VABILO NA 1. TEMATSKI SEMINAR Z DELAVNICO

DIGITALNA TRANZICIJA
LOKALNIH SKUPNOSTI
29. marec 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana KRONOS, Dunajska 154 v Ljubljani

Spoštovane, spoštovani,
Na Prostorski konferenci, ki je bila 14. marca 2017 v Ljubljani smo napovedali štiri tematske
delavnice v okviru podpore programu URBACT, ki je program evropskega teritorialnega
sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani
razvoj. Prva od štirih tematskih srečanj je posvečena digitalizaciji.
Prvi korak do uspeha in konkurenčnosti v digitalni preobrazbi je usposobiti zaposlene, da
bodo pravilno razumeli svojo vlogo v procesih digitalizacije in prepoznali priložnosti, ki se
pri tem pojavljajo. Zato smo na SOS povabili različne deležnike, da s predstavniki občin
delijo pregled nad osnovnimi trendi sprememb vedenja uporabnikov, novosti tehnologije,
poslovanja, procesov in pristopov, ter podpornega okolja, ki je občinam pri tem na voljo.
Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017 od 9.00 do 14.30 ure v Avstrija Trend Hotelu v
Ljubljani, kjer se boste seznanili in različne sooblikovali strateško-izvedbene dokumente v
sklopih:
1. ODPIRANJE OBČINSKIH PODATKOV in potrebe občin po odprtih podatkih, ter
njihova ponovna uporaba; ponovna uporaba informacij je institut, ki podjetjem
omogoča, da s pomočjo javnih informacij razvijajo nove izdelke in storitve. Pridobitev
teh podatkov poteka po postopku pod posebnimi pogoji in omejitvami, ki jih morajo
upoštevati tako zavezanci kot tudi prosilci. Novela Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ-E) prinaša pomembne novosti o ponovni uporabi informacij,
nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa ta
pravila določa še natančneje.
2. Vlada Republike Slovenije je v začetku leta 2016 sprejela ključne strateške dokumente
DIGITALNA SLOVENIJA 2020:
Strategija kibernetske varnosti;
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in
Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Strateškim dokumentom bodo sledili izvedbeni, med njimi tudi razpisi, na katerih
bodo upravičenke občine, zato je pomembno, da v procesih priprave teh izvedbenih
dokumentov občine aktivno sodelujejo in sooblikujejo vsebine.
3. Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) – PAMETNA MESTA IN
SKUPNOSTI, ki ga koordinira IJS mora do 10.4. pripraviti akcijski načrt, v katerega
je potrebno vključiti vsebine, ki so pomembne za občine, saj bodo na podlagi
akcijskega načrta pripravljeni razpisi za sofinanciranje.
4. PODPORNO OKOLJE;
Na področju urbanega razvoja se EU zaveda pomena in vloge mest, zato s
programom URBACT omogoča izmenjavo praks med mesti in občinami različnih
držav članic. V okviru programa URBACT se izvajajo projekti, katerih namen je
izmenjava izkušenj in znanj med lokalnimi in regionalnimi akterji na področju
vsebin mestnih politik, katerih glavni cilj je izboljšanje učinkovitosti in vpliva
mestne politike na razvoj mesta. Program URBACT II sloni na uresničevanju
krovnih dokumentov s področja urbanega razvoja – Leipziška listina o
trajnostnem razvoju mest ter priporočilo komisije »Regije za gospodarske
spremembe«. Kot instrument izvajanja teh načel se izpostavlja izvajanje akcijskih
načrtov, ki so lahko vključeni v različne programe na lokalni in regionalni ravni.
SOS in FLAPAX vzpostavljata projektno pisarno, ki bo občinam v pomoč pri
vprašanjih digitalne tranzicije. Predstavili vam bomo predlog delovanja in
storitev ter povabili k razpravi in morebitnim dopolnitvam programa.
Skoraj 3/4 sprememb, ki jih prinaša digitalizacija ni povezanih z IT oddelki, temveč z
delovanjem vseh ostalih oddelkov in procesov. Zato vabimo, da se dogodka udeležite v čim
večjem številu iz različnih občinskih služb in oddelkov, tako uslužbenci, kot tudi
funkcionarji oz. odločevalci.
Udeležba je brezplačna, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.
Prijazno vabljeni!

PREDVIDEN PROGRAM
Kdaj
8.30

Kaj
PRIHOD, REGISTRACIJA, MREŽENJE
Pozdravni nagovor

9.40

Urbana partnerstva za EU
Urbano partnerstvo za digitalno tranzicijo
Digitalna koalicija
ODPIRANJE PODATKOV
Zakaj odpirati podatke? Z vidika različnih ciljnih skupin
uporabnikov

Predstavitev priročnika za odpiranje podatkov
javnega sektorja
Praktična predstavitev postopkov pri pripravi
seznama zbirk podatkov
Predstavitev portala OPSI in postopkov za objavo
na portalu
Izkušnje občine Tržič, ki je prva objavila odprte
podatke na portalu OPSI
Pametni glas nevladnih organizacij – na odprtih
podatkih utemeljena e-participacija na lokalni
ravni.

Kdo

Edi Kozel, predsednik komisije za
e-poslovanje, SOS
MOP
Saša Kek, SOS
Marjan Turk, MJU
dr. Mitja Dečman, Fakulteta za
upravo, Univerza v Ljubljani
MJU
MJU
MJU
Dominik Gruškovnjak, Občina
Tržič
Simon Delakorda, Inštitut za
elektronsko participacijo

Razprava
11.00 – 11.30
11.30

Odmor

DIGITALNA SLOVENIJA 2020 Z DIGITALNIMI OBČINAMI
Predstavitev ključnih vsebin DIGITALNA SLOVENIJA
Marjan Turk, MJU
2020 pomembnih za občine
Predstavitev načrtovanih izvedbenih ukrepov
Marjan Turk, MJU
(razpis IOT-pametna mesta za občine)
Razprava

12.30

SRIP – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
Predstavitev SRIP pametna mesta in skupnosti

13.30

Martin Pečar, IJS

Institut Jožef Stefan:
Delavnica za identifikacijo izzivov in potreb v lokalnih okoljih
(prometne strategije, oživljanje mestnih središč, digitalna transformacija)
PODPORNO OKOLJE
Predstavitev programa URBACT in priložnosti za občine

Marko Peterlin, IPOP

Projektna pisarna v ustanavljanju

Simon Mokorel in Dr. Urška Starc
Peceny, FLAPAX

Razprava

Predviden zaključek ob 14.30

