
 

 

POVZETEK 12. IZOBRAŽEVANJA 

Digitalizacija 

 

1. Digitalizacija je postopek pretvorbe informacij v digitalno oz. računalniško berljivo obliko.  

2. Kratica IKT pomeni sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in zajema vse 

naprave ali sisteme, ki omogočajo shranjevanje, priklic, obdelavo, prenos in sprejemanje 

informacij. Združuje strojno in programsko opremo, ki jo na teh napravah uporabljamo. 

3. Digitalizacija zahteva prevzemanje novih veščin, kot so osredotočenost, budnost, odprtost, 

prilagodljivost, radovednost, inovativnost, kreativnost, podjetnost, odgovornost, vztrajnost, 

empatičnost, sodelovanje, čustveni nadzor, pozitivnost, večopravilnost ter hitro preklapljanje 

med različnimi nalogami in dejavnostmi. 

4. Pri digitalizaciji lahko podjetjem pomaga digitalno inovacijsko stičišče, torej organizacija ali 

koordinirana skupina organizacij z dopolnjujočimi se različnimi vrstami strokovnega znanja, ki 

deluje nepridobitno kot podpora podjetjem. 

5. Digitalna pismenost je ena od osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in se nanaša 

na samozavestno, kritično in varno rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo 

informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih ter skrb 

za varnost lastnih podatkov. 

6. Digitalni razkorak je neenakost, ki jo povzroči nezmožnost dostopa do digitalnih tehnologij ali 

nezmožnost njihove uporabe. 

7. Prožne oblike zaposlovanja pogosto zahtevajo določeno stopnjo digitalizacije v podjetju in se 

od rednih oblik zaposlovanja razlikujejo po manjši varnosti za zaposlenega. Prožen trg dela z 

uveljavljenimi varnostnimi mehanizmi za zaposlene se imenuje trg varne prožnosti. 

8. Prožne oblike dela zajemajo: 

- prožen delovni čas (krajši delovni čas, deljen delovni čas, 4-dnevni delovni teden,…), 

- prožen delovni prostor (delo na daljavo, delo od doma,…), 

- prožne pogodbe, (0-urne pogodbe, stisnjene ure, karierni počitek,…), 

- sodelo (delitev delovnih prostorov, stroškov, idej in veščin), 

- deljeno delo (dva zaposlena za krajši delovni čas si delita delovno nalogo). 

9. Prekarno delo je nezakonita oblika dela, ki zajema tudi prikrivanje delovnih razmerij. Nanaša se 

predvsem na področja negotovih, netipičnih, pogojnih, začasnih, obrobnih, nestabilnih ter 

alternativnih zaposlitev. 
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10. Da digitalizacija prevzema vlogo varovalnega dejavnika rečemo takrat, kadar vpliva na: 

- večjo avtonomijo zaposlenih pri svojem delu,  

- zmanjša stroške in obremenitve prevoza na delo,  

- zaposlenim pri delu pomaga in zmanjšuje druga tveganja na delovnem mestu, 

- pripomore k lažjemu usklajevanju dela in družine,  

- meri dobrobit zaposlenih na delovnem mestu. 

11. Zakaj lahko digitalizacija postane dejavnik tveganja na delovnem mestu? 

- povzroča tveganja, ki so nam še nepoznana, 

- povzroča ergonomske težave (sedeče delo, togi gibi,…), 

- zabriše meje delovnega časa,  

- povzroča težave delodajalcem pri nadzoru dela in lahko povzroča pretiran nadzor nad 

delavci. 

- privede do nevarnih interakcij med delavci in roboti,  

- prinaša psihosocialna tveganja (socialna izolacija, pomanjkanje podpore, moteči 

dejavniki,…). 

 


