Odgovori na vprašanja s posveta Občine prihodnosti,
ki je bil 17. 01. 2017, v Kongresnem centru Brdo
Na posvetu je Skupnost občin Slovenije med okroglo mizo, ki je potekala v 2. delu posveta,
prisotne županje in župane zaprosila za odgovore na 10 vprašanj, ki bodo služili kot
smerokaz nadaljnjim aktivnostim SOS, na področju digitalne transformacije. Prejeli smo 25
izpolnjenih vprašalnikov. V nadaljevanju predstavljamo zbir odgovorov.
1. Ali razumete kaj se smatra pod razvojem “pametnih skupnosti”?
Ne.
0%

Delno.
42%
Da.
58%

2. Ste se v vaši občini že pričeli ukvarjati z razvojem “pametne skupnosti” (razvoj
občine, usmerjen k dvigu kvalitete življenja občanov s pomočjo tehnologije)?

Že izvajamo
projekte.
14%

Imamo
strategijo in
pripravljamo
projekte.
25%

Ne še.
18%

Razmišljamo
o tem.
29%
Pripravljamo
strategijo.
14%

3. Razmišljate v vaši občini o tem kako vključiti mlade v njen razvoj in jo narediti
zanimivo, da bodo v njej želeli živeti?
Ne še.
3%

Že izvajamo
projekte skupaj z
mladimi.
17%
Imamo
strategijo v
kateri je to
predvideno in
pripravljamo
projekte z njimi.
17%

Razmišljamo o tem.
46%

Pripravljamo
strategijo.
17%

4. Kaj najpogosteje uporabljate za komunikacijo z občani o aktivnostih in načrtih
občine?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1 najpomembnejše
2
3
4
5
6
7 najmanjpomembno

5. Kako občani najpogosteje sporočajo svoje želje in potrebe občini?
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6. Po pomembnosti izpostavite 3 največje potrebe oz. probleme, ki jih imate v vaši občini
(prvi najbolj pomemben)
1
dostopnost-prometne povezave

2
prostorska stiska v OŠ in vrtcu

3
širokopasovno omrežje,
ureditev romske tematike
(socialno, prostorsko)

trajnostni razvoj

celostna prometna strategija,
energetska…(nerazumljivo)

strateško večplastno
komuniciranje z občani, turisti
(nerazumljivo… promocijo)

varovanje lastnine - vandalizem
prostorska stiska vrtec

varčevanje z energijo
vodooskrba v nekaterih
naseljih
revitalizacija starih industrijskih
kompleksov
neurejene zemljiške zadeve po
katerih potekajo ceste
preveč kritik brez predloga za
rešitev problema

socialna varnost
slaba infrastruktura

kanalizacija in čistilna naprava
premalo na tem področju
ustvarjalnih ljudi
večje - dodatne površine za
obrtno cono

pločniki in javna razsvetljava
obvladovanje procesov v javni
upravi na lokalni ravni
objekt za dodatne športne
aktivnosti

delovna mesta, nova podjetja
slabe ceste
kako doseči, da bi občani
prebrali informacije, ki jih
objavljamo
dotrajane ceste
premajhen obseg finančnih
sredstev
šolske kapacitete

premalo podjetniškega duha
premalo pločnikov, kolesarskih
poti
pomanjkanje sredstev za
izvedbo predlogov

pomanjkanje ustreznega kadra
za nove projekte
nasprotujoče si informacije
(država-javnost-občine)
prostorski načrt

slab pregled nad vsemi podatki
v občini
aktiviranje nezaposlenih mladina
prometna strategija

digitalizacija uprave
delovna mesta

informatika
cestne povezave z avtocestnim
križem
zmanjševanje sredstev za te
namene
prometno urejanje

pomanjkanje kadrov
uvedba pametnih omrežij na
področju javne razsvetljave,
vodovodov, krmiljenja
energetskih virov,
plavalni bazen (potreba)
širokopasovna povezava v
mestu
dostopnost interneta za celotno
območje občine

Premalo
68%

medsebojna komunikacija odgovorna
manjkajoča komunalna
infrastruktura
energetika
demografska in socialna šibkost

premalo delovnih mest

7. Imate v občini primeren kader s
potrebnimi znanji za razvoj vaše
občine v pametno skupnost?

Sploh ne
12%

neoptimizirani procesi

Da
20%

Kdo skrbi za to področje?
podjetja, občinska uprava, ustanove, društva
ZUJF oz. varčevanje onemogoča resno skrb
strokovnjak po pogodbi
občina
režijski obrat
režijski obrat
referent za družbene dejavnosti
delovna skupina
strokovni sodelavec, ki sicer pokriva druga
področja
nihče
še ne
javna uslužbenka zadolžena za informatiko ter
zunanjega izvajalca
vodstvo skupaj s centrom za informatiko
župan
team, ki ga je imenoval župan
občinski razvoj + informatika

8. Si želite podobnih dogodkov v prihodnje?
Ne
0%
Morda
12%

Da zelo
28%

Da
60%

9. Nam želite sporočiti še kaj, pa nismo vprašali?






Premalo je bilo konkretnih primerov "pametnih pomoči" občinam. …nerazumljivo
vodovodi,...
Kako bi v Sloveniji dejansko odpravili razvojne razlike, ki se v zadnjem času žal
povečujejo!
Vse dobre prakse pošljite prosim na e-mail občine. Hvala
Kdo bo skrbel za človeka - duševno stanje
Projekt je vreden posebne predstavitve. Dolge razprave kot danes nimajo pravega
učinka.

