Razvoj pametnih občin v
obdobju digitalizacije
Pametna digitalna preobrazba

Uporabniki pričakujejo pametne skupnosti
Slovenija je zelo povezan ekosistem skupnosti
• Povezovanje in soodvisnost tvori skupnost in tudi pametno skupnost
• Vključenost stanovalcev, zaposlenih in upravljalcev – vloga občine, države,
regij in ekosistema občin. Kaj je pametna skupnost?

• Uporabna vrednost skupnosti po meri državljanov – kdo je deležnik?
• Prioritete razvoja – za koga?
• Kaj je digitalna preobrazba in kakšen je njen vpliv na občine?
• Kako se merijo koristi in rezultati?
Digitalna
podpora
skupnosti
• Kdaj se proces razvoja zaključi?

Storitve občin za državljane
Uporabnik je v središču

Naloge občine:
• Dovoljenja, postopki, pravice, davki - takse,… (od rojstva, poroke, volitev, stanovanja,…)
Storitve:
• Okolje in prostor – gradnja, promet, ceste,
• Odpadki in oskrba – voda, energenti, odplake, smeti,…
• Izobraževanje in informiranje – vrtci, šole, vse življenjsko, knjižnice. .
• Socialno in zdravstveno varstvo – zdravstveni domovi, oskrba starejših,
• Kultura in turizem – promocija,….
• Lokalne komercialne storitve – banke, pošta, trgovina, internet,….
• Varnost in zaščita – Policija, Gasilci, …
• Zaposlitve in poslovno okolje

Storitve občin za podjetja

• Podporno okolje, finančne obveznosti in dovoljenja

• Storitve:
•
•
•
•
•

Dovoljenja, Inšpekcijski nadzor, poročanje,…
Infrastruktura - Komunalna, cestna, digitalna
Delovna sila in okolje
Promet in logistika
Podporno poslovno okolje in povezovanje

Poslovni cilji so v središču

• Naloge občin:

Občinske uprave in poslovno okolje

• Interni procesi in dokumenti
• Delovana mesta in organizacija dela
• Zakonske obveznosti in postopki

• Odnos in storitve z zunanjim svetom
•
•
•
•

Storitve za državljane in poslovno okolje
Investicije v infrastrukturo,…..
Nabava
…….

Učinkovitost, kvalitetno
delovno okolje in storitve

• Zagotavljanje lastnega poslovanja

Usmeritve razvoja EU okolja

• Izkoriščanje tehnologije in digitalizacije za vzdržen - zeleni razvoj
• Zakaj pametne tovarne, občine, mesta, države?
•
•
•
•

Boljše življenjsko in poslovno okolje
Kompetence za izrabo – uporabo digitalizacije in tehnologije
Bolj pametne odločitve na temelju živih podatkov
….

Investiranje v razvoj

KORAK NAPREJ V GREEN and DIGITAL

Digitalizacija je infrastruktura prihodnosti

• Interno elektronsko poslovanje – brezpapirno – elektronske evidence - zbiranje
podatkov
• Web objave in informiranje – dogodki, kontakti občine, razlage,….
• Parcialne aplikacije in obrazci – parkiranje, prevozi, naročanje storitev,..

• Potreben korak naprej
•
•
•
•
•

Ogromno virov lokalnih digitalnih informacij – online zbiranje in upravljanje
Enoten pogled na vse podatke skupnosti, državljana in poslovnega okolja
Odločanje na podlagi podatkov – hitrost in kvaliteta odločitev
Izvajanje procesov in postopkov občin na že zbranih podatkih
Pametne Digitalna storitve za državljane, občinske institucije in poslovno okolje

Digitalizacija je program
in ne samo projekt

• Informatizacija občin v preteklosti – kaj smo že storili?

Cilji digitalne preobrazbe občin
Avtomatizacija poslovanja občin – digitalno, brezpapirno, brez ročnega dela
Optimizacija procesov in odločitev
Znižanje stroškov z manj viri – zaposlenimi,…
Višji prihodki in storitve z dodano vrednostjo
Boljše delovno okolje za zaposlene na občinah
Višja kvaliteta storitev za državljane in poslovno okolje
Bolj zeleno okolje - manj onesnaževanja
Vključenost prebivalcev v delo lokalnih skupnosti
Boljša oskrba

Višja kvaliteta življenja in poslovanja skupnosti

Digi. kazalci in
izpolnjevanje ciljev
– Pametno odločanje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnologije in digi. področja
• Platforme v lokalnih oblakih – enotne točke
• Veliki - odprti podatki – BIG DATA
• Digitalne entitete – državljanov, podjetij, lokacij, stvari
• Kibernetska varnost
• 5G in Senzorika – IoT
• Umetna inteligenca
• Podpora odločanju
• Pametne storitve
• Načrstovanje

Pomen sodelovanja in razvoja
•
•
•
•
•

Digitalizacija zahteva veliko znanja, izkušenj in sredstev
Agilni projektni pristop
Javno zasebna partnerstva so praksa prihodnosti
Pametno izkoriščanje obstoječih praks, sistemov in tehnologij
Vsaka občina je specifična, a ne na vseh področjih

• Stopimo na vlak zunanjega financiranja s strani EU in Slovenije
•
•
•
•

Green and digital – NOO + kohezija
Kombinacija financiranja in razvoja gospodarstva in lokalnih skupnosti
Financiranje kompetenc in vključevanja državljanov
Konzorcijski pristop – nacionalno, regijsko in Evropsko

Primeri iz prakse so kazalec poti razvoja

• Digitalizacija delovnih mest in procesov
• Podatkovne platforme
• Povezovanje storitev občin – komunalne storitve

• Online storitve

• izobraževanja in dostop do vsebin – knjižnice, kultura, dogodki
• Komunalne storitve – informiranje, naročanje, upravljanje
• Obveščanje – web, sms,…

• Hibridne storitve

• Digitalni centri in fizične točke za starejše

Pozitne uzkušnje
pomagajo pri načrtovanju

• Mestne kartice – za parkiranje, prevoz, nakup storitev, identifikacijo
• Sistemi občin

Glavna področja pametnega razvoja
• Kompetence - znanje
• Prehrana
• Zdravstvo
• Mobilnost
• Infrastruktura
• Energija
• Okolje in krožno poslovanje

Mikro-mobilnost (e-prevozna
sredstva - kolesa, skiroji, avti,..) in
polnilnice,
Zelene rešitve - zelene strehe, zelene
stene, ki uravnavajo tudi pretočnost
voda (poplave), protipožane zelene
strehe, pameten pristop k strešnim
elektrarnam s celostnim pristopom npr v prostorski načrt, da se izvajajo
elektrarne kot je treba (servisni
pohodni prostori...), da se prepreči
požare in nesreče z izolacijo celic,
Skladiščenje in predelava odpadkov..

Kaj nas čaka v digitalni - zeleni Evropi?
• Vlaganje v Kompetence in kadre
• Ciljno usmerjeni projekti – konkretni merljivi rezultati
• Digitalna komponenta celotnega razvoja in investicij
• Partnerstva (PPP) za programe in projekte
• Digitalni dvojčki - skupnosti
• Vzdržno financiranje ter Izkoriščanje hibridnih finančnih virov (EU,
Država, Gospodarstvo,…)

Vprašanja
• Katera občina ima Digitalno strategijo na temelju VIZIJE razvoja?
• Ali aktivno kreirate nove storitve in jih preverjate na trgu?
• Ali ste prepoznali glavne kazalce delovanja in ali jih spremljate?

• Ali občine vlagajo v izobraževanje državljanov in zaposlenih?
• Kako boste financirali razvoj in ali je digitalna preobrazba DRAGA?
• Ali že imate PPP na področju digitalizacije?

Hvala !!!
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