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Omejitev odgovornosti
Niti Evropska komisija niti katera koli oseba, ki deluje 
v imenu Komisije, ni odgovorna za kakršnokoli morebitno 
uporabo sledečih informacij. Izražena stališča so stališča 
avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske komisije. Nič 
v tej brošuri ne nakazuje ali izraža jamstva kakršne koli 
vrste. Rezultati naj se uporabljajo le kot smernice v splošni 
strategiji.

© European Communities, 2015. 
Reprodukcija je dovoljena pod pogojem, da je naveden 
vir.
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Vtisk
To brošuro je pripravila empirica Gesellschaft für Kommu-
nikations- und Technologieforschung GmbH v imenu 
Generalnega direktorata GROW - notranji trg, industrija, 
podjetništvo ter mala in srednja podjetja pri Evropski 
komisiji. Publikacija je del evropske iniciative za e-Leader-
ship, ki je nastala v okviru evropskega javnega naročila 
“e-Leadership veščine za mala in srednje velika podjetja” 
(www.eskills-guide.eu). 

Uredniki
Uredniki: Werner B. Korte, Tobias Hüsing, 
Eriona Dashja, empirica GmbH
Oblikovanje in postavitev: www.mediadesign-bonn.de
Tiskano v Nemčiji
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Uvodna beseda

Da je lahko Evropa konkurenčna, raste in ustvarja delovna 
mesta, moramo poskrbeti, da imamo ljudi, ki lahko vodijo 
digitalne inovacije in preobrazbo naše industrije. Nove 
tehnologije so ključni mehanizem za rast, ki črpa ideje 
visoko kvalificiranih strokovnjakov in vodilnih gospodarst-
venikov (e-leaders). Do leta 2020 je predviden primanjkljaj 
za več kot 800.000 digitalnih strokovnjakov in 200.000 
e-leadersov. Evropska komisija je lanskega maja sprožila 
strategijo skupnega digitalnega trga. Ob uvedbi bi lahko 
enotni digitalni trg evropski ekonomiji prispeval več kot 
415 milijard evrov letno. 

E-Leadership je ključni sestavni del teženj strategije 
skupnega digitalnega trga za spodbudo razvoja digitalnih 
veščin, potrebnih za moderno evropsko industrijo. 
Deležniki pozivajo države članice, da okrepijo svojo 
podporo v smeri razvoja e-Leadership veščin. Evropski 
strateški politični forum o digitalnem podjetništvu 
priporoča, da bi bilo treba vsebine o e-Leadership veščinah 
umestiti v programe za usposabljanje in izobraževanje 
poslovnih vodij in višjih javnih uslužbencev. Obstaja širše 
soglasje glede nujnosti skupnega vseevropskega prizade-
vanja za krepitev e-Leadership veščin v vseh sektorjih in 
podjetjih. 
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Ta dokument nudi povzetek najsodobnejšega razvoja 
e-Leadership veščin v Evropi in konkretne primere 
najboljših praks ter implementacijo vseevropskih smernic, 
razvitih v industrijskem in akademskem sektorju. Prihodn-
je izdaje bodo vsebovale zahteve o vodstvenih veščinah 
v poslovanju, ki raziskuje digitalne in ključne spodbujeval-
ne tehnologije, vključno z najnaprednejšimi proizvodnimi 
tehnologijami. 

Uživajte v branju!

Lowri Evans
Generalni direktor

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, 
podjetništvo in majhna in srednja podjetja

Evropska komisija
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e-Leadership - ključna sestavina  
za spodbujanje evropskega 
konkurenčnega in inovacijskega  
potenciala

e-Leadership je odločilnega pomena za podjetja in 
industrijo pri doseganju odličnosti v njihovem poslovanju. 
e-Leadership je ključ za uporabo novih digitalnih tehnolo-
gij za inovacijo in preobrazbo, voden v relevantnem 
organizacijskem kontekstu, in je vpet v strategijo poslo-
vanja. e-Leadership veščine in veščine, ki so potrebne 
posamezniku za sprožitev in doseganje digitalne inovacije:

• Strateško vodenje: Voditi interdisciplinirano ekipo 
 in vplivati na deležnike na različnih področjih 
 (funkcionalno, geografsko)

• Poslovna spretnost: Inovativni poslovni in operativni  
 modeli, ki prispevajo k dodani vrednosti organizacij

• Digitalna spretnost: Oblikovati in poganjati spremembe  
 poslovnih zmogljivosti, izkoriščati trende digitalnih  
 tehnologij kot inovacijske priložnosti.

6

e-Leadership v Evropi - sprejeti ukrepi 

EU-strategija e-skillsov temelji na komunikaciji Evropske 
komisije "e-skills za 21. stoletje: Spodbujanje konkurenč-
nosti, rasti in novih delovnih mest" (2007) je bila ključna 
sestavina teženj za okrepitev konkurenčnosti, produktiv-
nosti in inovativnih zmožnosti evropskih podjetij. Pomaga 
izboljševati okvirne pogoje za inovativnost in rast ter za 
nova digitalna delovna mesta in priporoča, da se znanje, 
veščine, kompetence in iznajdljivost delovne sile nenehno 
posodabljajo skozi učinkovito vseživljenjsko učenje. Leta 
2013 je Evropska komisija sprožila "Veliko koalicijo za 
digitalna delovna mesta" z namenom okrepitve in 
pospeševanja svojih prizadevanj za zapolnitev vrzeli 
v digitalnih veščinah.

Trikotnik e-Leadership veščin

Strateško
vodenje

Poslovna
spretnost

Digitalna
spretnost
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V tem kontekstu je Evropska komisija sprožila posebno 
pobudo o e-Leadership veščinah, ki so jo deležniki pozdra-
vili in podprli. Prvotno se je začela leta 2013, osredotočena 
na velika podjetja, leta 2014 pa je bila razširjena, tako da je 
zajela tudi majhna in srednje velika podjetja, gazele in 
start-up podjetja. Pobuda bo v letu 2016 še razširjena. 

Vsebina e-Leadership veščin je bistvena za digitalno  
podjetniško politiko in aktivnosti. 

Poročilo o „digitalni preobrazbi evropske industrije in 
podjetij“ (marec 2015) „Evropskega političnega foruma 
o digitalnem podjetništvu“ še posebej priporoča nadaljnjo 
promocijo pomena digitalnega vodstva in poziva k temu, 
da bi bilo treba vsebine o e-Leadership veščinah razvijati in 
vgraditi v vse programe splošnega upravljanja za usposab-
ljanje in izobraževanje poslovnih vodij in višjih javnih 
uslužbencev. 
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Evropska komisija je prav tako sprožila iniciativo Startup 
Europe, ki se ukvarja z viri, potrebnimi za podjetnike, kot 
so npr. tvegani kapital in podjetniški pospeševalniki, ter si 
prizadeva za okrepitev poslovnega okolja za spletne in IKT-
podjetnike na način, da lahko njihove ideje in poslovanje 
rastejo. V Združenih državah je bil izpeljan dogodek  
 

‘Startup Europe Comes to Silicon Valley’, kjer so se zbrala 
tehnološka podjetja iz EU, investitorji in oblikovalci politik 
z obeh strani Atlantika in v enem tednu izmenjali svoje 
ideje. 

6. maja 2015 je Evropska komisija sprejela sporočilo 
‘Skupnega digitalnega trga za Evropo’, ki vključuje 16 
iniciativ za postavitev temeljev digitalne prihodnosti 
v Evropi. Besedilo izrecno priznava pomembnost digitalnih 
veščin in IT-strokovnosti.

Odbori z visoko usposobljenimi strokovnjaki so razpravljali o ključnih vprašanjih e-Leadershipa.

Jan Muehlfeit, globalni strateg |trener |mentor je vodil dnevne 
debate kot predsednik odbora. 

Charlotte Holloway, vodja politike, techUK, je govorila o e-Leader-
ship: Stališča iz perspektive povpraševanja.
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Evropska konferenca Digital and Key Enabling Technolo-
gies Skills (1. in 2. junij 2015 v Bruslju, glejte:  
www.leadership2015.eu) je povezala več kot 300 
udeležencev iz vladnega, akademskega in industrijskega 
sektorja in omogočila razpravo glede razvoja veščin za 
e-Leadership ter o ključnih spodbujevalnih tehnologijah.  

Predvidevanje potreb - Evropa 
potrebuje več kot 40.000 novih e-Lea-
dersov letno do leta 2020 

V celotni evropski industriji narašča povpraševanje po viso-
ko kakovostnem e-Leadershipu. Čeprav ni uradnih 
posodobljenih statistik glede povpraševanja ali ponudbe 
e-Leadership veščin, je inovativnih e-Leadership položajev 
e-Leaderjev v Evropi za leto 2015 okoli 620.000,  
več kot polovica teh je v poslovnih oddelkih podjetij in ne 
toliko v IT-oddelkih. Ta ocena vključuje tiste, ki imajo ideje 
in razvijajo inovativne IT-projekte v organizacijah, pri tem 
pa vsi ne posedujejo celotnega sklopa veščin, ki je potre-
ben, da bi postali uspešen e-leader.

Gary Kildare, šef kadrovske službe, IBM Corporation Europe je 
omogočil pogled s stališča globalnega IT in storitvenega podjetja

Silvia Leal, akademski direktor 
na IE Business School, Madrid 
je predavala na temo e-Leader-
ship Programme Portfolio of IE 
Business School for Executives, 
SMEs and start-ups 

Prof. Peter Kelly iz Aalto University je predaval na temo Practice of 
High Growth Entrepreneurship

Philippe Trichet, digitalni strokovni direktor, The Boston Consulting 
Group, je predaval na temo Agile Leadership: Five Imperatives for 
Navigating Digital

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



  

Pri napovedovanju povpraševanja po e-Leadershipu se 
opiramo na ocenjene stopnje rasti z uporabo analogije 
visoko kvalificiranih IT-položajev, za katere ta ocena velja.  
Pričakujemo, da bo povpraševanje po e-Leadershipu 
naraščalo povprečno za 4,6 % do leta 2020, ko bo 
povpraševanje predvidoma doseglo število 776.000. 

Z upoštevanjem širitvenega in nadomestitvenega 
povpraševanja bo Evropa potrebovala dodatnih 200.000-
250.000 e-leaderjev do leta 2020, oz. 40.000-50.000 na 
leto. Podatki, ki podpirajo te ocene, so dopolnjeni z zbirko 
podatkov e-Leadership ”eco-system”, povezanih 
s povpraševanjem ali ponudbo e-Leadership veščin prek 
lestvice e-Leadership scoreboard. 
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Razčlenitev e-Leadershipa – evropski 
scoreboard

e-Leadership lestvica spremlja napredek pri razvoju 
e-Leadership veščin, pokrivanju področij e-Leadership 
ekosistema, vključno z: 

•  e-Leadership izobraževanjem 
•  kvantiteto delovne sile z e-Leadership potencialom
•  strukturnimi spremenljivkami, ki omogočajo izkoristek 
 priložnosti za e-Leadership in 
• e-Leadership spodbujevalno politiko ali ostalimi  
 gonilnimi mehanizmi. 

Scoreboard uporablja kazalnike iz primarnih ali sekundar-
nih virov. Primerja e-Leadership “zmogljivosti” držav članic 
EU in identificira relativne prednosti ter slabosti e-Leader-
ship ekosistema med državami in tako sproži politično 
razpravo na nacionalni ravni in na ravni EU.

Model scoreboarda meri dejavnike, ki lahko vplivajo na 
povpraševanje in ponudbo e-Leadership veščin v vsaki 
državi. Nudi vpogled v proces, kako države delujejo na 
različnih e-Leadership področjih, kar se kaže kot spo-
sobnost za izrabo inovativne priložnosti za rast poslovanja 
in postavlja smernice glede prihodnjih aktivnosti.

Vse skupaj je 24 indikatorjev, ki so organizirani v štiri 
razsežnosti in so ločeni v nekaj temeljnih svežnjev.
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Nacionalni scoreboardi so sestavni del 28 državnih poročil 
za vsako državo članico EU in zagotavljajo takojšen 
vpogled v državno situacijo na področju politike e-Leader-
shipa, iniciativ, praks, usposabljanja, višjih in izvršnih 
izobraževanj in scorboarda. Državna poročila je mogoče 
prenesti s spletnih strani http://leadership2015.eu/
documents/ in http://eskills-lead.eu/documents/.  

e-Leadership kazalnik - primerjalna 
analiza uspešnosti držav članic 

e-Leadership kazalnik združuje različne razsežnosti 
e-Leadership scoreboarda zaradi spremljave in primerjalne 
analize držav članic EU. Združuje kazalnike poslovnih in 
političnih razmer, infrastrukture in rezultate, povezane 
z e-Leadershipom. Namenjen je kot podpora za meritve in 
pri uporabi praks, ki lahko izmerijo in razumejo e-Leader-
ship. Posamezne države lahko uporabijo kazalnik pri 
spremljavi zmogljivosti v določenem časovnem obdobju 
ali pri primerjavi domačega razvoja z razvojem drugih 
držav, prepoznavanju vzornikov in spoznajo, kako  
lahko različne politike vplivajo na prakso  
e-Leadershipa.

Evropski zemljevid kvartilov e-Leadership  
kazalnika 
Vir: empirica 2015

Digitalni talent najbolje uspeva v odprtih,  
sodelujočih, eksperimentalnih kulturah, kjer 
se člani skupin lahko učijo in rastejo v okolju 
kritične mase podobnih talentov in ne toliko 
v mikroupravljalskih birokracijah na nižji rav-
ni, ki zavirajo digitalni talent in inovacije.

Philippe Trichet
Digitalni strokovni direktor, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja

 Skupina 1: več kot 35 % pod povprečjem EU

 Skupina 2: manj kot 35 % pod povprečjem EU



e-Leadership kazalnik je tesno povezan s podatki BDP, kot 
tudi s tehnološkimi kazalniki, kot je Networked Readiness 
Index (Svetovnega gospodarskega foruma), vendar pa 
odstopanja med tehnologijo in trendi BDP pokažejo, 
katere države delujejo “boljše” ali “slabše” od navedenih, 
glede na ekonomsko in tehnološko zrelost. Posebej Irska, 
pa tudi Belgija in Združeno kraljestvo, imajo pozitiven 
odklon glede na “trend” višje e-Leadership zrelosti, saj so 
bolj povezane z večjo gospodarsko močjo in večjo 
tehnološko zrelostjo, prav tako pa kažejo višjo stopnjo 
e-Leadershipa od pričakovane.
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e-Leadership kazalnik in Networked Readiness Index

e-Leadership kazalnik in Networked Readiness Index
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Naraščajoče priznavanje politike digital-
nih veščin 

Zagotavljanje e-Leadership veščin malim in srednjim 
podjetjem ter podjetnikom je še vedno pogosto obravna-
vano sekundarno v primerjavi z bolj uveljavljeno ciljno poli-
tiko, kot je npr. uvedba digitalne tehnologije; osnovne 
uporabniške digitalne veščine; sprejem e-governmenta in 
e-businessa; dostop do tveganega kapitala; ali zagonskih 
subvencij. e-Skills Agenda iz leta 2007 in vse poznejše 
iniciative Evropske komisije s področja veščin e-Leader-
shipa so sprožile med državami članicami javne razprave in 
tako pripomogle k oblikovanju ustreznih odzivov.
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Vir: empirica 2015

e-Leadership politika je navzkrižna in pokriva širok 
spekter političnih področij
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e-Leadership Scoreboard Slovenija

Pobude politike in deležnikov - veščine za  
digitalno podjetništvo

Pobude politike in deležnikov - e-Leader-
ship izobraževanje in usposabljanje

Pobude politike in deležnikov - 
veščine za uporabnike IKT

Zmožnosti za 
inovacije
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ment 
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grami s kombinacijo IKT in poslovanja

Prevzem tehnologije na 
ravni podjetja
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družbene mreže 
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RFID (radiofrekvenčna 

identifikacija) 

Slovenija (14. mesto)Povprečje EU

e-Leadership programi za 
kandidate



Trenutno je samo osem držav članic sprejelo odločnejše 
pobude za izobraževanje in usposabljanje na področju 
e-leaderhipa. Irska, Združeno kraljestvo, Italija, Danska kot 
tudi Belgija, Španija, Malta in Nizozemska. Drugje sta 
obseg in doslednost pri oblikovanju politike omejena in 
večini držav manjkata osrednja strategija in stalna pozorn-
ost pri oblikovanju politike na področju e-Leadershipa. 

Partnerstvo med več deležniki (MSP) se je na področju 
e-Skills pokazalo kot zelo uporabno. Partnerstvo med več 
deležniki povezuje zasebni sektor, industrijo in delodajalce 
s tradicionalnim izobraževalnim sistemom kot tudi 
dopolnilne storitve, ki jih opravlja javni sektor z dodatnimi 
viri in znanjem.

Če želijo ključni deležniki na področju e-Leadershipa 
oblikovati partnerstva, ki bodo na isti ravni kot digitalna 
pismenost in uporabne IT-veščine, morajo doseči soglasje 
glede aktivnosti, spodbuditi ozaveščenost teme in okrepiti 
usposabljanje. 13

Najboljše prakse na osrednjih ciljnih 
področjih

Programi namenskega usposabljanja na področju 
e-Leadershipa ponavadi izhajajo iz tesnega sodelovanja 
med podjetji in izobraževalnimi ustanovami. Diplome Tech 
Industry Gold iz Združenega kraljestva so povezane z ICS 
Leadership Development Programme na Irskem kot tudi 
Programi intenzivnega usposabljanja in Magistrskimi 
programi na znanju temelječega podjetništva na Malti. 
Partnerski pristop prispeva k usklajenosti učnega načrta 
s potrebami delodajalca. 

Izobraževalni programi za posebno poklicno usposabljanje 
so bili oblikovani zaradi pomanjkljivih ponudb, ki niso 
zadoščale zahtevam malih in srednje velikih podjetij glede 
trajanja in stroškov. Primeri vključujejo London's Mobile 
Academy; THNK, the Amsterdam School of Creative 
Leadership; Cranfield University’s IT Leadership Program-
me; IT Leadership Programme in program usposabljanja 
British Computer Society Digital Leader coaching.

e-Leadership izobraževanje poteka v okviru vzporednih 
programov univerz.  Digitalno naravnano poslovanje črpa 
e-Leadership usposabljanje iz virov, ki ga omogočajo 
univerze. Primeri vključujejo Henley Accelerator 
v Združenem kraljestvu in ECN Network v Avstriji.

e-Leadership je ključni element glede spo-
sobnosti podjetij za napredek v sodobnem 
gospodarstvu, da lahko izkoristijo priložno-
sti, ki jih nudijo digitalne tehnologije. Ampak 
se ne sme jemati samoumevno, predvsem 
v malih podjetjih, kjer imajo vodilni ponavadi 
večdisciplinarno vlogo. EU, nacionalni in 
regionalni oblikovalci politik morajo sodelo-
vati, da lahko zagotovijo usklajene ukrepe 
za pospeševanje razvoja e-Leadershipa  
v trenutnih in bodočih malih in srednje 
velikih podjetjih v Evropi.

Arnaldo Abbruzini
Generalni sekretar, EuroCIO

Evropa mora pospešiti spremembe s pomoč-
jo digitalizacije. V skladu z nedavno potrje-
nimi prioritetami za pet letno obdobje mi, 
odbor regij EU, zahtevamo nov podjetniški 
duh, kombiniran s funkcionalnim skupnim 
digitalnim trgom in pametno specializacijo, 
ki vodi do novih veščin, znanja, inovacij in 
zaposlitev. Da bi postala konkurenčna, pot-
rebuje Evropa nekaj predanih regij in mest, 
ki bodo prevzele aktivno vlogo e-Leadership 
pionirjev.

Markku Markkula
Predsednik odbora regij EU

Vlade, industrija in izobraževalne ustanove 
se lahko skupaj soočijo z izzivom digitalnih 
veščin 21.stoletja in zagotovijo, da več 
mladih ljudi pridobi digitalne veščine in 
e-Leadership, da postanejo podjetniki in ust-
varjalci in oblikujejo digitalni svet. techUK 
je navdušena, da lahko dela z Evropsko 
komisijo v e-Leadership programu in tako 
pomaga pri reševanju tega izziva.

Charlotte Holloway
Vodja politike in pomočnica direktorja, 
techUK



e-Learning in MOOC-i za e-Leadership usposabljanje so 
se izkazali za uporabne, predvsem v manj razvitih 
državah članicah, ko so npr. start-up iniciativa v Grčiji in 
Akademia PARP ter e-Business Academy na Poljskem. 
Atenska univerza za ekonomijo in poslovno upravo je pred 
kratkim sprožila MOOC za usposabljanje na področju 
digitalnega podjetništva. V Franciji je Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) uvedel številne 
MOOC-e za osebe, ki iščejo vodstvene veščine v francosko 
govorečih deželah.

Subvencionirano ali brezplačno e-Leadership 
izobraževanje za mala in srednje velika podjetja nudijo 
organi za podjetniški razvoj z namenom znižanja pristo-
pnih ovir. Ta pristop se vedno bolj uporablja  pri usposab-
ljanju na področju e-Leadership veščin npr. v Severni Irski.

e-Leadership sheme odličnosti so še vedno redke; 
edinstven primer je nemški Software Campus, kjer gre za 
sodelovanje med vladnim, izobraževalnim in industrijskim 
sektorjem, ki podpira mlade IKT-raziskovalce, ki veliko 
obetajo. Čeprav ni namenjeno za mala in srednje velika 
podjetja, bi nekateri udeleženci prej odprli svoje lastno 
podjetje, kot pa se pridružili uveljavljenemu „velikemu 
igralcu“ .  

Orodja za samoocenjevanje omogočajo malim in srednje 
velikim podjetjem samoocenitev njihovih vodstvenih 
zmogljivosti s pomočjo spletnega okolja. Dober primer je 
LMSA (ocenjevanje veščin vodenja in upravljanja), spletno 
diagnostično orodje iz Severne Irske. 

Določene države so uvedle storitvena potrdila, da bi 
olajšale in zagotovile ugodno ceno za mala in srednje 
velika podjetja pri storitvah svetovanja in usposabljanja, 
kot so npr. Innovationscheckar iz Švedske inovacijske 
agencije VINNOVA, inovacijska potrdila irske vladne 
agencije Enterprise Ireland in danski sistem potrdil.
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e-Leadership izobraževanje v kontekstu poslovnega 
inkubatorja in pospeševalnih shem se najbolj pogosto 
odvija v obliki svetovanja in mentorstva, pa tudi skozi 
izobraževalne tečaje vodenja v sodelovanju z uveljavljeni-
mi ponudniki, kot so partnerska mreža Infopole Cluster TIC 
v belgijski regiji Walloon; WAYRA zagonski podjetniški pro-
gram, ki ga izvaja španska Telefonica; zagonski program-
Telenet Idealabs v Belgiji in European Entrepreneurship 
Foundation na Madžarskem.

Tekmovanja iz poslovnih načrtov, start-up nagrade in 
podobno so priljubljena orodja za spodbujanje očitnega 
pomanjkanja na področju vodstvenih veščin med mladimi, 
visoko izobraženimi osebami in za motivacijo posamezni-
kov z velikim potencialom za digitalno podjetništvo. 
Tekmovanja in nagrade so razmeroma poceni, priljubljeni 
so pri sponzorjih in enostavno jih je promovirati. Ne 
morejo pa nuditi podpore, ki je potrebna za usposobitev 
digitalnih podjetnikov z zadostno bazo e-Leadership 
veščin. 

Promocija e-leaderhip veščin za študente poteka 
v programu AWS First initiative v Avstriji, Programu mladih 
voditeljev v Bolgariji, Student2Start-up shemi v Nemčiji in 
Demola na Finskem. Program razvoja bodočih voditeljev 
v Grčiji povezuje nove diplomante in nevladne organizacije 
pri reševanju vodstvenih izzivov. Nevladno organizacijo 
eStudent na Hrvaškem vodijo napredni študenti univerze. 

Pobude, osredotočene na ženski spol, so namenjene 
ženskam, ki iščejo vodstvene položaje v IT-ju. Primeri 
vključujejo everywoman in Technology Leadership 
Academy iz Združenega kraljestva, ki se je razvila v organi-
zacijo z globalnim članstvom.  

Spoznanja in spodbujanje zavesti so potrebna pri 
promociji vsebin s področja e-Leadership veščin ključnim 
deležnikom in širši javnosti.  Združenje Pasc@line iz 
Francije je opravila reprezentativno poslovno raziskavo 
z namenom, podrobno preiskati zadevo. 

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Posebne veščine, potrebne za mala in 
srednje velika podjetja in start-up podjetja

Zahteve, ki jih imajo mala in srednje velika podjetja ter 
podjetniki za e-Leadership izobraževanje, so raznolike, 
ampak analize so pokazale določen vzorec. Veliko potreb-
nih kompetenc hitro rastočih malih in srednje velikih 
podjetij ter podjetnikov lahko enačimo s ponudbami 
usposabljanj in izobraževanj na treh področjih pridobivan-
ja veščin, ki tvorijo e-Leadership: digitalna spretnost, 
poslovni obseg in strateške vodstvene veščine.

Učne zahteve - raznolikost in  
neposrednost

Naslednja slika zajema zahteve glede usposobljenosti, 
zbrane s pomočjo kvalitativne raziskave. 
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Naše raziskave glede pričakovanj e-Leadership 
izobraževanja kažejo, da večina malih in srednje velikih 
podjetij potrebuje voditelje z zelo močnimi, praktičnimi, 
neposrednimi digitalnimi veščinami. V večjih podjetjih 
zahtevane digitalne veščine za vodilne pogosto poudarjajo 
razumevanje digitalnih zmožnosti (vedeti, kaj je 
uresničljivo, zmožnost financiranja, oceniti in razdeliti 
potrebno delo), ampak voditelji v malih in srednje velikih 
podjetjih so tesneje povezani s proizvodnjo digitalnih 
produktov ali storitev ali digitalno podprtih postopkov.

Še ena pomembna ugotovitev je ta, da se veliko malih in 
srednje velikih podjetij za svoje digitalne potrebe močno 
opira na zunanje svetovalce, prodajalce ali druga partners-
ka podjetja v vrednostni verigi. Zahteva e-Leadershipa 
v malih in srednje velikih podjetjih je, da se vodijo kvalifici-
rano interdisciplinarno osebje, pogodbeniki in dobavitelji 
ter ostali partnerji. 

Potrebe po dodatnem izobraževanju s tehnično vsebino  
za mala in srednje velika podjetja zajemajo računalništvo 
v oblaku (cloud computing), analizo velikih podatkov (big 
data/data analytics) in razvoj mobilnih aplikacij, spletni 
razvoj ter programiranje jezikov in okolij.

Najbolj učinkovita usposabljanja na področju digitalnega 
managementa vključujejo Enterprise Architecture, 
upravljanje in vodenje.

Ostale e-Leadership veščine zajemajo komunikacijske 
veščine, razumevanje strank in trga, upravljanje spre-
memb in projektov, poslovni razvoj, prodajo in marketing. 

Mala in srednje velika podjetja v Evropi so 
močno odvisna od vodenja njihovih lastni-
kov in managerjev, predvsem na trgih, kjer 
lahko IKT zagotovi konkurenčno prednost. 
PIN (vseevropska mreža IKT & eBusiness) 
- mala in srednje velika podjetja pozdravl-
jajo odziv komisije, kjer priporočamo, da se 
obravnavajo tudi zahteve za usposabljanje 
malih in srednje velikih podjetij kot sestavni 
del pobude e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Generalni sekretar, PIN-SME

Vir: empirica 2015

Zahteve glede usposobljenosti podjetnih in hitro rastočih malih in srednje velikih podjetij, zbranih skozi kvalitativno raziskavo.

• Predvidevanje potreb po informacijah

• Razumevanje strankinih potreb

• Naravnanost k rešitvam

• Komunikacija 

• Kreativnost 

• Neodvisni učenec

• Vodenje skupine 

• Kulture, internacionalizacija

•  Big data analytics in orodja
•  Cloud computing & virtualizacija
•  Oblikovanje mobilnih aplikacij 
   in razvoj
•  Zapleteni poslovni sistemi
•  Razvoj spletne mreže in orodja
•  IT-arhitektura, arhitektura 
    platforme
•  Varnostne veščine
•  Sistemi ERP (načrtovanje  
 virov podjetja) 
• Družbeni mediji

• Upravljanje odnosov s strankami in prodaja
• Vzpostavitev partnerstev 

• Poslovni razvoj
• Organizacijske spremembe 

• Projektno vodenje
• Optimizacija postopka 

 • Strateški marketing
• Prožna metodologija

• Business analytics
 • Analiza trga

 • Finančne veščine

Strateško
vodenje

Poslovna
spretnost

Digitalna
spretnost



 

Potreba po usmerjenih, kratkih, prožnih 
in cenovno ugodnih oblikah

Raziskava je pokazala zahteve v zvezi z obliko in operativ-
nimi podrobnostmi za zagotovitev usposabljanja in 
izobraževanja: samostojno učenje in osebne inštrukcije so 
pomembne, ker je možna samo krajša odsotnost z dela. 
Svetovalni projekti so pogosto uporabljeni za prenos 
znanja in pridobitev sposobnosti. 

Prednost se daje cenovno dostopnemu usposabljanju, ki 
traja nekaj dni s prožnim urnikom in se osredotoča na 
pereče poslovne probleme.

Toda ustanovitelji in ključni zaposleni imajo pogosto 
poglobljeno višjo stopnjo izobrazbe.  Tako ciljno usposab-
ljanje kot tudi široki in globoki temelji so pomembni pri 
obvladovanju e-Leadershipa.
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Bodoči voditelji morajo odkriti in spodbujati 
podjetnike v njihovem okolju – vitalnost 
njihovega posla je odvisna od njihove spo-
sobnosti ,objeti priložnost in jo dobičkonosno 
izkoristiti.

Peter Kelly
Profesor prakse, High Growth 
Podjetništvo, gostujoči profesor, School of 
Business, Trinity College Dublin, gostujoči 
profesor, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Samostojno učenje prevladuje v raznoli-
ki in bogati učni kulturi 

Poleg že zajetih zahtev je bila izvedena raziskava 
s področja izobraževalne prakse, ki je med marcem in 
majem 2015 zajemala 118 malih in srednje velikih podjetij. 
Populacija ni bila dovolj reprezentativna, zato obstaja 
določena pristranskost glede danskih anketirancev, ampak 
rezultati so kljub temu poučni. 

Od 118 malih in srednjih podjetij, ki so se odzvala, jih je 114 
poročalo, da je med 12 izobraževalnimi viri vsaj en ''po-
memben'' vir za učenje. Povprečno je vsako malo in 
srednje veliko podjetje imenovalo šest virov. Ad-hoc 
učenje predstavlja najpomembnejšo obliko učenja za mala 
in srednje velika podjetja. Industrijske ali strokovne 
akademije kot tudi 'učenje s svetovalci' so bile tudi 
pogosto navedene in sicer do 56 % in 55 %. Višje 
izobraževalne ustanove se smatrajo kot izvajalci usposab-
ljanj, ampak bolj za posamezne tečaje (49 %) kot pa za 
celotne programe (23 %).

Odstotek malih in srednje velikih 
podjetij, ki so imenovale ''pomem-

ben'' vir učenja v svojem podjetju 
na področjih e-Leadership veščin

 
N=118, spletna raziskava empirice 

marec - maj 2015
Vir: empirica 2015

Spletna podjetja so nam pokazala pomemb-
nost ponovitev. Vendar ljudje ponavadi ne 
razumejo, da to vpliva na poslovanje kot 
celoto. Inovativno podjetje mora izvajati po-
novitve v vseh aspektih njegovih aktivnosti: 
produkta, strukture in ključnih vrednotah. 
Konstantno se moramo spraševati: „Kaj 
delamo narobe? Kaj se lahko izboljša?“

Ander Michelena
Izvršni direktor in soustanovitelj ticketbis.
com

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Načrtovanje e-Leadership  
usposabljanja in izobraževanja 

Mala in srednje velika podjetja ter start-up podjetja prav 
tako kažejo raznolikost v njihovem ustroju na tehnološkem 
in organizacijskem področju ter področju vrednostne 
verige, zaradi česa imajo tudi različne potrebe po e-Lea-
dership veščinah, zato je bil razvit okvir za e-Leadership 
ponudbe.
  
V skladu z definicijo e-Leadership veščin mora vsako 
izobraževanje o e-Leadershipu služiti glavnemu namenu 
izkoriščanja digitalnih tehnologij za inovacije.  

17

e-Leadership ponudbe lahko zajemajo vsa tri področja 
usposobljenosti ali pa se osredotočijo na eno ali dve pod- 
ročji, če se obstoječe veščine in sposobnosti dopolnjujejo. 

e-Leadership izrablja nastajajoče in razvijajoče se 
tehnološke trende, ki so zreli za uvedbo in jih posledično 
prilagaja evoluciji digitalnega razvoja in njihovi uporabi na 
trgu. Trenutni glavni trendi kot so Mobility, Cloud Compu-
ting, Big Data analytics, tehnologije družbenih medijev, 
Internet of Things, izkušnje IT-strank in IT-varnost so 
predmet rednih pregledov zaradi posodabljanja.

Ti tehnološki trendi se morajo neposredno razpravljati 
z malimi in srednje velikimi podjetji. To smo storili tudi mi 
in sodelovali z uspešnimi malimi in srednje velikimi 
podjetji, vključno z gazelami, ki se imajo željo širiti čez 
meje. Teoretične definicije e-Leadershipa in razvijajočih se 
tehnologij se morajo soočiti z vodstvenimi zahtevami 
v resničnem življenju, potrebami po veščinah malih in 
srednje velikih podjetij in s podajanjem vpogledov tam, 
kjer se pojavljajo ovire pri oblikovanju izobraževalnih 
ponudb.

e-Leadership ne pomeni samo najboljše 
izrabe IKT in dodajanja vrednosti vaši orga-
nizaciji. Je veliko več. Gre za pripravljenost: 
če si pripravljen, je e-Leadership evolucija; če 
nisi pripravljen, bo e-Leadership revolucija. 
Kakorkoli, v digitalni realnosti je to nuja za 
vse.

Robert Kopal
dr., namestnik dekana R&R, Algebra Univer-
sity College

Obstoječi tečaji  
in programi

Obstoječe politike 
in pobude

Najboljše prakse in 
naučene lekcije

Vrzeli v programu  
med ponudbo in 
povpraševanjem

Izobraževanje

Tehnološki trendi 
uporabnost in pos-

ledice

Trenutne vrzeli 
in pomanjkanja 

veščin

Realnost učenja in 
usposabljanja, 

pridobitev veščin

Izkušnje in zahteve zah-
teve z višjimi in izvršilnimi 

izobraževalnimi institu-
cijami

Želje glede vsebine in 
oblike

Potrebe  
Industrije

Poslovne 
priložnosti in izzivi

•  Mobilnost 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Tehnologije  
 družbenih medijev
•  Internet of Things

Učinki za izvajalca in 
e-Leadership veščine 

v malih in srednje 
velikih podjetjih in 
start-up podjetjih.

Tehnološki 
trendi

Definicija

Digitalna inovacija in 
preobrazba

Digitalna spretnost + 
Poslovna spretnost + 
strateške vodstvene 

veščine

Razčlenitev sestavnih 
delov veščin in spo-

sobnosti: 
e-CF in ostalo

Vir: empirica 2015

Fundacija, ki se ukvarja z raziskavami oblikovanja izobraževalnih ponudb



Kaj je e-Leaderhip ponudba za usposab-
ljanje?

e-Leadership lahko opišemo kot kombinacijo vodenja, 
poslovanja in digitalnih spretnosti, ločeno od tradicional-
nega razlikovanja med IT in ostalimi funkcijami poslovanja. 

Trije kriteriji so ključni pri razlikovanju e-Leadership 
ponudbe od izobraževalne ponudbe:

• Ciljna skupina: e-Leadership ponudba se bolj  
 osredotoča na lastnike podjetij in podjetnike, starejše  
 strokovnjake z naprednimi veščinami in večjo močjo pri  
 odločanju, kot pa na mlajše strokovnjake in študente.  
 Pri srednje velikih podjetjih je ciljna skupina na izvršilni  
 ravni.
• Digitalna uporabnost: Če predmet ni iz IT področja,  
 mora biti njegova uporabnost v primeru IT podjetja  
 pomemben del učnega načrta.
• Raven sklopa veščin: učni izidi so nad ravnijo dodip 
 lomskega študija in so lahko sestavni deli magistrskega  
 programa .
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Zraven tega mora ponudba vsebovati še vsaj: 

• Inovacijski fokus: potencial poslovne inovacije/ 
 preobrazbe je sestavni del ponudbe; ali
• Poslovna pomembnost: namesto akademske vaje, je  
 fokus na uporabnosti v strokovnem in organizacijskem  
 kontekstu; ali
• Strateška pomembnost: pomen tehnologije za poslo- 
 vanje se poučuje vzporedno z njeno “tehnično”  
 uporabo.

Razvijanje novih e-Leadership ponudb 
za usposabljanje

Analiza višjih izobraževalnih programov in MOOC-a, ki jih 
ponujajo višje izobraževalne ustanove in so namenjene malim 
in srednje velikim podjetjem ali podjetnikom in se osredotočajo 
na visoko usposobljene strokovnjake, je v celi EU pokazala 
samo 56 programov, ki zadoščajo vsem trem kriterijem 
e-Leadershipa.  Od vseh teh so trije izvršilni magistrski 
programi, štirje magistrski poslovni programi, 22 programov za 
magistra znanosti, 19 ostalih magistrskih programov in osem 
ne -magistrskih programov. Samo osem od teh trajajo le 12 
mesecev ali manj, in šest od teh so ne-magistrski programi, dva 
pa sta ostala magistrska programa. Pomanjkanje e-Leadership 
izobraževanj je presenetljivo in prav tako tudi omejena 
ponudba krajših programov, ki bi zadostili potrebam malih in 
srednje velikih podjetij in start-up podjetij. 

Algebra University College e-Leadership MBA 
program, Zagreb (Hrvaška)

Brez ljudi e-Leadership ne obstaja. 
Evropa ima dovolj nezaposlene  
“intelektualne konjske moči”. Moramo 
nadaljevati s ponovnim usposabljanjem 
tistih, ki delajo za boljšo prihodnost. Ne-
zaposlenost se mora preimenovati v ‚Career 
Shifters‘.

Hugo de Sousa
Ustanovitelj in izvršni direktor of ALPHAPPL

Pobude za e-Leadership veščine morajo 
upoštevati potrebe po usposabljanju malih 
in srednje velikih podjetij, ker le-ta predsta-
vljajo velik del evropskega poslovanja in 
zaposlitev.  Razvojne poti kratkoročnega, 
neformalnega usposabljanja in e-Leaders-
hip veščin na osebni ravni lahko dopolnijo 
formalni izobraževalni sistem.

Dr. Māra Jākobsone
Koordinator latvijske koalicije e-Skills, pod-
predsednik of LIKTA

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Raznolike poti do e-Leadershipa so 
nepogrešljive

Profili e-Leadership veščin za vodilne v malih in srednje 
velikih podjetjih se ne morejo pridobiti samo s pomočjo 
e-Leadership programa na univerzi. To je praviloma 
rezultat izkušenj skozi celotno kariero, izobraževanja in 
usposabljanja ter tudi neformalnega izobraževanja kot sta 
mentorstvo in poučevanje.
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S poglobljenim razvojem e-Leadership veščin podjetja 
lahko nadaljujejo ali v smeri višje po lestvici e-Leadershipa 
ali pa razpršijo in dopolnijo obstoječe veščine na trenutni 
ravni.

Pot e-Leadershipa lahko sega od ozaveščanja in radoved-
nosti do same vizije digitalne preobrazbe in njenega 
potenciala za inovacije - kar je treba potem preoblikovati 
v izvedbeni načrt. Informacijski dogodki in odprta preda-
vanja seznanjajo večje število posameznikov ciljnih skupin 
s tematiko in spodbujajo njihovo lastno vizijo. Posledično 
lahko več tematskih srečanj pomaga pri oceni posamezni-
kovih potreb. Prihodnje faze znajo vključevati usposabljan-
je v posebnih veščinah in sposobnostih skozi tradicionalne 
izobraževalne programe, posebne tečaje usposabljanja ali 
poučevanja, svetovanje in sooblikovanje znanja.

Izvršni direktorji podjetij in podjetniki se 
bolj kot kdajkoli prej soočajo z dejstvom, da 
morajo delovati hitro, če želijo ohraniti svoje 
organizacije varčne in prožne. Zato sta vlag-
anje in partnerstvo ključnega pomena, 
da se lahko učinkovito in uspešno okrepijo 
vodstvene veščine in strateški viri. Vloga čla-
nov upravnega odbora in deležnikov je, da 
spremljajo vodenje pri soočanju s temi izzivi.

William Stevens
Izvršni direktor, Tech Tour. www.techtour.
com
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2015 

Pot e-Leadershipa kot okvir za ponudbe poslovnega e-Leadership 
povpraševanja in izobrazbe ter usposabljanja.
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Programi, ki jih izvajajo partnerske višje in izvršilne 
izobraževalne ustanove so zaznamovale to pot, saj služijo 
raznolikim potrebam e-Leadershipa v različnih fazah. 
Potrebe so različne, od operativnih do strateških in od digi-
talnih do poslovnih. Potencialni učenci s poslovnim ali IT 
ozadjem lahko izbirajo vstopno točko na operativni ali 
strateški ravni.
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Za dobavitelje izobraževanj in usposabljanj morajo 
obstajati priložnosti zaradi razvoja in ponudbe ustreznih 
programov usposabljanja in tečajev za različne faze tega 
e-Leadership potovanja. Zraven univerz in poslovnih šol 
lahko ponudniki vključijo še strokovne ali industrijske 
akademije, trgovinske zbornice, organizacije za 
poučevanje in svetovanje ter izdajatelje.

Višje izobraževanje in poslovno ali pol-poslovno usposab-
ljanje in ponudniki učnega materiala najbolje vedo, kakšne 
tečaje in programe je treba ponuditi na spletu ali drugače. 
Svetovanje in poučevanje mora biti prilagojeno posebnim 
potrebam podjetja. 

Sistemi izobraževanja in usposabljanja morajo v vseh 
državah članicah EU napredovati hitro. MOOC sicer nudi 
nadgradljivost in širok doseg, ampak je raziskava pokazala 
samo trenutno omejeno pokritost e-Leadershipa.  

‘Generation Spain’ se ukvarja z brez-
poselnostjo 
mladih tako, da zagotavlja veščine in zmogl-
jivosti, ki jih zahtevajo delodajalci. 
Iščemo partnerje, ki bi v pionirskem duhu 
usposabljali naslednjo generacijo mladih 
voditeljev s kombinacijo socialnih veščin, 
veščin pripravljenosti za delo in vodstvenih 
veščin s poudarkom na digitalnih poklicih 
v vseh panogah. 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company

Potencial vpliva ponudbe delovne sile:
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e-Leadership usposabljanje glede na potencial vpliva delovne sile in življenjski ciklus podjetij
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Uveljavljen trg za usposabljanje prodajalcev in produktno 
usposabljanje ter spričevala za nadaljnje strokovno 
izobraževanje, se ne ujemajo popolnoma z obstoječim 
e-Leadershipom. Krajši tečaji višjih in izvršilnih 
izobraževalnih ustanov, ki izrecno obravnavajo e-Leader-
ship, imajo omejen doseg, storitve poučevanja in sveto-
vanja pa imajo visoko ceno.  Samostojno učenje je treba 
obravnavati kot možnost.  Najboljša možnost za 
izboljšanje e-Leadership izobrazbe je trenutno vidna pri 
MOOC in samo-usmerjenem učenju, ponudbah za 
vseživljenjsko podiplomsko višje in izvršilno izobraževanje 
in pri specializiranih ponudnikih za usposabljanje.

Pet pionirskih univerz in poslovnih šol

Zaradi obravnavanja pomanjkanja e-Leadership 
izobraževanja, se je pet univerz in poslovnih šol lotilo 
sodelovanja z gazelami in podjetnimi malimi in srednje 
velikimi podjetji in razpravljalo o njihovih potrebah glede 
usposabljanja in izobraževanja z namenom razvoja 
ustreznih programov.
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Prilagodljivost v programih visokošolskih 
ustanov spodbuja študente in podjetja, da si 
prizadevajo za največjo vrednost poslovanja 
kot lastniki svojih izobraževalnih potreb in 
ciljev. 

Valentina Ivanova
docent na oddelku za IT in storitve, New 
Bulgarian University

Zapolniti vrzel e-Leadership veščin zahteva 
sodelovanje med povpraševanjem in po-
nudbo zato, da bi lahko deležniki oblikovali 
nove izobraževalne ponudbe. e-Leaderji 
morajo biti prilagodljivi za reševanje proble-
mov, imeti trdne vodstvene veščine in biti 
sposobni za izkoriščanje digitalne tehnolo-
gije v svojem poslovanju. IE Business School 
je ustvarila portfelj programov, ki bodo uspo-
sobili študente za bodoče e-leaderje.

Alvaro Arenas
Profesor informacijskih sistemov na IE 
Business School

Digitalna preobrazba našega gospodarstva 
ustvarja tako priložnosti za inovacije kot tudi 
poslovna tveganja za mala in srednje velika 
podjetja. e-Skilled business in IT-vodje so kl-
jučni dejavniki uspeha za vodenje digitalnih 
sredstev pri podpori ustvarjanja IT-vrednosti 
za mala in srednje velika podjetja. 

Steven de Haes
Profesor, Information Systems Manage-
ment, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment and 
Governance Research Institute

Podjetniki ter mala in srednje velika podjetja 
v Združenem kraljestvu razumejo e-Lea-
dership okvir kot uspešen mehanizem za 
priznavanje, uporabo, preobrazbo in izrabo 
tehnologije. Omogoča učinkovito uskla-
jevanje IT in poslovnih strategij za inovacije 
in pridobitev strank.

Maks Belitski
dr., predavatelj podjetništva, Henley Bu-
siness School

Digitalna strategija in zmogljivost sta 
predpogoj za uspešno vodenje in uporabo 
vira informacij, ki je sam po sebi bistven 
za uspeh v vsakem poslovanju, ki v svojih 
poslovnih aktivnostih uporablja IKT.

Kecheng Liu
Profesor za uporabno informatiko, Henley 
Business School, University of Reading 

e-Leadership veščine presegajo samo 
odločanje v poslovanju in IT-ju. Pravi 
e-Leadership pomeni razumevanje pravega 
trenutka pri odločanju, kar omogoča organi-
zacijam, da delujejo najbolj učinkovito.

Andrea Carugati
izredni profesor, dr., vodja oddelka IS 
Research Group, Study Director Master in 
IT, Aarhus University



Pristop Agile University: vrsta krajših 
e-Leadership tečajev s strani  
New Bulgarian University (NBU)  

V središču razvojnega dela nove New Bulgarian University 
(NBU) se pojavlja prepričanje, 
• da mala in srednje velika podjetja potrebujejo znanja in  
 veščine z univerze ampak 
• ne priznavajo ustanov višjega izobraževanja kot  
 ponudnike vseživljenjskega učenja.

Za obravnavanje tega izziva se razvoj programov 
osredotoča na konstantno izboljšavo učnega načrta, ki 
temelji na prilagodljivi metodologiji prirastnih inovacij v 
šprintih. Tradicionalni pristop, ki sledi modelu slapa pri 
razvoju kariere ovira hiter odziv pri spremembi zahtevanih 
veščin. 

Mala in srednje velika podjetja potrebujejo prilagodljivost 
- Agile University se bo odzvala na te potrebe. 

Namesto od dveh do štirih let rednega izobraževalnega 
programa, ki ga nudi NBU: 
• Bodo mala in srednje velika podjetja na začetku  
 njihovega izobraževalnega procesa definirala njihove  
 strateške cilje in poslovne potrebe. 
• Po končanem posvetu med malimi in srednje velikimi  
 podjetji in univerzo, bo pripravljena kratkoročna  
 izobraževalna ponudba.
• Sestavljen bo modularni seznam potencialnih ponudb.
• Mala in srednje velika podjetja bodo izbrala  
 izobraževalni modul, ki bo njihovemu poslovanju dodal  
 največjo vrednost. 
• „Izobraževalni šprint“ se prične
• Šprintu sledi ponovni hitri pregled, da se oceni, kaj je  
 bilo doseženo, in hitra retrospektiva za analizo  
 postopka in podajanje predlogov izboljšanj.
• Nato se poslovne potrebe malih in srednje velikih  
 podjetij ponovno ocenijo v skladu z strateškim ciljem in 
• Se sestavi novi modularni seznam izobraževalne  
 ponudbe, ki bo zadostil novim potrebam in zagotovil  
 najvišjo vrednost za poslovanje malih in srednje velikih  
 podjetij. 

Trajanje šprinta lahko traja od enega tedna pa do celega 
semestra. 22

Postopek šprinta in pregleda se lahko nadaljuje s samim 
razvojem strateških ciljev v pristopu vseživljenjskega 
izobraževanja s sodelovanjem malih in srednje velikih 
podjetij ter univerz. 

Predvidena je kombinacija neposrednih, tehničnih in 
strateško povezanih programov, ki se odziva na potrebe 
ciljne skupine:
• Strategy Development for Digital Intensive  
 Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing
• Cloud Technology
• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 
• Leading a Development Team.

Modularni poldnevni tečaji o rasti malih 
in srednje velikih podjetij, marketinga 
družbenih medijev in poslovne analize 
v univerzi Aarhus – serije e-Leader-
shipov

Univerza Aarhus je razvila ‘serije e-Leadershipov’, sestavl-
jene iz štirih tečajev, ki temeljijo na ocenah potrebnih 
zahtev. Tečaji obdelujejo potrebe po prenosu poglobljene-
ga znanja v mala in srednje velika podjetja, z namenom 
doseganja želenih učnih rezultatov v poldnevnih tečajih. Te 
tečaje so na široko tržili v univerzitetnem ekosistemu 
malih in srednje velikih podjetij, pri čemer bi lahko uvedli 
tri pilotne tečaje.  

Cilj je nadaljevati s ponudbo in prilagajanjem teh tečajev.
Predstavitve, ki jih je razvila univerza Aarhus, so:
• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/ virtual business networks.

Prilagoditev dveh daljših programov za 
potrebe malih in srednje velikih podjetij 
na Šoli za management v Antwerpnu

Pomanjkanje ponudbe kratkoročnih, prilagodljivih 
programov v poslovno pomembnem IT-ju je še zlasti 
pereča zadeva za IT-varnost, arhitekturo in upravljanje, saj 
ne obstajajo nikakršne posebne ponudbe za manjša in 
mlajša podjetja.

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Izvršilni magistrski programi IT governance in Enterprise 
Architecture iz Antwerpna niso bili oblikovani za zadovolji-
tev potreb malih in srednje velikih podjetij ter podjetniške 
ciljne skupine. 

Šola za management iz Antwerpna je zaradi sodelovanja 
v raziskavi malih in srednje velikih podjetij lahko sprejela 
učni načrt za magistrski program in vključila več interaktiv-
nih in prilagojenih pristopov v poučevanju obstoječega 
magistrskega programa. 

Na podlagi rezultatov raziskav je bilo odločeno, da se da 
individualnemu poučevanju v učnem načrtu večji delež in 
se na ta način storitev približa svetovanju.

Novi izvršilni izobraževalni program 
poslovne šole za mala in srednje velika 
podjetja, ter dve delavnici na poslovni 
šoli Henley in MOOC predstavitev e-
Leadershipa malim in srednje velikim 
podjetjem.

Poslovna šola Henley je prikazala e-Leadership 
izobraževanje za hitro rastoča in podjetna mala in  
srednje velika podjetja na štirih različnih področjih. 
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Štiri dnevni program “e-Leadership Skills: 
 
 New Technology and Business Architecture” je bil 
dokončno razvit z namenom zadostiti potrebam malih in 
srednje velikih podjetij. Čeprav še ni izveden kot pravi 
tečaj, bo še vedno del ponudbe na Henley in se trenutno 
trži v paketu z ostalimi izvršilnimi izobraževalnimi progra-
mi “Be Exceptional”.

Poleg tega je Henley uvedel dvostopenjske delavnice 
s ciljno skupino zaradi prikaza uporabe e-Leadership 
poučevanja v resničnem življenju.

Tretjič, poslovni in IT-usklajevalni tečaj je bil preoblikovan 
tako, da ustreza tudi občinstvu malih in srednje velikih 
podjetij. 

Četrtič, MOOC se trenutno pripravlja, kar bo predstavilo 
ciljno skupino e-Leadershipu.

-  Pospešiti rast podjetja in inovacij  
 skozi razvoj učinkovitih 
 e-Leadership veščin 
- Dvigniti učinkovitost 
 organizacije 

-  Konkurenčnost skozi digitalne in  
 IT-strategije 
-  Povečanje prihodkov skozi 
 učinkovito uporabo digitalnih  
 veščin

• Veščine poslovneprodaje
• Strateški marketing 
• Management in 
• vstop na trg
• Investicijske veščine

• Izraba digitalnih  
 trendov
• Usklajenost  
 poslovnega IT-ja
• Big Data analytics

Interdisciplinarni hibrid 
Vodja, vodenje skupin na več ravneh

Strateško
vodenje

Poslovna 
spretnost:

Digitalna 
spretnost:



Program MOOC in izvrtšini tečaj za 
mala in srednje velika podjetja na Insti-
tuto de Empresa (IE Business School)

Digitalne tehnologije lahko pomagajo malim in srednje 
velikim podjetjem, da postanejo konkurenčna s spremem-
bami v strategiji in usmeritvi kot tudi z izboljšavami 
v učinkovitosti in uspešnosti. V tem programu IE Business 
School pregleda vrednostne IT-ponudbe in preuči, kako 
preobrazba in tehnologija zagotavljata dodano vrednost.

Program je bil poučevan na osebni ravni v IE Business 
Schools Campus v Madridu in istočasno predvajan kot 
MOOC. Predavali so ga trije profesorji iz IE Business 
School: Alvaro Arenas, Jose Esteves in Silvia Leal.

Na podlagi empiričnih raziskav je bil program “Upravljanje 
digitalnih inovacij in IT Governance” preoblikovan in 
prilagojen potrebam ciljne skupine. Program vključuje 
SPOC-e (Small Private Online Courses) in tradicionalno 
kombinirane izobraževalne oblike, ki združujejo osebno 
poučevanje in spletne forume za razpravo. Program je bil 
uspešen in se bo nadaljeval tudi naslednje leto.
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Priporočila politike

Naslednja priporočila so predlagana zato, da se zagotovi, 
da bo Evropa imela na voljo zadosten obseg e-Leadership 
veščin v bližnji prihodnosti. Priporočila naj nadalje promo-
virajo deležniki v industrijskem in akademskem sektorju, 
vlade in drugi deležniki na nacionalni ravni in institucije 
Evropske unije. Zagotavljajo načrt za aktivnosti na 
področju e-Leadership veščin v Evropi na vseh ravneh. 
 
Priporočilo 1 - Raziskave 
in usposabljanje

Raziskava je razkrila pomanjkanje e-Leadership pro-
gramov in tečajev namenjenih malim in srednje velikim 
podjetjem in start-up podjetjem v Evropi. To velja za višje 
in izvršilno izobraževanje, ponudnike usposabljanj, spletne 
ponudnike in ponudnike kombiniranega poučevanja. 
Trenutno nima nihče od teh igralcev zadostnega portfelja 
rešitev, ki bi ustrezal integrirani, prepoznani in priznani 
obliki za e-Leadership veščine. Poleg tega še morajo 
dokazati, da so ustrezni za izvajanje takšnih usposabljanj.

Univerze in poslovne šole v Evropi ter višje izobraževalne 
ustanove potrebujejo temeljno spremembo, če želijo 
postati ponudniki vseživljenjskega usposabljanja na 
akademski ravni za strokovnjake kot tudi za višje 
izobraževalne ustanove. Napredek je počasen zato so 
potrebni drznejši ukrepi, ki se bodo ukvarjali z 
• novimi spletno usmerjenimi ponudniki, ki vstopajo  
 na trg izobraževanja in usposabljanja  
• raznoliko mednarodno skupnostjo študentov  
 s spremenjenim ''nakupovalnim'' vedenjem in 

Ne živimo časa sprememb, temveč spre-
membo časa. Osnutki vodenja, talenta, 
veščin in odnosa, vkovani v 20. stoletju, se 
morajo znova pregledati, da se uskladijo 
s tempom te nove digitalne dobe. 

Nacho de Pinedo
podjetnik in poslovni angel, ISDI Institute 
for Internet Development

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



• vedno bolj zahtevnimi ponudbami izobraževanj  
 v posebnih modulih, ki se lahko kombinirajo z medse- 
 bojnim dopolnjevanjem (‘butični študentje’), ki  
 zahtevajo 
• hibridne učne modele za novo učno kakovost (npr.  
 igrifikacija, virtualno okoljsko sodelovanje, spletni  
 pregledi in preizkusi,ponudbe prilagojenega učenja  
 ipd.). 

Raziskava je pokazala so e-leaderji predvsem v malih in 
srednje velikih podjetjih in start-up podjetjih nagnjeni k t.i. 
pull-learning strategiji in pridobivajo strokovno znanje sko-
zi vrsto kanalov, kot so MOOC, kombinirano učenje in 
kratki tečaji.

Promoviranje in razvijanje sodelovanja med višjim 
izobraževanjem in industrijo/poslom predstavlja jedro 
dnevnega reda EU za moderniziranje višje izobrazbe in je 
je osrednja značilnost programa Erasmus+ (2014-2020), ki 
se odraža predvsem skozi Strategic and Knowledge 
Alliances. Ta so zasnovane zato, da zagotovijo strukturira-
na partnerstva za skupne projekte med višjim 
izobraževanjem in poslovnim/industrijskim sektorjem.

Poleg novih vrst in načinov ponudbe izobraževanja in 
usposabljanja na področju digitalnega vodenja se pojavlja 
potreba univerz in poslovnih šol za okrepitev raziskovalnih 
prizadevanj in tudi težnja, dodatno zasnovati digitalno 
vodenje ter organizacijske in človeške faktorje za njen 
uspeh v okviru podjetništva.

Kot je prikazano spodaj, bodo na voljo evropski viri 
financiranja za krepitev raziskovalnih aktivnosti na tem 
področju, nadalje se bodo tudi uvajali na evropski in 
nacionalni ravni, obstoječi pa bodo prilagojeni za obliko-
vanje in ustanovitev nove agende evropske raziskave te in 
sorodnih tematik, ki so odločilnega pomena za evropsko 
industrijo in trg delovne sile.
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Organizacije v Evropi si morajo povrniti 
svoj konkurenčni položaj tako, da izboljšajo 
vodenje poslovnih inovacij, na področju 
programske opreme. Za izboljšanje pretoka 
e-Leadership veščin je univerza Aalto uvedla 
dva e-Leadership programa: magistrski 
program  za digitalno servisno projektiranje 
in inženiring ter izvršni poslovni in inženiring 
program informacijskih sistemov za bodoče 
informacijske direktorje. 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, podpredsednik  
finskega združenja za obdelavo informacij
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Priporočeni ukrepi

• Ponudniki usposabljanja, višji in izvršilni ponudniki  
 usposabljanja in svetovalci morajo podrobneje oblikovati  
 in promovirati e-Leadership ter izkoristiti vse možnosti za  
 razvoj tečajev/programov usposabljanja e-Leadershipa in  
 oskrbo vodilnih oseb v malih in srednje velikih podjetij in  
 start-up podjetij. 
• Ponudniki usposabljanj in izobraževanj, gospodarske 
 zbornice, posredniki in sektorska združenja morajo  
 ustvariti strateške povezave z industrijo, da lahko  
 ponudijo ustrezne e-Leadership programe. 
• Deležniki morajo razviti nove programe usposabljanj, ki  
 temeljijo na izkušnjah evropske iniciative o e-Leadershipu  
 in smernicah učnih načrtov, profilov, označevanju in  
 primerov tečajev. 
• Ponudniki usposabljanj morajo prilagoditi obstoječe  
 programe in tečaje, da bodo ustrezali potrebam malih in  
 srednje velikih podjetij in start-up podjetij za e-Leadership  
 ‘module’, in obvladovali posebne zahteve po veščinah ter  
 zadoščali ‘apetitu’ in ‘nakupovalnemu’ vedenju tega  
 profila učencev, vključno z modeli hibridnega učenja, kot  
 tudi z MOOC.  
• Univerze in poslovne šole morajo začeti izvajati paradig- 
 mo vseživljenjskega učenja in postati ponudniki  
 vseživljenjskega usposabljanja, ki nudijo izvršilne progra- 
 me izobraževanja in usposabljanja in tečaje različnih vrst  
 in obsega v vedno bolj raznoliki skupnosti na vseh  
 stopnjah ciklusa delovnega življenja
• Raziskati se morajo priložnosti ter razviti in uvesti  
 možnosti za hitrejše dodeljevanje potrdil in spričeval  
 s strani tretjih oseb (vključno z možnostmi skupnih  
 spričeval industrije in univerz), ki bodo zanimive za ciljne  
 skupine s poklicno kariero.   
• Univerze in poslovne šole morajo dati večji poudarek  
 digitalnemu vodenju kot osrednji raziskovalni temi in  
 razviti ustrezne koncepte, metodologije in tudi teorije, ki  
 bodo služile kot učna snov.
• Evropski in nacionalni viri financiranja za okrepitev  
 raziskovalnih aktivnosti na področju e-Leadershipa se  
 morajo naprej razvijati v smeri oblikovanja in vzpostavit 
 ve nove agende evropske raziskave te in sorodnih  
 tematik, ki so odločilnega pomena za evropsko industrijo  
 in trg delovne sile
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Možnosti financiranja za izvedbo

Izraba možnosti financiranja Evropske komisije preko: 

• programa Erasmus+ (http://ec.europa.eu/
 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  
• Horizon 2020 e.g. Innovative Training Networks of  
 Individual Fellowships (http://ec.europa.eu/research/ 
 participants/portal/desktop/en/), 
• CEN-delavnice o ICT-veščinah (http://www.cen.eu/ 
 work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 
• EU Structural and Social Funds (http://ec.europa.eu/ 
 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 
• dostopa do finančnega portala: http://europa.eu/ 
 youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

EVROPSKI e-Leadership
SMERNICE IN PROFILI UČNEGA NAČRTA  

ORODJE ZA OZNAČBO KAKOVOSTI IN  
SAMOVREDNOTENJE

Dostop do njih na spletnih straneh: http://eskills-guide.
eu/documents/ in http://eskills-lead.eu/documents/ 

Zagotavljanje potrebnih digitalnih veščin 
poslovnim voditeljem in nosilcem odločanja 
je ključ za vodenje digitalizacije in zagotovilo 
za gospodarski uspeh v Evropi v 21. stoletju. 
Academy Cube podpira aktivno negovanje 
teh veščin in pomaga tako podjetjem kot 
tudi bodočim voditeljem, da izkoristijo 
prednosti nastajajočih priložnosti v digital-
nem svetu.

Bernd Böckenhoff
Predsednik Academy Cube

DIGITALEUROPE bo prispevala k prepro-
stemu in industrijsko usmerjenemu vodenju 
ekosistema, ki bo spodbujal učinkovit 
razvoj e-Leadership programov, oceno 
kakovosti in prepoznavnost. 

John Higgins
Generalni direktor, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Priporočilo 2 - Usklajevanje 
deležnikov 

Glede na trenutno hitrost razvoja obstaja potreba po 
nadaljevanju stimulacije deležnikov na nacionalni in 
evropski ravni z namenom spodbujanja promocije, 
upravljanja in aktivnosti sodelovanja na področju e-Lea-
dershipa. 

Ozaveščenost glede potreb in povpraševanja po e-Leader-
ship veščinah kot tudi z njimi povezane politične pobude in 
aktivnosti ni enakomerno porazdeljena po vsej Evropi.  
Komunikacijske aktivnosti se morajo povečati na vseh 
ravneh. Treba je doseči sinergijo z vseevropskima kampan-
jama „e-Skills for Jobs“ in „Watify“ (2015-2016), prihodnji-
mi pobudami na področju veščin in usposabljanja ter 
„Grand Coalition for Digital Jobs“.

Priporočeni ukrepi

• Izboljšati aktivnosti za spodbujanje promocije, upravljanja  
 in aktivnosti sodelovanja na področju e-Leadershipa na  
 usklajen in učinkovit način.
• Zagotovitev dejavne vključenosti in sodelovanja ključnih  
 deležnikov 
• Spodbujati aktivnost s pomočjo vlad držav članic,  
 deležnikov in sodelavcev, vključno z združenji ponudnikov  
 usposabljanj in višjega izobraževanja
• Dolgoročen razvoj in delovanje industrije, partnerstva in  
 sodelovanja z ostalimi deležniki, vključno z združenji  
 sektorja IT-industrije in IT-uporabniške industrije
• Univerze, poslovne šole, zaposlitvene organizacije, aktivni  
 delodajalci in sindikati morajo promovirati uporabo  
 evropskih smernic in profilov za nove učne načrte  
 e-Leadership veščin. 
•   Spodbuditi deležnike, da postanejo aktivni partnerji  
 v ustanavljanju učinkovite strukture upravljanja
• Razviti model upravljanja za ponudbo digitalne izobrazbe  
 in usposabljanja in delati v smeri izvedbe 
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Priporočilo 3 - Spremljanje 
in primerjalna analiza
 
Trenutni kvantitativni podatki in statistika so potrebni 
izboljšave zaradi promocije boljšega razumevanja di-
namike povpraševanja in ponudbe e-Leadership veščin. 
Obstoječe zbirke podatkov se ne ujemajo s konceptom 
e-Leadershipa. 

Veščine digitalnega vodenja, ki so kombinacija poslovnih, 
digitalnih in strateških veščin, se ne morejo zlahka 
količinsko ovrednotiti z uporabo obstoječih zbirk podat-
kov. Obstoječe raziskave s področja veščin, kot je PIAAC ( 
program za ocenjevanje kompetenc odraslih), uporabljajo 
sklop kazalnikov za veščine, ki je preširok za namene 
e-Leadershipa. Prav tako ni poklicnega ujemanja ISCO-
kategorij (mednarodne standardne klasifikacije poklicev) 
s poklici, ki zahtevajo e-Leadership veščine. Raziskave trga 
so drage in ponavadi premalo obsežne, da bi zagotovile 
primerjalne rezultate med državami. Vrednostno razisko-
vanje Big Data analytics. 

Redna politika spremljave in primerjalne analize na 
področju e-Leadershipa,- kot jo je izvajala Evropska 
komisija in nekatere države članice za uporabne veščine 
IKT od leta 2007, bi lahko zagotovila informacije, ki jih 
potrebujejo oblikovalci politik glede prednosti in poman-
jkljivosti ter nevarnosti in priložnosti. Evropska komisija je 
pripravljena nadaljevati s temi prizadevanji (vključno 
z aktivnostmi spremljave politike digitalnega podjetništva) 
v rednih časovnih razmakih, z namenom merjenja napred-
ka razvojnih aktivnosti.

Osrednja evropska združenja informacijskih 
direktorjev so ponosna, da lahko sodelu-
jejo v pobudi za promocijo e-Leadershipa 
v Evropi in ponosna, da je bil izobraževalni 
program, ki so ga razvili s šestimi evropskimi 
univerzami in poslovnimi šolami izbran za 
oblikovanje smernic in profilov vseevropske-
ga e-Leadership učnega načrta. Skupaj 
z ostalimi evropskimi deležniki sedaj aktivno 
promoviramo te rezultate z namenom 
povečanja ponudbe digitalnih talentov in 
ustvarjanja preglednosti na trgu višjega in 
izvršnega izobraževanja.

Peter Hagedoorn
Generalni sekretar, EuroCIO



Predstavitve politike najboljših praks in pobud omogočajo 
evropskim deležnikom, da se učijo iz izkušenj ostalih 
deležnikov. Konkurenca na področju talentov je medna-
rodna, zato morajo biti aktivnosti spremljave in primerjal-
ne analize razširjene na Japonsko, Združene države in 
Kanado kot tudi Kitajsko in ostale države v Aziji in Latinski 
Ameriki.

To lahko zajema sodelovanje Evropske komisije, Eurostata 
in vlad držav članic EU z agencijami in ustanovami 
v državah zunaj Evrope. Mehanizmi sodelovanja bi morali 
vključevati definicije in meritve, sklope skupnih kazalnikov 
in metodoloških pristopov, izvajanje raziskav in Data 
analysis in morali bi poenotiti obstoječe vire podatkov.

Priporočeni ukrepi

• Prepoznavanje novih virov podatkov zaradi informiranja  
 glede povpraševanja in ponudbe na področju e-Leader- 
 ship veščin, vključno s podatki družbenih medijev in  
 analizo podatkov za vzpostavitev celovitega sistema za  
 spremljanje in napovedovanje
• Zagotavljanje, da so definicije e-Leadership veščin  
 prilagojene novim poslovnim in tehnološkim razvojem ter  
 da ostajajo ustrezne glede oblikovanja politike
• Analiziranje bistvenih podatkov Eurostata in izmenjava  
 prakse na področju spremljanja z Azijo in Severno Ameriko
• Razvijanje inovativnih ocen, ki jih e-Leadership ponuja, in  
 določanje obsega povpraševanja pri vzpostavitvi vseev- 
 ropskih in nacionalnih opazovalnih mehanizmov, ki bodo  
 omogočali 
 neprekinjeno spremljanje in primerjalno analizo
• Slediti novim aktivnostim na področju digitalnega  
 vodenja v svetu in analizirati razvojne dosežke in njihov  
 pomen za Evropo
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• Olajšati svetovno izmenjavo informacij in najboljših praks  
 med naprednimi univerzami, poslovnimi šolami in   
 svetovalnimi organizacijami na področju digitalnega  
 vodenja 
• Nadaljevati s prepoznavanjem in promocijo politike  
 najboljše prakse in večdeležniške partnerske iniciative 
• Širiti rezultate primerov primerjalne analize in najboljših  
 praks ter spodbujati razvoj spletnih platform 

Priporočilo 4 - Zaveza  politike

Med evropskimi deležniki in oblikovalci politik obstaja 
široko soglasje, da bosta v prihodnjih letih v Evropi 
digitalno vodenje in podjetništvo osrednji politični temi, 
posebej v okviru digitalne preobrazbe gospodarstva.  
Poročilo foruma Strategic Policy Forum o „Digital Transfor-
mation of European Industry and Enterprises“ zajema 
sklop političnih priporočil za digitalno preobrazbo v EU, 
vključno z razvojem e-Leadershipa. Evropska komisija od 
leta 2013 sproža pobude na področju e-Leadership veščin, 
stoji pa tudi za Digital Entrepreneurship Monitor in 
kampanjo Watify v letu 2015.  

Evropski nosilci odločitev potrebujejo trdno 
razumevanje o tem kako lahko motnje 
v tehnologiji, trgi dela in poslovni modeli 
izzovejo industrijo, politično aktivnost, 
sisteme izobraževanja in usposabljanja in 
ostale ustanove ter tudi razumevanje učinka 
na veščine in e-Leadership veščine potrebne 
v prihajajočih letih, da bodo imele dobre 
možnosti v rastoči konkurenci talentov po 
celem svetu. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School na Oxford University

Bitkom je prepričan, da obstaja nujna 
potreba za združitev vlade, industrije in 
izobraževalnih ustanov za učinkovit spopad 
z izzivi digitalnega vodenja. To velja tako 
za nacionalno kot tudi za evropsko raven. 
Bitkom je ustanovil svojo akademijo in tesno 
sodeluje z zvezno vlado ter ustanovami 
višjega izobraževalnega sektorja v Nemčiji. 
V Evropi je komisija sprožila e-Leadership 
pobudo kot temeljni pogoj za prihodnjo 
odličnost na področju digitalne ekonomije.

Bernhard Rohleder
Izvršni direktor, Bitkom

e-Leadership 
Digitalne veščine za mala in srednje velika podjetja



Na nacionalni ravni nastajajo aktivnosti in pobude zelo 
počasi. Prvi primeri in najboljše prakse so se že pojavili in 
so predstavljeni na različnih spletnih portalih Evropske 
komisije. Nacionalni oblikovalci politik in deležniki morajo 
postati bolj aktivni in pokazati močno zavezanost ter 
uvesti infrastrukture in pobude v vsaki državi članici, tako 
da bodo le-te zasidrane v nacionalnih politikah.
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Priporočeni ukrepi

• Nacionalni oblikovalci politik in deležniki morajo pokazati  
 zavezanost do e-Leadership veščin in digitalnega  
 podjetništva in dolgoročno okrepiti svoja prizadevanja
• Nacionalni skladi in programi morajo biti posebej  
 usmerjeni v promocijo digitalne preobrazbe in potrebne  
 sorodne veščine, vključno z veščinami za digitalno  
 vodenje
• Države članice EU morajo razmisliti o uporabi sredstev  
 Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega  
 socialnega sklada zaradi vlaganja v usposabljanja in  
 projekte vseživljenjskega učenja za pomoč malim in  
 srednje velikim podjetjem pri prehodu na digitalno  
 ekonomijo 
• Nacionalne vlade in deležniki morajo uvesti izkušnje iz  
 najboljše prakse in tako najbolj učinkovito uporabiti  
 sredstva iz uspešnih projektov 
• Države članice morajo graditi na programih financiranja  
 na evropski in nacionalni ravni in usposabljati ter povezo- 
 vati usposobljene ljudi s podjetji, predvsem z malimi in  
 srednje velikimi podjetji
• Evropska komisija mora zbirati informacije iz ustreznih  
 projektov, podprtih s temi sredstvi in prikazati najboljše  
 praktične primere 

Združenje Pasc@line se je povezalo 
s CIGREF in ostalimi ključnimi akterji v Fran-
ciji z namenom širjenja poznavanja pomena 
e-Leadership veščin. Vsi partnerji se strinja-
jo, da mora biti pristop dinamičen:  veščine 
za vodenje digitalnega preoblikovanja niso 
cilj, temveč pot, ki pomaga inovativnim 
podjetjem, da se izognejo Schumpetrovi 
kreativni destrukciji.

Yves Poilane
Izvršni direktor, Telcom ParisTech in pod-
predsednik, Združenje Pasc@line

Izobrazba je ključnega pomena za inova-
tivnost in rast in Assinform namerava tesno 
sodelovati z Ministrstvom za izobraževan-
je, univerzami in Agency Digital Italy, da 
zagotovi promocijo e-Leadership veščin za 
inovacije v Italiji.

Antonello Busetto
Direktor, Assinform - National Association 
of Information Technology Companies

Digitalna agenda je v Španiji pritegnila 
številne različne deležnike, ki zdaj skupaj 
podpirajo ambiciozne nacionalne cilje. Sedaj 
nameravamo začeti z izgradnjo nacionalne 
koalicije za e-Leadership, začenši  
z nedavnim nacionalnim strateškim spora-
zumom  sTelefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Namestnik direktorja za digitalno gospo-
darstvo pri Red.es, Ministrstvo za industrijo, 
energijo in turizem

Nacionalna koalicija za digitalna delovna 
mesta na Portugalskem je leta 2015 začela 
s prizadevanji za povečanje ponudbe stro-
kovnjakov z digitalnimi veščinami, posebej 
pa se spodbujajo e-Leadership veščine za 
dvigovanje rasti in konkurenčnosti.

Ana Neves
Direktor, FCT Foundation for Science and 
Technology, portugalsko Ministrstvo 
za izobraževanje in znanost 



Zahvale

To naročilo javnih storitev je naročil GD za notranji trg, 
industrijo, podjetništvo in majhna in srednja podjetja pri 
Evropski komisiji. André Richier, glavni administrator, 
KET-i enot, digitalna proizvodnja inmedsebojna opera-
tivnost, je bil naš kontakt skozi celotno študijo.
 
Najboljše univerze in poslovne šole, ključna združenja in 
specialisti v podjetništvu in malih in srednje velikih 
podjetjih so neposredno prispevali k delu na podlagi te 
pogodbe o nudenju storitev. Posebej bi se radi zahvalili za 
podporo Aarhus University, Antwerp Management School, 
Henley Business School, IE Business School, INSEAD, New 
Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD 
in lokalnim gostiteljem regionalnih cluster dogodkov  
v Nemčiji, Španiji, na Finskem, Portugalskem, 
v Združenem kraljestvu, Franciji in Češki republiki.
 
Doseženi rezultati ne bi bili mogoči brez velikodušnega 
sodelovanja strokovnjakov in nacionalnih deležnikov iz 
vseh držav članic EU, ki so podpirali delo skozi celotno 
trajanje tega javnega naročila, se odzivali na spletne 
ankete in intervjuje ter se udeleževali organiziranih 
dogodkov.
 

30

Hvaležni smo za podporo in prispevke članov usmerjeval-
nega odbora, ki so ga sestavljali: Kumardev Chatterjee 
(European Young Innovators Forum), Laura Delgado 
Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer (Doerffer Leadership 
Group) in Bo Sejer Frandsen (it-forum).
 
Zahvale gredo tudi nacionalnim korespondentom v vsaki 
državi članici EU, od našega omrežja European Informati-
on Society Research (ENIR) Network, do strokovnjakov in 
udeležencev na konferenci European Conference on 
Digital and Key Enabling Technologies Skills, ki je potekala 
v Bruslju 1. -2. junija 2015, še posebej govorcem, panelis-
tom in strokovnjakom na okrogli mizi, ki so prispevali 
k vrsti dogodkov po vsej Evropi.

e-Leadership 
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Več informacij

Evropska komisija
Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, 
Podjetništvo in majhna in srednja podjetja
Direktorat za inovacije in napredne proizvodne sisteme
Unit F/3 “KETs, Digitalna prozvodnja in interoperabilnost“
1049 Brussels, Belgium
e-Mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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