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Predstavitev poteka delavnice
Delavnica bo potekala po sledečih skopih :
1.

Predstavitev izvajalcev

2.

Generalni podatki o projektu PMM

3.

Predstavitev izhodišč

4.

Predstavitev koncepta PMM

5.

Tematsko področje GOSPODARSTVO

6.

Zaključek

Delavnica traja 60 minut
V trajanju delavnice (ko ne govorite)
prosim utišajte mikrofon, za besedo se
prijavite z dvigom roke.

Med predstavitvami se bodo izvajale spletne
ankete, povezava za dostop vam bo posredovana
v pogovor (chat), uporabljali bomo spletno
orodje AHA slides .

Predstavitev ekipe

Začetna anketa

Anketa 1

Anketa 2

Kaj razumete pod pojmom Pametno mesto?

Katera področja bi naj Pametno mesto
zajemalo?

Predstavitev vsebine in nadaljnjih korakov
Časovni okvir za izvedbo in pripravo strategije
PMM
Delavnice 1.sklop 25. -29.01.2021
Izdelava osnutka PMM do 19.02.2021
Izvedbeni načrt PMM do 26.03.2021

Zakaj izdelava Strategije PMM
Na splošno mora strategija in projektne rešitve pokrivati
tri ključne vidike “pametnih mest”: družbene, ekonomske
in tehnološke. Pri izdelavi strategije načrtujemo združitev
vseh treh s funkcionalnim pristopom, pri katerem bo
vsako konkretno urbano okolje (na ravni mesta) dojeto
kot posamična instanca, pri kateri bo mogoče izmed
projektnih elementov uporabiti tiste, ki ustrezajo
razvitosti ali specifikam ciljnega okolja.

KONCEPT PAMETNEGA MESTA
1.

Pametno mesto?
• „Digitalizacija“ / Digitalne inovacije – Digitalna preobrazba mesta
Maribor
• Izboljšanje konkurenčnosti in predvsem učinkovitosti urbanih
(mestnih) storitev
• Povezani -> večja kakovost in boljša organiziranost mesta Maribor
• Enotna in učinkovita platforma / vse na enem mestu

2.

Povzetek že opravljenih aktivnosti MO Maribor in drugih ključnih
deležnikov
• SCMB platforma (2013 do danes)
• EU strateška in vsebinska nadgradnja politike na področju pametnih
mest
• MOM aktivnosti 2019-2020 –> Strategija 2021
• 2021-2030 Izvedbeni načrti (akcijski načrti)

3.

Pregled ključnih mednarodnih usmeritev na področju Pametnih mest

4.

Definicija Pametnega mesta Maribor

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU
PAMETNIH MEST #1
EU je področje Pametnih mest opredelila skozi Načrt
digitalne preobrazbe mest in regij s 4 ključnimi
področji:
1. Ključne infrastrukturne in naložbene podlage;
dostop do podatkov in tehnologij za uporabne
rešitve;
2. Vodenje in sodelovanje za pametno upravljanje
lokalnega digitalnega ekosistema;
3. Digitalne veščine in
4. Inovativno podjetništvo kot osnova za pospešitev
procesa digitalne preobrazbe.
Področja zajemajo vse vidike priprave in izvedbe
takšnega procesa kot tudi definirajo deležnike in
njihovo vlogo v procesu in sistemu delovanja kot tudi
ključne potrebne dokumente za pripravo in izvedbo.

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU
PAMETNIH MEST #2
10 izhodišč za razvojni proces pametnega mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ponovno ocenite vlogo mesta in njegove uprave

7.
8.

Zagotovite varnost podatkov

Vključite v proces prebivalce in ključne deležnike
Izogibajte se izoliranim rešitvam
Spodbujanje pobud, samozadostnih poslovnih modelov

Ustvarite celovite podatke
Vzpostavite inovacijska stičišča za spodbujanje
ekosistema
Vključite operaterje infrastrukture v design, financiranje
in izvedbo aktivnosti

9. Vključevanje javnosti in politična podpora procesu
10. Vzpostavite koordinacijsko in izvedbeno strukturo

KONCEPT PAMETNEGA MESTA - DEFINICIJA
Definicija Pametnega Mesta Maribor
“Pametno mesto je mesto, ki se razvija
trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki
svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost
bivanja, ki za doseganje teh ciljev uporablja
inovativne sistemske in tehnološke rešitve.”
Področja:
1.

Upravljanje (Smart Governance)

2.

Gospodarstvo (Smart Economy)

3.

Mobilnost (Smart Mobility)

4.

Okolje (Smart Environment)

5.

Bivanje (Smart Living)

6.

Ljudje (Smart People)

PAMETNI GOSPODARSKI RAZVOJ
PAMETEN GOSPODARSKI RAZVOJ IN
PODJETNIŠTVO

NAČRTOVANJE SKUPNOSTI

•

• Načrtovanje skupnosti je strateški instrument in

•

Pameten gospodarski razvoj je pristop, ki spodbuja
uporabo tehnologije pri upravljanju gospodarskih virov za:
• povečanje produktivnosti
• povečanje učinkovitosti
• zmanjšanje izdatkov
• povečanje BDP.
Podjetništvo vključuje
• vodenje
• vizije
• inovacije
• načrtovanje
• izvajanje gospodarskih pobud.

Podjetniki uporabljajo razpoložljive vire za proizvodnjo blaga
in storitev.

proces, ki ga ekonomist izkoristi za ustvarjanje
inovativnih rešitev za reševanje izzivov skupnosti;
uporablja se za zaščito in ohranjanje premoženja
skupnosti (infrastrukture, znamenitosti, podjetij,
javnih služb, knjižnic, šol, osebnih nepremičnin in
ljudi).

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBRAVNAVAMO
NA PODROČJU OKOLJA/MOBILNOSTI!

ZNAČILNOSTI PAMETNEGA MESTA
TRAJNOSTNO

VKLJUČUJOČE IN
TRANSPARENTNO

GENERIRA
BOGASTVO

JE USTVARJENO
Z IN ZA
PREBIVALCE

PAMETNO MESTO VEDNO VKLJUČUJE PROCESE,
TEHNOLOGIJE IN LJUDI
INTEGRIRANE
OPERACIJE IN
NADZORNI CENTRI

KOMUNIKACIJSKI
VMESNIKI

SENZORJI IN
POVEZANE
NAPRAVE

INFRASTRUKTURA
ZA POVEZLJIVOST

OKVIRNI POGOJI IN USPEŠNOST
DIGITALNEGA UPRAVLJANJA
USPEŠNOST DIGITALNEGA
UPRAVLJANJA
Uspešnost digitalnega upravljanja še zdaleč ni
odvisna samo od tehnologije, tj. IT strojne ali
programske opreme in interneta, temveč je
odvisna predvsem od tega, kako so te
tehnologije OBLIKOVANE, V UPORABI IN
DOJETE/PERCIPIRANE S STRANI UPORABNIKOV!
V PAMETNEM MESTU LJUDJE NE ŽIVIJO VEDNO
LAŽJE AMPAK PREDVSEM DRUGAČE,
SPREMENIJO SE ŽIVLJENJSKE NAVADE.

TEHNOLOŠKI OKVIR

ORGANIZACIJSKI
OKVIR

1.IKT
INFRASTRUKTURA

1. Management in
koordinacija

INSTITUCIONALNI
OKVIR

1. Principi digitalne
politike

DELEŽNIKI

1. Mestni svet in
uprava

2. Občinski uradniki
2. FRONT OFFICE

3. BACK OFFICE

• Višji uradniki: CIO, CTO
• Srednji managerji
• Drugi uradniki

2. Sodelovanje

3. Financiranje in
proračun

2. Zakonodajne
podlage: zakoni in
uredbe

3. Partnerji in
uporabniki

DIGITALNO UPRAVLJANJE
Digitalno upravljanje v javni/lokalni
samoupravi se nanaša na rabo IKT z
namenom:
• podpore notranjim procesom javne
uprave (e-uprava; Back-office,
zaledni procesi)
• zagotavljanja storitev (e-storitve,
Front-Office)
• vključevanja prebivalcev v procese
(e-participacija)

eUprava

eStoritve

eParticipacija

PODROČJE GOSPODARSTVA eStoritve
NALOGE MOM NA PODROČJU GOSPODARSTVA
Urad za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo
zlasti na:

• gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
• pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva,
kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,

Obrazci vlog za občane - gospodarstvo
•
•
•
•

• povezovanje univerze in gospodarstva,
• sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in
bančnimi institucijami,

• izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki
je določen z zakonom,

• izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima
v upravljanju (poslovni prostori),

• druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja
urada.

Obrazci vlog za občane – gospodarstvo
Javni razpisi – gospodarstvo
Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve
Prodaja, oddaja in namere iz področja gospodarskih
dejavnosti

PRORAČUN MOM

-

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
RRAPM / INVEST IN MARIBOR/PODRAVJE

START-Upi
MINI SUBVENCIJE ZA USTANOVITEV PODJETJA
(CENTER MESTA)

SPREMEMBA PROCESOV JAVNE UPRAVE
VPRAŠANJE 1: ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNA
SPREMEMBA POSLOVNIH PROCESOV?

VPRAŠANJE 2: KDO NAJ BO VKLJUČEN V SPREMEMBO
POSLOVNIH PROCESOV?
VPRAŠANJE 3: ALI JE POMEMBNA POVRATNA
INFORMACIJA UPORABNIKOV O IZKUŠNJI V PROCESU?

PAMETNI TURIZEM?
Pobuda za povečanje prepoznavnosti Evrope kot turistične destinacije in vzpostavitev platforme za izmenjavo najboljših praks na
področju turizma med evropskimi mesti.
https://smarttourismcapital.eu/
Pametno turistično mesto je za namene tega natečaja opredeljeno kot mesto, ki:
• izvaja inovativne, inteligentne in vseobsežene rešitve na področju turizma;
• uporablja svoj ozemeljski, socialni in človeški kapital za rast turističnega sektorja,
blaginjo mesta in boljšo kakovost življenja za prebivalce;

• ponuja obogatene in prilagojene turistične izkušnje z vrednotenjem lokalnih sredstev
ob spoštovanju in vključevanju lokalnih skupnosti;
• omogoča dostop do turističnih storitev in izdelkov z uporabo novih tehnologij,
medsebojne povezanosti in interoperabilnosti storitev.
• Z nagrajevanjem vzornih praks pametnega turizma v mestih, ki se poslužujejo tega
neizkoriščenega potenciala, želi Evropska unija spodbujati inovativne in vseobsežene
rešitve v obnovljivem in dostopnem turizmu, spodbujati digitalno pametni turizem
ter okrepiti vlogo dediščine, kulturnih in ustvarjalnih industrij ter turističnih sredstev.

A. UKVARJANJE S PODLAGAMI ZA PAMETNI
TURIZEM
B. PREOBLIKOVANJE JAVNEGA ZAVODA V
SMER PAMETNEGA ZAVODA

KAKŠNA JE PAMETNA TURISTIČNA
PRESTOLNICA?
• Dostopna: fizično dostopna potnikom s posebnimi
potrebami, ne glede na njihovo starost, družbeni ali
gospodarski položaj. Preprosto dosegljiva invalidnim
osebam z različnimi prevoznimi sredstvi in z urejenim
prometnim sistemom v mestu.

GRADI NA DVEH GLAVNIH VIRIH PODATKOV V
OBČINI:

• Obnovljiva: mesta ki si prizadevajo ohraniti in okrepiti
naravno okolje in vire ter uravnoteženo ohranjati
gospodarski in socialno-kulturni razvoj.
• Digitalna: ponuja inovativne turistične in uporabne
informacije, izdelke, storitve, prostore in izkušnje,
prilagojene potrebam potrošnikov z rešitvami, ki
temeljijo na ICT in na digitalnih orodjih.
• Kulturna in ustvarjalna: z iznajdljivo uporabo kulturne
dediščine in ustvarjalne industrije za obogateno
turistično doživetje.

TURISTIČNA
PODJETJA

TURISTI

VPRAŠANJA
KAKO BO PAMETNO MESTO PRIDOBIVALO POVRATNE INFORMACIJE
(PODATKE) OD TURISTOV?

KAKO BO PAMETNO MESTO PRIDOBIVALO POVRATNE INFORMACIJE
(PODATKE) OD TURISTIČNIH PONUDNIKOV?
KDO BO ZBIRAL IN UPRAVLJAL S TEMI PODATKI?

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI CONAMI
POSLOVNE CONE

DEGRADIRANA OBMOČJA

PODPORNO OKOLJE – KOMPLEMENTARNOST
STORITEV PAMETNEGA PODJETNIŠKEGA EKOSISTEMA
• Tehnološki napredek vpliva na preoblikovanje podjetniškega ekosistema z naprednimi
tehnologijami kot so 5G, Internet stvari (IoT), Umetna inteligenca (AI), Strojno učenje,
Navidezna in razširjena resničnost, Računalništvo v oblaku, Blockchain, Kibernetska varnost,.
• Preoblikuje se vse kar nas obkroža: od družbe, delovnih okolij, transportih sistemov, zdravja,
komunikacij in celo odnosov. Kako se posamezniki in družba kot celota prilagajamo na
spremembe? Kako se bo gospodarstvo preoblikovalo v pametno gospodarstvo in prebivalci
v pametne prebivalce?

DIH STORITVE ZA PAMETNO MESTO IN
SKUPNOSTI
TESTIRAJ IN NATO INVESTIRAJ
Ocena digitalne zrelosti
Digitalno podprto oblikovanje strategije
Testiranje in preizkušanje z HPC, AI, kibernetsko varnostjo,
tehnologija veriženja blokov
Zagotavljanje infrastrukture (standardi, platforme itd.)
Povečanje zmogljivosti

VEŠČINE IN USPOSABLJANJE
Usposabljanje za rabo AI, HPC, kibernetske varnosti in
evropskih CEF gradnikov
Organizacija in/ali izvedba usposabljanj
Podpora izvedbi stebra naprednih digitalnih veščin za javno
administracijo

DIH STORITVE ZA
PAMETNA MESTA IN
SKUPNOSTI
PODPORA INVESTICIJAM
Dostop do financiranja, finančnih institucij in investitorjev
Zagotavljanje podpore za inovacije in skupna javna
naročila

INOVACIJSKI EKOSISTEM IN MREŽENJE
Povezovanje javnih kupcev z dobavitelji tehnologije
(podpora trgu)
Repliciranje lokalno razvitih javnih digitalnih storitev

VPRAŠANJA:
NA KAKŠEN NAČIN OBDRŽATI PAMET V MARIBORU?
KAKO PRITEGNITI PAMETNA (TEHNOLOŠKA RAZVITA)
PODJETJA?
KAJ LAHKO STORI MESTNA OBČINA MARIBOR?

Pogovor z udeleženci
Vprašanja in odgovori

Analiza rezultatov anket ( vseh)

Obrazec za projektne ideje v okviru PMM je objavljen na
spletni strani https://smartcitymaribor.si/si/Strategija/ in ga
lahko oddate na mail strategija@smartcitymaribor.si.
Za vaša vprašanja, pobude smo vam na razpolago na mailu
strategija@smartcitymaribor.si, prav tako nas lahko
kontaktirate, v kolikor bi želeli organizirati še dodatno
delavnico za deležnike za posamezno področje.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

