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Zakaj digitalizacija?
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Prednosti

Boljše storitve, manj birokracije

Prihranek denarja

Večja interaktivnost in transparentnost

Boljša vključenost, ter kakovost življenja prebivalcev
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Principi digitalizacije
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Principi digitalizacije

Storitve, ki so varne in enostavne za uporabo

Storitve, ki bazirajo na

potreb prebivalcev

Učinkovita uporaba obstoječih javnih in 

zasebnih storitev na spletu

Odprti podatki, odprt dostop do informacij in 

odprte vmesnike za podjetja in prebivalcev

Enkratni vnos

informacij

Storitve tudi med 

motnjami

Hitre koristi za

prebivalce in ostale

uporabnike

Skrbnik za vsako

storitev Čimmanj birokracije
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Kaj?

• Storitve – (Najbolj pogoste po ESPON: prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, turizem, 

kultura, prosti čas, šport, e-vključenost v upravljanju, izobraževanje) 

• Interni procesi

• (Pametne) Odločitve

• (Varna) Izmenjava podatkov

Digitalizacija občin
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Digitalizacija občin - pristop
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Digitalizacija občin - pristop
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Digitalizacija občin - Primeri
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Digitalizacija občin - Estonija

• 99% vseh javnih storitev na voljo na

spletu 24/7

• Prihranek 800 let delovnega časa

letno

• Samo digitalni podpis prihrani

povprečno 5 delovnih

dni/človek/leto
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Digitalizacija občin - Danska

• Elektronska komunikacija z javnimi

uslužbenci

• 89% vseh Dancev starejših od 15 let

• Prihranek, več kot 100 million 

EUR/letno
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Digitalizacija občin - Finska

• Integriran sistem upravljanja: 

implementacija občinske strategije in 

ocena izvedbe

• Organizacija dela izvoljenih

predstavnikov po principu PDCA (Plan, 

Do, Check, Act)

• Ločitev političnega in operativnega

dela

• Boljša vključenost prebivalcev
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Digitalizacija občin - Madžarska

• Municipality ASP 2.0

• Interoperabilne digitalne javne

storitve, ki jih uporablja več, kot

3000 povezanih občin

• Enotna vstopna točka v občini

(upravljanje financ, davkov, 

dokumentov, zemljiški kataster,…)
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Digitalizacija občin - posledice

• Zmanjšanje števila zaposlenih

• Sprememba odgovornosti

• Sprememba delovnih procesov / poteka dela

• Sprememba vsebine delovnih nalog

• Sprememba delovnega okolja

• Sprememba delovnih zahtev (kompetenc) zaposlenih
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Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija

http://dihslovenia.si/
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DIH Slovenija

Izobraževalne

organizacije

Gospodarstvo

(focus: MSP)
Javna uprava

(občine)

Operativni organ 
nacionalne 

Digitalne koalicije
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Ustanoviteljica:

• Gospodarska zbornica Slovenije

Strateški partnerji:

• Univerza v Ljubljani

• Univerza v Mariboru

• Mreža FabLab Slovenija

• Tehnološki park Ljubljana

• SRIP TOP

• TECOS

• Lesarski grozd

• IIBA

DIH Slovenija – kdo smo? 

Slovenska nacionalna “one-stop-shop” za digitalno
preobrazbo in razvoj digitalnih kompetenc
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DIH Slovenija za občine

Vzpostavitev okolja

Eksperimentalna in pilotna okolja, povezovanje za mednarodne 
projekte, Izmenjava dobrih praks v Sloveniji, EU in globalno 

Analize potreb občin, katalogi izvajalcev storitev 

Metodologije in orodja, standardi

Povezovanje in razvoj storitev za podporo digitalni transformaciji občin

Izobraževanja, delavnice s področja digitalne preobrazbe, 

Priprava digitalne strategije, svetovanja, vodenje projektov

Spodbujanje odprtega inoviranja, razvoj novih storitev in procesov,  
svetovanje glede financiranja

Razvoj digitalnih kompetenc

Razumevanje potreb občin po digitalnih kompetencah in profilih
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• So-ustvarjanje digitalnih storitev s 

končnimi uporbniki

• Identifikacija indikatorjev

• Analiza družbenih, ekonomskih in 

okoljskih vplivov

• http://seroi.plus/

SEROI+

http://seroi.plus/
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• Okolje za digitalne inovacije, 

prototipiranje, eksperimentiranje in 

pilotiranje

• Razvoj digitalnih kompetenc

• 87 partnerjev iz vseh statističnih

regijah Slovenije

• http://fablab.si/

FabLab mreža Slovenija

http://fablab.si/
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http://dihslovenia.si/


