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Permanentna raziskava: pametne skupnosti v SLO
Razumevanje digitalizacije na nacionalni, regionalni in občinski ravni
(stanje, potrebe in prioritete na različnih nivojih in področjih)

Trenutno se izvaja 3. krog permanentne raziskave o stanju digitalnih kompetenc 
zaposlenih na občinah in uporabi različnih programskih rešitev za interno delovanje. 
4. krog raziskave bomo izvajali konec leta, ko bomo evalvirali aktualni razpis PMiS (MJU) 
in s tem povezane izzive občin ter napredek. 

Poleg tega vodimo  raziskave o stanju na področju digitalizacije v komunalnih podjetjih, 
domovih za starejše občane in zdravstvenih domovih, kot treh ključnih področjih 
zagotavljanja storitev lokalnemu prebivalstvu ter na področju digitalizacije kmetijskih 
zadrug.
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Reference z občinami 
PRIPRAVA DIGITALNE STRATEGIJE 
Priprava celovite digitalne strategije občine, ki vsebuje povsem individualiziran in 
konkretiziran akcijski načrt, s kazalniki za spremljanje in roki izvedbe. V zadnjem obdobju
smo pripravili ali ravno zaključujemo digitalne strategije za občine Ajdovščina, Kočevje, 
Ravne na Koroškem, Ribnica, Ptuj, Postojna, Lendava, Kanal ob Soči. 

PRIPRAVA REGIONALNEGA NAČRTA DELA 
V sodelovanju z BSC Kranj pripravljamo regionalni načrt dela na področju digitalizacije
za gorenjsko regijo (18 občin). 

DTO - “Digital Transformation Officer”
Z občinami prav tako dolgoročno sodelujemo in sicer v vlogi zunanjega svetovalca, ki je 
zadolžen za spodbujanje aktivnosti digitalizacije (svetovanje, digitalne kompetence, 
svetovanje ob implementaciji pametnih rešitev, razpisna sredstva in merjenje napredka). 

***Več kot 50 referenc s področja digitalne transformacije podjetij. 
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Reference pri EU projektih digitalizacije 
Izvajalec aktivnosti digitalizacije in digitalnih produktov in storitev s področij:
- digitalno podprtega pametnega staranja, 
- trajnostno vzdržnega turizma,
- zmanjšanje porabe energije z digitalnimi tehnologijami. 

Poznavanje postopka soustvarjanja kot ključne metode za uspešno izvedbo 
projekta v okviru razpisa PMIS. Aktivna vloga pri pripravi razpisa PMiS. 

Razumevanje procesa digitalizacije kot družboslovnega izziva in ne zgolj 
tehničnega procesa (digitalni onboarding, digitalna participacija, digitalne kompetence). 

Izkušnje z uvajanjem storitev digitalne občinske identitete, integracije državnih gradnikov 
in digitalno podprte participacije na nivoju občine.
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Razpis MJU - PMiS
Za boljše projekte pametnih skupnosti

Inštitut za digitalizacijo vam lahko pomaga pri: 

- pripravi občinskih digitalnih strategij
- pripravi regionalnega digitalnega akcijskega načrta/strategije 
- svetovanje pri vodenju projektov  (operativno in administrativno) 
- DTO - “Digital Transformation Officer”

- strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije z vidika vaše občine
- svetovanje pri implementaciji projekta
- digital onboarding 
- digitalne kompetence



Lorem ipsum www.ipm.com6 >

Razpis MJU - PMiS
Za boljše projekte pametnih skupnosti

Inštitut za digitalizacijo vam lahko pomaga pri: 

- pripravi občinskih digitalnih strategij
- pripravi regionalnega digitalnega akcijskega načrta/strategije 
- svetovanje pri vodenju projektov  (operativno in administrativno) 
- DTO - “Digital Transformation Officer”

- strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije z vidika vaše občine
- svetovanje pri implementaciji projekta
- digital onboarding 
- digitalne kompetence



Lorem ipsum www.ipm.com7 >

Hvala za vašo pozornost, kontaktirajte nas!

KONTAKT: info@ipm-digital.si
Tilen Gorenšek (direktor), 041-755-237

mailto:info@ipm-digital.si

