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Želite digitalizirati vaše poslovne in proizvodne procese? 
 

Ne veste kako in iščete finančna sredstva za ta namen? 
 

Se sprašujete zakaj in kako inovirati v vašem podjetju? 
 

Se zavedate, da je nujno razvijati nove izdelke, ki temeljijo na lastnih rešitvah? 
 

  

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

V čem je skrivnost inoviranja in zakaj je nujno,  
da podjetja inovirajo in digitalizirajo  

svoje poslovanje? 
ki bo 

 

24. marec 2020, med 9.00 in 11.30 uro 
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  

(dvorana IV. nadstropje) 
 

Vsebina delavnice 
Z delavnico želimo animirati in seznaniti podjetja na nujnost stalnega inoviranja za obstoj in 
razvoj podjetja. Skozi delavnico bomo na praktičen način udeležencem predstavili, na kakšen 
način se lotiti inoviranja ter možnosti podpore, ki jih imajo na razpolago za ta namen. 
 
Podrobno bo predstavljen razpis za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije 2020 in različne  
možnosti pridobivanja finančnih sredstev podjetij za digitalizacijo poslovnih in proizvodnih 
procesov. Lotili se bomo tematike, kako pripraviti digitalno strategijo podjetja in uspešno 
izvesti digitalno transformacijo v podjetju. 
 
Predstavljene bodo možnosti in postopki za prijavo na razpis SPS P4D 2019-2023 - spodbude 
za digitalno transformacijo podjetij, preko katerega lahko podjetja pridobite od najmanj 
30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR nepovratnih sredstev izvedenim za prehod na večjo 
digitalizacijo poslovanja. 

 

Komu je delavnica namenjena 
Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom, direktorjem podjetij, sodelavcem in 
vodjem proizvodnje, raziskav & razvoja, tehničnega razvoja, informatikom in vsem ostalim, ki 
vas zanima inovativnost, avtomatizacija, digitalizacija in robotizacija poslovanja in ste 
zadolženi za digitalno preobrazbo v podjetju. 
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Trajanje delavnice 

- skupaj 3 šolske ure 

 
Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 20.3.2020 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev! 

 
 
Strokovna izvajalca delavnice 
 

- Dr. Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost pri GZS 
Profesionalno se ukvarja s promocijo in spodbujanjem inovativnosti ter sodelovanjem med 
podjetji, institucijami znanja in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema. Predavanje bo 
osnovano na večletnih izkušnjah predavatelja s področja inovativnosti ter raziskav & razvoja. 
 

- Aleš Štempihar, direktor Askit d.o.o., predsednik IIBA Slovenija, digitalni strateg, 
inovator poslovnih modelov, team leader pri Digital42, strokovnjak v DIH katalogu 

Askit d.o.o. je eno od vodilnih slovenskih svetovalnih in izobraževalnih podjetij, ki skupaj s 
svojimi poslovnimi partnerji v obliki celovitih in povezanih storitev pokrije poslovne potrebe 
vašega poslovanja in vaših kupcev v razmerah nove digitalne ekonomije. 
 

 
PROGRAM DELAVNICE 

 

8.45 - 9.00 PRIHOD IN REGISTRACIJA   

 

9.00-10.00 

 

 

 

 
Nujnost inoviranja za obstoj in razvoj 
podjetja – zakaj sploh inoviramo in kakšen 
je inovator danes? 
 
Kako uspešno prijaviti inovacijo na razpis 
za inovacije GZS 2020? 

 

 
Dr. Aleš Ugovšek, vodja 
področja Tehnološki razvoj in 
inovativnost pri GZS 

10.00 - 10.20 ODMOR   

 

10.20 - 11.30          

 
Pomen inoviranja strategij za poslovno 
digitalno preobrazbo 
 
Predstavitev postopkov za prijavo na razpis 
SPS P4D – spodbude za  digitalno 
transformacijo 

 
 
Aleš Štempihar, svetovalec s 
področja digitalizacije 
poslovanja 
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PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 24.3.2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in 
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo 
izvedba delavnice fotografirana. 
 
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da 
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

 
PRIJAVNICA  

 
Ime in priimek: 
 

 

 
Podjetje/institucija:  

 
Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 

 
Kontakt, e-pošta:  

 
 


