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1. METODOLOGIJA UGOTAVLJANJA POTREB OBČIN 
 
Pristop k ugotavljanju potreb je potekal v dveh fazah:  

1. Organizacija in izvedba 9 posvetov po Sloveniji z relevantnimi deležniki, ki vključuje predstavitve: 
namen analize, kaj je digitalizacija in kakšne so prednosti, primeri dobrih praks doma in v tujini, 
vodena delavnica po metodologiji SEROI+ (http://seroi.plus/sl/domov/) za zbiranje potreb na 
področju digitalizacije  

2. Priprava in distribucija spletnega vprašalnika vsem občinam v R. Sloveniji. 

Na regijskih delavnicah smo s pomočjo metodologije SEROI+  (angl. social, economic and environmental 
return on investment«) - ki pomaga mestom, regijam, podjetjem in organizacijam načrtovati nove rešitve in 
poseči po dodani vrednosti s pomočjo participativnega pristopa, odprtega inoviranja in novih tehnologij - na 
interaktiven način razmišljali o najbolj kritičnih potrebah s katerimi se soočajo občine, občani ter organizacije 
in podjetja v lokalnih okoljih. Vsaka skupina je na koncu delavnice prišla do konkretnih predlogov za nove 
storitve ali produkte, ki bi reševali identificirane izzive.  

S pomočjo omenjene metodologije in povratnih informacij iz terena smo zasnovali spletni vprašalnik, ki ga je 
občinam distribuiralo Ministrstvo za javno upravo. Skupnost občin Slovenije ter Združenje Mestnih Občin 
Slovenije so dodatno spodbujali občine in jih nagovarjali k izpolnjevanju vprašalnika. Odgovori občin  glede 
njihovih potreb po digitalizaciji in razvojnih prioritetah so javno dostopni in sproti vizualizirani na spletni 
strani: http://4pdih.com/orodje/.  

Zbrani podatki nam prikazujejo naslednje informacije: 

1. Panožne potrebe in prioritete v posameznih občinah (regijah) 
2. Cilje, h katerim stremijo občine ter možne rešitve v okviru opredeljenih potreb v občini 
3. Možne rešitve v okviru digitalne preobrazbe 

 

1.1 Faza 1: Izvedba regijskih delavnic 
Izvedenih je bilo 9 delavnic po Sloveniji. Delavnici v Mariboru in Ljubljani sta bili načrtovani kot zadnji, a 
zaradi izrednih ukrepov v zvezi z izbruhom korona virusa nista bili izvedeni.  

 
Seznam srečanj: 

 Datum Lokacija Regija 
Število 
udeležencev 

Število prisotnih 
občin 

1 21. 1. 2020 Kočevje JV Slovenija 12 3 

2 22. 1. 2020 Novo mesto JV Slovenija 9 2 

3 27. 1. 2020 Murska Sobota Pomurska 16 5 

4 6. 2. 2020 Ajdovščina Goriška 17 3 

5 11. 2. 2020 Velenje Savinjska 18 3 

6 13. 2. 2020 Ptuj Podravska 11 6 

7 14. 2. 2020 Krško Posavska 18 3 

8 28. 2. 2020 Škofja Loka Gorenjska 18 3 

9 28. 2. 2020 Koper, Šmarje Obalno-kraška 15 5 

10  / Maribor Podravska 
 /  / 

http://seroi.plus/sl/domov/
http://4pdih.com/orodje/
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11 / Ljubljana  Osrednjeslovenska 
 /  / 

    134 33 (16%) 

 
 
Slika 1: Predstavitvene delavnice so bile izvedene v 8. regijah. 

 

1.1.1 Predstavitev možnosti digitalizacije slovenskih občin  
 
Namen delavnic je bilo ugotavljanje dejanskih potreb občin in občanov, da bodo lahko organi, kot je 
Ministrstvo za javno upravo in druga ministrstva, pripravili ustrezne ukrepe in razpise za področje pametnih 
mest in skupnosti. Tako bodo prihajajoči razpisi naslavljali realne izzive, s katerimi se soočajo občani in 
občine.   

 
Prvi del posameznega srečanja je bil namenjen predstavitvi, kaj je digitalizacija, razlagi izbranih primerov 
dobrih praks ter diskusiji, kako si lahko s pomočjo novih tehnologij povečamo kakovost življenja v domačem 
okolju.  
Drugi del srečanja je bil namenjen interaktivni delavnici, kjer so udeleženci spoznali orodje SEROI+ za 
soustvarjanje povezanih rešitev z visoko dodano ekonomsko, družbeno in okoljsko vrednostjo. V manjših 
skupinah so obravnavali realne izzive iz svojega okolja.  

 
Program srečanj:  
A. Digitalizacija občin  

● Kaj je digitalizacija občin?  
● Primeri dobrih praks digitalizacije občin (Katalog: http://4pdih.com/dobre-prakse/). 
● Možnosti sodelovanja in sofinanciranja (projekti DigiFed, Digital Regions, Carpe Digem).  
● Priprava javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti na podlagi tehnologije interneta stvari.  

 

http://4pdih.com/dobre-prakse/
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1. »Soustvarjanje rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom« (delavnica za 
identificiranje potreb občin) 

Potrebe občin na tem področju smo zbrali s pomočjo metodologije SEROI+, ki pomaga podjetjem in 
organizacijam načrtovati nove rešitve in poseči po dodani vrednosti s pomočjo participativnega 
pristopa, odprtega inoviranja in novih tehnologij.  
Potek delavnice:  

● Definicija izhodišč in ciljev za izbrane izzive  
● Identifikacija in vključitev relevantnih deležnikov  
● Soustvarjanje rešitve in preliminarna diskusija o potencialnih indikatorjih za merjenje vpliva rešitve  
● Nastavitev indikatorjev in prva ocenitev vrednosti oz. donosnost naložbe. 

 

1.1.2 Predlogi za digitalizacijo občin (izsledki delavnic) 
 

LOKACIJA 
POSVETA 

IDENTIFICIRANE TEME za 
DIGITALIZACIJO (splošno) 

PRIMERI REŠITEV 
(predstavljene rešitve ob zaključku delavnice) 

Kočevje 

Energetika 
Zdravstvena oskrba (starejših) 
Ravnanje z odpadki 
Varnost in zaščita 
Mobilnost 
Kadrovanje 

1. Zagotavljanje kvalitetne zdravstvene oskrbe občanov 
(informacijski center v ZD Kočevje) 
2. Zaznavanje količine odpadkov v smeteh (Kartica 
ugodnosti kot nagrada za ločevanje) 

Novo mesto 

Energetika 
Upravljanje z resursi 
Mobilnost 
Monitoring okolja 

1. Informacijski servis za odpravljanje nepravilnosti v 
okolju (komunalne storitve) 
2. Mobilnost (aplikacija za mestni promet) 

Murska Sobota 

Vključenost in soodločanje  
Mobilnost (v povezavi s 
turizmom) 

1. Portal za izmenjavo informacij, podajanje predlogov 
(komunikacijski kanal občina - občani/podjetja/zavodi) 
2. Aplikacija za komunikacijo med občinsko upravo in 
občani (e-vloge ipd.) 
3. Portal "Sodelovanje" (občinski portal za sodelovanje 
z občani in lokalnimi entitetami) 
4. Javni lokalni prevoz 

Ajdovščina 

Varnost in zaščita (informiranje o 
nesrečah) 
Obveščanje staršev v šolah in 
vrtcih 
Virtualna tržnica 
Komuniciranje z občani 
Skupna kartica za dostop do 
javnih institucij 
Mobilnost 
Digitalna identiteta 

1. Izboljšanje mobilnosti / e-tržnica / komuniciranje z 
občani 
2. Monitoring okolja (senzorji, čistilne naprave) 
3. Javni in zasebni sistem vodovodov 

Velenje 

E-upravljanje 
Monitoring okolja 
Infrastruktura 
Kadrovanje /digitalne 
kompetence zaposlenih 
Inšpekcija in redarstvo 
Posegi v prostor in gradbena 
dovoljenja 
Elektronski podpis občanov 
Ravnanje z odpadki 
Energetika 

1. E-podpis občanov za vitko e-upravo 
2. Kakovostno ločevanje odpadkov 

Ptuj 

Trajnostna mobilnost 
Vključenost in soodločanje (skrb 
za starejše) 

1. Aplikacija za starostniku prilagojene vsebine 
2. Aplikacija “Park and ride” 
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Krško 

Kmetijstvo 
Gospodarstvo 
Pametne vasi 

1. Energetski monitoring javnih zavodov 
2. E-ponudba lokalno pridelane hrane in drugih 
turističnih ponudnikov 
3. Platforma za dostop do zdravstvenih storitev s 
svetovanjem in interaktivno podporo 
4. Portal e-lokalna skupnost na nivoju države 
5. Digitalizacija vsebin kulturnih ustanov in dediščine. 

Škofja Loka 

Vključenost in soodločanje 
Mobilnost 
Zdravstvo 
Komuniciranje 

1. Vključevanje starejših občanov preko prilagojenih 
aplikacij 
2. Oskrba starejših občanov na domu s pomočjo 
digitalnega opremljanja doma 
3. Izgradnja spletne platforme, ki bi povezovala 
informacije s področja nalog lokalnih skupnosti 
4. Izboljšanje kakovosti bivanja v mestnih središčih v 
povezavi z mobilnostjo. 

Šmarje pri 
Kopru 

Trajnostna mobilnost (skrb za 
starejše) 
Kmetijstvo v povezavi s 
turizmom 
Turizem 

1. Alternativni prevozi 
2. Premium turistični proizvod, ki bi povezal ponudnike 
podeželja 
3. Koper kartica (kartica ugodnosti in mobilnosti) 

 

 

1.2 Faza 2: Distribucija vprašalnika 

 
Distribucija vprašalnika je bila izvedena v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo ter Skupnostjo Občin 
Slovenije.    

 
Spletni vprašalnik je na voljo na strani:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ89VJVbbqIwNVlW_Iv7NuxTyBW9wQ1d12FHmnSKH2DQQjt
w/viewform 

 

Vprašalnik so do izdelave tega poročila (13. 5. 2020) izpolnili v 103 občinah, kar predstavlja 49% vseh občin. 
Odgovori se beležijo in v realnem času prikazujejo v vizualizacijskem orodju http://4pdih.com/orodje/ 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ89VJVbbqIwNVlW_Iv7NuxTyBW9wQ1d12FHmnSKH2DQQjtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ89VJVbbqIwNVlW_Iv7NuxTyBW9wQ1d12FHmnSKH2DQQjtw/viewform
http://4pdih.com/orodje/
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2. POTREBE OBČIN - VIZUALIZACIJA REZULTATOV 

 
Na podlagi prvih dveh korakov, kjer smo odkrivali potrebe po digitalizaciji in prioritete v občinah, smo 
naredili interaktivno vizualizacijsko orodje, ki je na voljo na spletni strani: http://4pdih.com/orodje/. Na 
zemljevidu Slovenije v realnem času spremljamo odgovore, ki veljajo za posamezno občino.   

 
Spremljamo lahko, katera področja so z vidika digitalizacije najbolj zanimiva za občine ter kje so njihove 
prioritete (na primer: na področju energije, mobilnosti, zdravja, pridelave in oskrbe itd.). Omogočena je 
primerjava med občinami ter grupiranje podatkov glede na število prebivalcev in posameznih prioritet. Z 
interaktivnim orodjem lahko spremljamo potrebe in prioritetna področja za razvoj, kar nam nudi dobro 
izhodišče za pripravo najbolj potrebnih in učinkovitih ukrepov za financiranje aktivnosti digitalizacije v 
občinah.   

Slika 2 prikazuje, kako je 45 občin z manj kot 5.000 prebivalcev, na prioritetni lestvici umestilo področje 
Upravljanje z viri in infrastrukturo. Na zemljevidu Slovenije je teh 45 občin obarvano z zeleno barvo. Med 
njimi je kar 14 občin to področje umestilo na prvo mesto, kar nakazuje, da je to nekoliko višja prioriteta v 
manjših občinah.  

 

Slika 2: Področje Upravljanje z viri in infrastrukturo na prioritetni lestvici v 45. občinah, ki imajo manj kot 
5.000 prebivalcev.  

Če k najmanjšim občinam dodamo malo večje občine, ki imajo od 5.000 do 15.000 prebivalcev, je ta 
prioriteta še bolj izpostavljena. Spodnja slika 3 potrjuje, da je področje Upravljanje z viri in infrastrukturo 
zelo pomembno za manjše občine. Kar 81 občin z manj kot 15.000 prebivalcev je to področje umestilo na 
prvo oz. najbolj prioritetno mesto. 

http://4pdih.com/orodje/
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Slika 3: Področje Upravljanje z viri in infrastrukturo na prioritetni lestvici v 81. občinah, ki imajo manj kot 
15.000 prebivalcev.  

 

Ko pogledamo isto področje na prioritetni lestvici večjih občin oz. vseh občin, ki imajo več kot 15.000 
prebivalcev, vidimo, da je le 6 občin umestilo področje Upravljanje z viri in infrastrukturo na prvo mesto. 

 

Slika 4: Področje Upravljanje z viri in infrastrukturo na prioritetni lestvici v 22. občinah, ki imajo več kot 
15.000 prebivalcev.  
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2.1 Rezultati 

Vprašalnik so izpolnile 103 občine, kar predstavlja 49% vseh občin, od tega: 

- 45 občin z manj kot 5.000 prebivalcev 
- 36 občin s 5.000 do 15.000 prebivalcev 
- 18 občin s 15.000 do 50.000 prebivalcev 
- 2 občini s 50.000 do 100.000 prebivalcev 
- 2 občini z več kot 100.000 prebivalcev 

Orodje nam omogoča podrobnejši vpogled v posamezno prioritetno področje ter kam na prioritetno 
lestvico ga je umestila posamezna občina. Lahko izberemo samo občine, ki nas zanimajo ali skupino občin, 
glede na število prebivalcev. 
 

2.1.1 Prioritetna področja digitalizacije 

 
Prioritetna področja, ki so jih občine razvrščale na lestvici od 1 do 10 (kjer 1. pomeni najbolj pomembna, 10 
pomeni najmanj pomembna) so: 

- Upravljanje z viri in infrastrukturo (npr. rešitve s področja energetike, energetska učinkovitost 
stavb) 

- Kultura, šport in turizem (npr. povezovanje in promocija kulturnih oz. turističnih ponudnikov) 
- Zdravo in aktivno življenje (npr. rešitve za oddaljeno oskrbo bolnikov ali razne rešitve za 

spodbujanje zdravega in aktivnega življenja) 
- Skrb za okolje (npr. rešitve na področju ravnanja z odpadki) 
- Mobilnost, logistika in transport (npr. rešitve s področja upravljanja prometa) 
- Varnost in zaščita (npr. podpora ravnanju ob naravnih nesrečah) 
- Pridelava in oskrba (npr. rešitve s področja kmetijstva) 
- Vključenost in soodločanje (npr. rešitve, ki spodbujajo k večji vključenosti in angažiranosti družbe) 
- Zaposlovanje in razvoj gospodarstva (npr. rešitve za pomoč pri iskanju kadrov in zaposlitvenih 

možnosti) 
- Izobraževanje in socialno varstvo (rešitve na področju izobraževanja - vrtci, šole, socialni zavodi, 

medgeneracijska pomoč) 
 
Spremljamo lahko podatke o izbrani prioriteti. Spodnja slika prikazuje primer izbranega prioritetnega 
področja Zdravo in aktivno življenje. Na zemljevidu Slovenije vidimo, katere občine so to prioriteto umestile 
višje na lestvici. Tem višje je to področje na lestvici, temnejše je občina obarvana. Najtemnejše je obarvanih 
7 občin, ki imajo to področje najvišje na prioritetni lestvici. Ena od njih je npr. Postojna. 
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Slika 5: Opis prioritete Zdravo in aktivno življenje v Postojni ter opis obstoječih rešitev ter ciljev, ki jih želijo 
doseči v okviru izbranega področja.  
 

2.1.2 Vpogled v posamezno občino 

 
Nadaljujemo lahko z vpogledom v posamezno občino, ki je mogoč s klikom na zemljevid, kjer izberemo 
posamezno občino. Spodnja slika prikazuje primer za izbrano občino Slovenska Bistrica.  
 

 
Slika 6: Vpogled v potrebe občine Slovenska Bistrica. 

 

Na prvem mestu prioritetne lestvice je področje Mobilnost, logistika in transport. V občini že obstajajo 
rešitve na področju trajnostne mobilnosti  (vzpostavljena je infrastruktura za električno polnjenje vozil).  
Znotraj te prioritete želijo doseči naslednje cilje: 

- Rešitev za spremljanje in povezovanje javnega potniškega prometa 
- Rešitve za izboljšanje prometnih tokov, Uvedba rešitev za parkiranje 
- Rešitev na področju trajnostne mobilnosti - souporaba električnih vozil 
- Rešitev na področju trajnostne mobilnosti - vzpostavitev infrastrukture za električno polnjenje vozil 
- Storitve za izboljšanje mobilnosti občanov (storitve prevoza za starejše občane, deljen prevoz) 
- Rešitve na področju ureditve signalizacije v prometu (pametni semaforji, pametni prehodi za pešce) 
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S klikom na druga področja, dobimo vpogled v prioritete in cilje na posameznih področjih.  

 

Slika 7: Primer razvrstitve nekaj prioritetnih področij v občini Ilirska Bistrica. 

 

 2.1.2 Vpogled v potrebe občin glede na število prebivalcev 

 
Zanimiv je vpogled v potrebe občin glede na njihovo velikost oz. število prebivalcev. Kar 81 občin, ki so 
odgovorile na vprašalnik, ima manj kot 15.000 prebivalcev.  

Spodnji sliki prikazujeta prioriteto Vključenost in soodločanje glede na velikost občin - stanje v manjših 
občinah na sliki 8 in stanje v večjih občinah na sliki 9. 

 
Slika 8: Prikaz prioritete Vključenost in soodločanje v manjših občinah z manj kot 15.000 prebivalcev. 
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Slika 9: Prikaz prioritete Vključenost in soodločanje v večjih občinah z več kot 50.000 prebivalci. 

 

2.1.3 Vpogled v potrebe občin glede na pomembnost posameznih področij 

 

Pomembnost posameznih področij lahko spremljamo na zemljevidu Slovenije, kjer temna barva nakazuje 
na višjo prioriteto. Graf ob zemljevidu prikazuje, kako so posamezno področje razvrstili v občinah. 

Področje 1: Upravljanje z viri in infrastrukturo, je na prvem mestu na prioritetni lestvici v 33 občinah. 
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Področje 2: Kultura, šport in turizem se v povprečju uvršča na sredino prioritetne lestvice. 
 

 
 
 
Področje 3: Zdravo in aktivno življenje se v povprečju uvršča na sredino prioritetne lestvice. Predvsem 
manjše občine to področje uvrščajo na 1. ali 2.  mesto. 
 

 
 
 
Področje 4: Skrb za okolje uvrščajo med višja mesta na prioritetni lestvici. 
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Področje 5: Mobilnost, logistika in transport je za nekatere občine precej pomembno. To predvsem velja za 
nekoliko večje občine ter občine v bližini večjih prometnimi križišč ter mejnih prehodov. 
 

 
 
 
Področje 6: Varnost in zaščita je enakomerno razporejeno, večjih razlik glede na regijo ali velikost občin ni 
opaziti. 
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Področje 7: Pridelava in oskrba se v povprečju uvršča na drugi del prioritetne lestvice. 
 

 
 
Področje 8: Vključenost in soodločanje je najnižje na prioritetni lestvici v občinah z manj kot 15.000 
prebivalci.  
 

 
 
 
Področje 9: Zaposlovanje in razvoj gospodarstva je v povprečju enakomerno razporejeno po vseh regijah. 
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Področje 10: Izobraževanje in socialno varstvo je nekoliko višje na lestvici v občinah vzhodne Slovenije. 
 

 
 

2.2. Izkušnje z digitalizacijo in priložnosti 

 
Katere tehnologije, platforme in senzorje so v občinah uporabili pri že obstoječih rešitvah? 
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Ali je v vaši občini zaposlena oseba, ki se ukvarja z digitalizacijo? 
V 11 občinah so odgovorili, da imajo zaposleno osebo, ki se ukvarja z digitalizacijo. Od tega: 

- v eni manjši občini z do 5.000 prebivalcev (Kuzma) 
- v treh občinah z do 15.000 prebivalcev (Idrija, Radenci, Zreče) 
- v petih občinah z do 50.000 prebivalcev (Grosuplje, Krško, Novo mesto, Škofja Loka, Trbovlje) 
- v dveh občinah z do 100.000 prebivalcev (Koper, Kranj)  

Kar 89% občin, kjer so odgovorili na vprašalnik, nima zaposlene osebe, ki bi se ukvarjala z digitalizacijo. 
 
Na katerih področjih digitalizacije bi potrebovali dodatno podporo? 
 

 
 
 
S katerimi občinami že sodelujete oz. si delite rešitve za pametna mesta in skupnosti? 
Sodelujejo z okoliškimi občinami, pretežno v isti regiji: 28 
Ne sodelujejo z nobeno občino: 33 
Brez odgovora: 42 
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S katerimi občinami vidite možnost povezovanja za nadaljnji razvoj in uporabo rešitev za pametna mesta 
in skupnosti? 
Vse občine, ki še ne sodelujejo z drugimi občinami, omenjajo priložnost za sodelovanje s sosednjimi 
občinami oz. z občinami iz iste regije. 
Ostale občine omenjajo predvsem okoliške večje občine. 
 
Kaj bi še želeli sporočiti v zvezi s projekti digitalizacije vaše občine (vaše izkušnje, predlogi)? 

 

➔ Menimo, da je ključ uspešnega razvoja digitalizacije občin v Sloveniji v celovitem in poenotenem 
pristopu projektov, ki naslavljajo tipične izzive sorodnih lokalnih skupnosti. Razpršenost resursov ali 
razvoj projektov za vsako občino posebej pripelje do neučinkovitosti in parcialnih rešitev. Pri tem je 
lahko ključna tudi standardizacija rešitev na področju npr. prenosa ali izmenjave podatkov ipd. 
Vsekakor vidimo priložnost v povezovanju sorodnih občin na skupnih projektih digitalizacije. 
 

➔ Želel bi e-vlogo na nacionalnem nivoju. 
 

➔ Čimprejšnja realizacija - digitalizacija skupnih občinskih storitev za vse občine. 
 

➔ Največja težava je pomanjkanje znanj znotraj občinske uprave, fragmentiranost ponudbe in rešitev 
- težko je povezati vse različne sisteme/ponudnike/platforme na skupni imenovalec. 
 

➔ Pričakujemo predvsem enoten pristop na najbolj ključnih postavkah širše, saj se dobršen del 
digitalizacije ne konča na občinski meji, predvsem je smisel da se pristopi k enotnim rešitvam na 
nivoju države. Prav tako pričakujemo morebitne razpise za tovrstna sredstva naravnane izključno v 
investicijski del - torej konkretna vlaganja. 
 

➔ Zaradi majhnosti občine in razkropljenosti prebivalstva je nabor možnih ukrepov manjši. Slovenske 
občine po obsegu nalog niso primerljive z občinami v tujini. Prav tako so velike razlike med 
mestnimi občinami in občinami na podeželju. 
 

➔ Želimo si čim več čim koristnejših (razumljivih) primerov možnosti uporabe digitalnih rešitev. 
 

➔ Na področju digitalizacije smo praktično šele na začetku, ker moramo še veliko investirati v osnovno 
komunalno infrastrukturo pri kateri bi bilo smiselno uporabiti digitalne rešitve upravljanja in 
nadzora. 
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➔ Na področju digitalizacije občin bi moralo biti zagotovljenih več virov financiranja. Digitalizacija je 
namreč postala nujni del poslovnega procesa. 
 

➔ Uporaba odprtokodnih podatkovnih baz, prenosljivost podatkov med različnimi platformami, 
uporaba poenotenih standardov za upravljanje s podatki. 
 

➔ Največja težava je pritegnit in usposobit starejše prebivalce za nove tehnologije in digitalizacijo, 
katerim bi to najbolj koristilo. 
 

➔ Zanima nas razvoj informacijske platforme za organizacijo prevozov na klic, ki bi bila prijazna tako 
informacijsko izobraženim kot tudi ostalim prebivalcem (starejšim). 
 

➔ Obstajajo neke univerzalne storitve, ki so generalno koristne in uporabne za vse občine, recimo s 
področja energetske učinkovitosti, senzorike, varnosti ect … Po skupni analizi digitalnih potreb v 
naši občini ocenjujemo kot najbolj uporabno oz. z največjimi učinki naslednja področja: 
vzpostavitev skupnega oblaka za vse občinske storitve, torej tako javnih zavodov kot občine same z 
možnostjo tudi plačilnega in "nagrajevalnega" sistema (pomembno tudi z vidika turističnega 
razvoja). Nujnost je tudi digitalizacija vhodnih storitev Zdravstvenega doma, predvsem digitalna 
podpora informacijskega sistema, ki bo omogočal bolj učinkovito in ažurno obravnavo uporabnikov, 
digitalne rešitve je pripravljeno uvajati tudi Komunalno podjetje na področju ravnanja z odpadki. Na 
manj poseljenih območjih v državi, kjer klasični javni promet ni smiseln, bi bil zelo dobrodošel razvoj 
in uporaba rešitev car-sharing sistemov, bodisi kot prevoz ljudi, bodisi kot souporaba avtomobilov 
(elektrika). 
  

➔ V današnjem svetu se srečujemo s poplavo programskih rešitev, ki naj bi nam olajšala poslovanje. A 
izbrati pravo programsko opremo ni vedno enostavna odločitev, zato se trudimo iskati rešitev, ki  bi 
podpirala poslovanje celotne občine. Dokumentni sistem želimo da je zasnovan tako, da poleg že 
obstoječih razvitih rešitev ponuja še dodatne možnosti, ki se popolnoma prilagodijo poslovanju 
občine. 
 

➔ Ugotavljamo, da se občani na občino ne obračajo z željo po digitalizaciji storitev, ampak z bolj 
vsakdanjimi željami, kot so urejenost cest, gradnja kanalizacije, potrebe po socialnih stanovanjih in 
podobno. Posledično digitalizacija za manjšo občino, kot je Občina Prebold ni prioriteta. 
 

➔ Občina je majhna, zaposlenih nas je 6,5 uslužbencev. Občani nimajo zagotovljenih osnovnih 
življenjskih potreb (oskrba s čisto pitno vodo), tako da bi vlaganje sredstev v digitalizacijo naletelo 
na negativen odziv pri občanih.  
 

➔ Prosim, da nas obvestite, ko boste izsledke raziskave posredovali Ministrstvu za javno upravo in da 
nas vključujete pri komunikaciji v vseh fazah projekta. Le tako se bomo občine lahko kvalitetno in 
pravočasno povezale z namenom skupne prijave na razpis. 
 

➔ Velikih izkušenj nimamo, želimo pa se priključiti vzpostavitvi pametnih mest - v našem primeru vasi 
in sicer Gozda Martuljka. 
 

➔ Tehnologija ni ovira, ovira so ljudje in zastareli procesi. 
 

➔ Rabimo pomoč. 
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3. DODATNE INFORMACIJE 

Več uporabnih informacij najdete na spletni strani 4PDIH: https://4pdih.com/:  
 

• Gradiva v kategorijah: mesta in skupnosti, podjetja, javna uprava, izobraževanje in splošna raba: 
https://4pdih.com/gradiva/ 

 

• Katalog dobrih praks iz Slovenije in tujine: https://4pdih.com/dobre-prakse/  
 

• Projekti, kjer lahko sodelujete: 
o DigiFed: https://ltfe.org/reference/digifed/  

Cilj projekta je vključitev vsaj 200 malih in srednje velikih podjetij iz vse Evrope. 
Vsaj 80 od teh bo prejelo tudi podporo in financiranje iz enega od Digifedovih  inovacijskih 
stebrov – polovica teh bodo podjetja z nizko stopnjo digitalne zrelosti. 
Vabljeni na različna usposabljanja, sodelovanja pri izzivih in prijavo na razpise za pridobitev 
sredstev od 5.000 do 60.000 € (sodelovanje med podjetjem in ponudnikom tehnologije). 

o Carpe Digem: https://ltfe.org/reference/carpe-digem/   
Cilj projekta je izgradnja TRAJNOSTNIH ekosistemov za digitalne inovacije, ki so 
osredotočeni na medregionalno sodelovanje.  
Pridružite se lahko tako, da sodelujete v delovni skupini, kjer: soustvarjate predloge za 
izboljšanje politike na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU; se udeležite študijskih obiskov 
v partnerskih državah (Francija, Španija, Portugalska, Švedska, Irska, Bolgarija), kjer bomo 
spoznavali primere dobrih  praks in izmenjevali znanje ter sklepali partnerstva za prijavo 
novih projektov. 

o Digital Regions: https://ltfe.org/reference/digital-regions/ 
Cilj projekta je izboljšanje slovenskega programa za izvajanje kohezijske politike. 
Pridružite se lahko tako, da sodelujete v delovni skupini, kjer: soustvarjate predloge za 
izboljšanje politike na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU; se udeležite študijskih obiskov 
v partnerskih državah, kjer bomo spoznavali primere dobrih  praks in izmenjevali znanje ter 
sklepali partnerstva za prijavo novih projektov. 

o EuHubs4Data: https://ltfe.org/reference/euhubs4data/  
Cilj projekta vzpostavitev Evropske zveze masovnopodatkovnih digitalnih inovacijskih 
stičišč. Ki bo referenčni instrument za na podatkih osnovano čezmejno preizkušanje in 
inovacije, in za podporo rasti evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter zagonskih 
podjetij v globalni podatkovni ekonomij. Sodelujete lahko na različnih razpisih podpore in 
vključevanja MSP-jev, zagonskih podjetij in spletnih podjetnikov. Prvi razpis: 
https://4pdih.com/2021/01/21/euh4d-prvi-javni-razpis/  
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