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Partnerstvo, za katerega članstvo se je potegovalo več 
kot 250 mest iz vse Evrope, sestavlja: 

6 držav članic:  
Estonija  (koordinator) 

Hrvaška 

Nemčija 

Madžarska 

Romunija 

Španija 

8 mest: 
Oulu (koordinator) 

Sofija (koordinator) 

 

 

 

 

 

Helsingborg 

Lizbona 

Lyon 

Rim 

SOS 

2 Evropski združenji: 
CEMR 

EUROCITIES 

• Evropska komisija (DG REGIO 
in DG CONNECT) ter  

Urbact kot opazovalec 
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O SOS 

 

Največja in najstarejša asociacija občin v Sloveniji,  

Ustanovljena 1992, 

179 občin članic (od skupaj 212), 

7 zaposlenih v Sekretariatu SOS 

24.11.2016 podpisali Izjavo o vzpostavitvi Digitalne koalicij, 

22.12.2016  sprejeti v partnerstvo za Digitalno tranzicijo Urbane Agende 
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Občine članice 
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Namen 
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vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, 
akterjev in deležnikov upravljanja 

boljše razumevanje razvoja mest 

prispevati k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest  

omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik in 
jih s tem približati državljanom 

 

 



Cilj 
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zagotoviti boljše javne storitve za državljane in 
ustvarjanje poslovnih priložnosti, s poudarkom na 
(vključno z novimi tehnologijami): 

 zbiranju podatkov (vključno z lastništvom),  

boljšo uporabo (odprtih) podatkov,  

upravljanju s podatki (vključno s sposobnostmi lokalnih 
skupnosti in vprašanjem zasebnosti) in  

digitalnih storitvah. 

 



Stanje v mestih in občinah 

pomanjkanje proračunskih sredstev, vodstvenih in 
strokovnih zmožnosti za napredek pametnih iniciativ 
in povezljivih tehnologij  

digitalizacijo in pametna mesta se ne šteje kot 
strateško prednost v večini občin 

obstaja velik razkorak med pionirskimi občinami na 
poti k pametnim mestom in tistimi, ki šele razmišljajo 

je katera od slovenskih občin že imenovala osebo 
zadolženo za pametno mesto oz. digitalno 
transformacijo občine? 
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5 ključnih problemov: 

Pomanjkanje virov (finančnih in kadrovskih – znanja, 
spretnosti, sposobnosti!), 

Pomanjkanje notranjih prioritet,  

Pomanjkljive evidence, podatki, zakonske podlage 

Nezadostno sodelovanje (nacionalno-lokalno, “silosi” 
znotraj občin/vlade, medobčinsko, lokalno-občani) 

Splošno pomanjkanje zaupanja.  
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Delovanje partnerstva - podskupine 
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Partnerstvo se je razdelilo v podskupine, ki bodo 
podrobneje proučile in pripravile delne akcijske načrte k 
posameznim področjem, ki jih bodo usklajevale med seboj 
in kasneje združile v akcijski načrt partnerstva.  
Vsebine so zaokrožene v petih prioritetnih področjih: 

eZdravje 
eUprava 
Urbano načrtovanje 
5G in druge napredne tehnologije 
Tehnološko napredno učenje in kompetence 21. stoletja 

in dveh horizontalnih področjih: 
Podatki in standardi 
Poslovni modeli 
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eZdravje 
eUprava 
Urbano načrtovanje 
5G in druge napredne tehnologije 
Tehnološko napredno učenje in kompetence 21. stoletja 

in dveh horizontalnih področjih: 
Podatki in standardi 
Poslovni modeli 
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Predviden “vozni red” partnerstva 
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Potrditev izhodiščnega dokumenta – marec 2017 

Prvi osnutek akcijskega načrta - januar 2018 

Končni akcijski načrt – september 2018 

 

 



Partnerstvo kot mehanizem EU 
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Kot ključni mehanizem za izvajanje UAEU se vpeljuje 
t.i. Partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, 
države članice, Evropska komisija in druge evropske 
ustanove. 

Partnerstvo za digitalno tranzicijo je  le eno izmed 12 
partnerstev 

SOS je v okviru partnerstva za digitalno tranzicijo 
vključen v vse podskupine 

Na sestanku partnerstva, ki je bil v Oulu, 16. In 17. 
februarja 2017 je SOS sodeloval v podskupini za e-
Upravo, zato jo pobliže predstavljam 

 



E-uprava – boljša zakonodaja 
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izpostavljena javna naročila: 
 vloga javnih naročnikov kot predstavnikov trga je velika sama po sebi 
njena odprtost za sodelovalne inovacije je lahko na dolgi rok še bolj 
pomembna 

Sporazumi za storitve v življenjski dobi -> večje potrebe po 
vključevanju javnih naročnikov, zasebnih ponudnikov in ljudi, kot 
končnih uporabnikov v celotnem življenjskem ciklu. 
Zakonodajni razvoj -> spodbude za javno-zasebno-civilno družbena 
partnerstva (PPPP).  
Prepoznavanje obstoječih ovir v EU, nacionalni (in lokalni, kjer je to 
potrebno) zakonodaji in praksi, ki ovirajo širšo uporabo digitalnih 
rešitev in dostopnosti javnih storitev v elektronski obliki  
priporočila o tem, kako izboljšati delovanje EU za načrt e-uprave 2016-
2020 v smeri lokalne javne uprave, da se zagotovi hitro in učinkovito 
izvajanje na lokalni ravni 
Ključni standardi glede interoperabilnosti in funkcionalnosti 



E-uprava – finančni vidik 
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Prepoznavanje vidikov, povezanih s financiranjem, 
ki blokirajo hitrejše procese digitalizacije in 
predloge za odpravo teh 

Prepoznavanje ozkih grl in poenostavitev pravil za 
inovativno javno naročanje v zvezi z digitalizacijo 
služb 

Finančni predlogi, morda razprava v večletnem 
finančnem okviru 



E-uprava – vidik znanja 
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Združevanje portfeljev dobrih izkušenj zakonodaje, 
ki pospešuje razvoj e-uprave  

opredelitev in izmenjava drugih najboljših praks 
pri izvajanju rešitev e-upravljanja v urbanih 
območjih EU 

predlagati za e-upravo okvir za merjenje 
uspešnosti (benchmarking) za lokalne skupnosti, s 
poudarkom na ključnih rezultatih 

 



Namesto zaključka vabilo k 
sodelovanju 
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Vse zainteresirane vabimo, da izrazijo interes za sodelovanje v posamezni 
podskupini (info@skupnostobcin.si).  
Sodelovanje predstavlja proces usklajevanja akcijskega načrta, na podlagi 
katerega bo Evropska komisija sprejela odločitve kako na EU ravni spremeniti 
oz. izboljšati zakonodajo, finančne mehanizme in pretok znanja, ter oblikovala 
priporočila državam članicam. 
Kontaktne osebe iz Sekretariata SOS 

prioritetna področja: 
eZdravje – Urša Rupar 
eUprava – Saša Kek 
Urbano načrtovanje – Alja Babič 
5G in druge napredne tehnologije – Marko Zabreznik 
Tehnološko napredno učenje in kompetence 21. stoletja – Barbara Horvat 

horizontalnih področja: 
Podatki in standardi – Marko Zabreznik 
Poslovni modeli – Saša Kek 

Člani AT-HOC delovnih skupin k posameznim področjem (že izrazili interes: 
Občine Idrija, Tržič in Razkrižje, IJS, MJU, MOP, Danes je nov dan, Flapax, 
Slovensko združenje za BIM) 
 

 


