodbude in nepovratna 
sredstva kot najpomembnejšo spodbudo za digitalno poslovno preobrazbo 
(gre za eksterni dejavnik!). Sledita dva interna dejavnika (usposobljenost 
kadrov in jasna digitalna strategija s slabih 20% odgovorov. 

• Skrbi nas lahko, da samo 8% podjetij razume, da so spodbude tudi v 
kupcih in tudi konkurenci (4% navaja digitalne aktivnosti konkurentov kot 
spodbudo)
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Ključne ugotovitve raziskave 1/2

1. V digitalni poslovni preobrazbi NE vidijo priložnosti za višjo 
konkurenčnost in inoviranje poslovnih modelov.

2. Večina anketiranih ima uvedena predvsem bazična digitalna delovna 
mesta, kot so orodja za delo na daljavo.

3. 80% MSP podjetij vlaga 8 ur ali manj/mesec na zaposlenega, za 
razvoj digitalnih kompetenc - > zaostanek nasproti digitalno razvitim 
ekonomijam bo v prihodnje še višji !!!*

4. Sodelujoči z vidika zrelosti digitalne poslovne preobrazbe (DPP) 
najbolje ocenjujejo pospeševalca, ki sta povezana s kupci 
(osredotočenost na stranke, izkušnja kupca. Najnižje ocenjena 
razvitost pospeševalcev je na področju prebojnih inovacij in digitalni 
kompetentnosti vodij.



Ključne ugotovitve raziskave 2/2

Digitalne kompetence po profilih:
• Največji razkorak med želenimi in dejanskimi kompetencami je pri HR 

in produktnemu vodji!!
• Kritično je tudi dejstvo, da se po posameznih profilih praktično povsod 

pojavljajo najvišji razkoraki na kompetencah, ki so za te profile 
ključne.

• Problem razmišljanja vključenih podjetij, da bodo zaostanek na 
področju digitalnih kompetenc poskušala nadoknaditi s kadrom od 
zunaj.

Sposobnosti za digitalni prehod:
• Največja ovira je v preveliki osredotočenosti na redno delo in 

premajhni kompetentnosti obstoječega kadra.
• Samo 7% podjetij vidi spodbudo v zahtevah svojih najpomembnejših 

kupcev.
• Slaba četrtina udeležencev (23%) navaja državne spodbude in 

nepovratna sredstva kot najpomembnejšo spodbudo za digitalno 
poslovno preobrazbo (gre za eksterni dejavnik!)



Quo vadis, digitalna Slovenija?   

Slovenska MSP so v slabi 
digitalni kompetenčni 
kondiciji?

Ta kondicija nikakor ne 
zadošča za pospešen prehod  
slovenskih MSP v digitalno 
ekonomijo?

Žal s takim stanjem in 
prognozo slovenska MSP ne 
morejo biti na cilju hitreje od 
večine drugih EU držav?

To za Slovenijo žal ne pomeni 
nič dobrega.



Quo vadis, digitalna Slovenija? - PRIPOROČILA   

1. Razumeti drugačne pogoje 
poslovanja v digitalni ekonomiji 
in vplive (tudi) na MSP.

2. Krepiti kompetence in znanja, ki 
omogočajo prebojne inovacije.

3. Opolnomočiti HR funkcijo za 
sistemsko delo z digitalnimi 
kadri. 
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