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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 UPRAVLJANJE

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
Drugi sklop delavnic 23. – 26.02.2021
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.
4.

Digitalne veščine in
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)

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

DIGITALNA JAVNA UPRAVA
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

PREOBLIKOVANJE TRADICIONALNEGA
MESTA V PAMETNO MESTO
• PRVI KORAK NA POTI DO PAMETNEGA
MESTA JE SPREMEMBA POSLOVNIH
PROCESOV, SPREMEMBA NAČINA ŽIVLJENJA,
KI POSLEDIČNO ZAHTEVA UČENJE ZA IN Z
ŽIVLJENJEM V PAMETNEM MESTU.
DIGITALIZACIJA SAMA NA SEBI NE VODI DO
PAMETNEGA MESTA.
S SPREMLJANJEM ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
POSAMEZNEGA PROCESA LAHKO OPTIMIZIRAMO
SAM PROCES IN TO JE PAMETNO MESTO.

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

INSTITUCIONALNI OKVIR
Digitalna lokalna politika in akcijski
načrt
• Digitalno upravljanje na lokalni ravni:
sistematično in trajnostno, vključuje
dolgoročno strategijo in operativni Akcijski
načrt.
• Dobra občinska digitalna strategija podpira
nacionalno digitalno strategijo in hkrati
odgovarja na potrebe občinske uprave in
njenih prebivalcev. Zato vključuje oba
principa: „od spodaj navzgor“ in „od zgoraj
navzdol“.

Vprašanja, na katera odgovarja dobra
strategija
• Kaj? tj. cilj strategije;
• Zakaj? tj. pričakovani učinek strategije,
• Kako? tj. načrtovani konkretni ukrepi za
dosego ciljev

• Kdaj? tj. časovni okvir izvajanja
• Kdo? tj. zadevne organizacije in njihove
odgovornosti
• Koliko? tj. proračun.

EU, NACIONALNE IN LOKALNE PODLAGE
EU podlage in nacionalne podlage

Glavni principi, ki jih najdemo v
navedenih strateških dokumentih:

• EU Akcijski načrt eUprave 2016-2020,

• Privzeto digitalno, tj. Javne storitve bi bilo treba po možnosti dostavljati po digitalnih

• Ministerska izjava o eUpravi – Talinska
deklaracija,

• Samo enkrat, torej morajo državljani in podjetja samo enkrat predložiti podatke javnim

• Urbana Agenda za EU – Amsterdamska
zaveza,

• Evropski okvir interoperabilnosti in drugi.

kanalih in vse na enem mestu (OSS princip).

institucijam, ki jih nato po potrebi ponovno uporabijo. To načelo podpira naslednje načelo, tj.
privzeto interoperabilnost.

• Privzeta interoperabilnost, tj. podatke je treba izmenjati med vsemi upravnimi ravnmi v
državah članicah EU in med njimi, da se omogoči zagotavljanje celovitih digitalnih storitev,
vključno s čezmejnimi.

• Osredotočenost na uporabnika, tj. spletne storitve je treba oblikovati in zagotoviti z
upoštevanjem perspektive državljana in ne perspektive uprave.

• Odprtost in preglednost, to pomeni, da mora uprava deliti podatke med seboj, pa tudi z
ljudmi in podjetji, ki bi morali imeti dostop do podatkov, ki jih o njih hrani uprava. Uprava
mora pri načrtovanju in zagotavljanju storitev vključiti tudi vse zainteresirane strani.

• Varnost in zanesljivost, tj. zaščito podatkov, zasebnost in varnost IT je treba vključiti v
digitalne rešitve že v fazi načrtovanja.

• Dostopnost in vključenost, tj. spletne storitve morajo biti dostopne vsem, tudi starejšim
in tistim s posebnimi potrebami.

ZAKONODAJA - EU
EU ZAHTEVE – EU, NACIONALNA IN
LOKALNA RAVEN
• 1) eIDAS
UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

• 2) GDPR
UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov)

Nacionalne zahteve temeljijo na EU
direktivah
• DIREKTIVA (EU) 2016/2102 EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. oktobra 2016 o
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov
javnega sektorja

• DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o
odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij
javnega sektorja (prenovitev)

ORGANIZACIJSKI VIDIKI
CIO, IT manager, CTO, SGO
• Izziv: dober organizacijski okvir, ki vključuje tako

odločitveni kot izvedbeni vidik digitalizacije lokalne
skupnosti

• V srednje velikih mestih (do 0.5 mio prebivalcev) imamo
običajno GLAVNEGA URADNIKA ZA INFORMIRANJE
(Chief Info Officer), ki je odgovoren za spremljanje
celotnega procesa digitalizacije pa tudi za projekte in
iniciative, ki se nanašajo na digitalizacijo.

• CIO se ponekod imenuje tudi IT manager, Glavni

uradnik za tehnologijo ali Glavni uradnik za pametno
upravljanje ipd.

• V manjših mestih lahko nalogo CIO izvajajo zunanji
izvajalci, bodisi v celoti ali delno.

• Vsak projekt/storitev/razvoj morajo imeti svojega

lastnika in v primeru večjih investicij tudi Upravni odbor
projekta.

Naloge in odgovornosti CIO
•
•
•
•
•
•

priprava in izvedba digitalnega akcijskega načrta
priprava proračuna
izvedba projektov in iniciativ
izvedba javnih naročil/razpisov
IKT arhitekturo
deluje kot kontaktna točka za digitalizacijo v Delovni
skupini/IKT Odboru ali drugih občinskih telesih; v
manjših občinah lahko to nalogo prevzame občinska
uprava/mestni svet

V skladu z eIDAS morajo imeti lokalne skupnosti kot
javni organi, ki procesirajo občutljive podatke tudi
Uradno osebo za varstvo podatkov (data protection
officer; DPO) in Uradnika za varnost (Security Officer)
Pomembno: medobčinsko sodelovanje (ZMOS, SOS in
njihovi napori pri digitalizaciji slovenskih občin)

ANKETNA VPRAŠANJA
MOM NAJ ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO DIGITALNEGA AKCIJSKEGA NAČRTA,
1- uporabi notranje vire
2- delno najame zunanje izvajalce storitev
3- v celoti odda storitve zunanjemu izvajalcu
PRIPRAVO PRORAČUNA ZA DIGITALIZACIJO,
1- uporabi notranje vire
2- delno najame zunanje izvajalce storitev
3- v celoti odda storitve zunanjemu izvajalcu
PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTOV IN INICIATIV,
1- uporabi notranje vire
2- delno najame zunanje izvajalce storitev
3- v celoti odda storitve zunanjemu izvajalcu
IKT ARHITEKTURO,
1- uporabi notranje vire
2- delno najame zunanje izvajalce storitev
3- v celoti odda storitve zunanjemu izvajalcu
VODENJE DELOVNE SKUPINE ZA DIGITALIZACIJO?
1- uporabi notranje vire
2- delno najame zunanje izvajalce storitev
3- v celoti odda storitve zunanjemu izvajalcu

TEHNIČNI VIDIKI
Nekaj bistvenih vidikov IKT arhitekture
na občinski ravni
• Glavne komponente IKT na občinski ravni so:

širokopasovna informacijska infrastruktura, strojna in
programska oprema (sistemi za identifikacijo in
avtorizacijo oseb), izmenjava podatkov med različnimi
enotami lokalne skupnosti ter med lokalno skupnostjo in
nacionalno ravnijo (oblačne storitve, masovni podatki).
• OSNOVNA STEBRA DIGITALNE UPRAVE STA:
ELEKTRONSKA IDENTITETA (online avtorizacija in
digitalni podpis) in IZMENJAVA PODATKOV med registri
in informacijskimi sistemi (ali kakršnokoli e-aplikacijo) na
nivoju lokalne skupnosti in med njo ter nacionalno vlado.
TI DVE KOMPONENTI POTREBUJEMO ZA ZAGOTAVLJANJE
UPORABNIKOM PRIJAZNIH IN V CELOTI AVTOMATIZIRANIH
ONLINE STORITEV.

Elektronska identiteta
• Elektronska indentiteta omogoča v virtualnem svetu
identifikacijo OSEBE ali PODJETJA (različne ravni online
potrjevanja identitete; eIDAS)
• DIGITALNI PODPIS (elektronski podpis; različne ravni zaupanja;
kvalificirano digitalno potrdilo je enakovredno lastnoročnemu
podpisu). Digitalne podpise z različno ravnijo zaupanja lahko
uporabljamo za različne storitve.
https://e-uprava.gov.si/
Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji:
• Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
• Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
• Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
• Halcom d.d. - Halcom CA

ANKETNO VPRAŠANJE
ALI BI BILO SMISELNO NA LOKALNEM NIVOJU UPORABITI SI-PASS IN
KVALIFICIRANA DIGITALNA POTRDILA, KI JIH PREBIVALCI ŽE UPORABLJAJO
ZA DIGITALNE STORITVE DRŽAVE?
KAKO BI PO VAŠE PRIBLIŽALI IN POENOSTAVILI PRIDOBITEV DIGITALNIH
POTRDIL PRI PREBIVALCIH?

ZBIRANJE, ROKOVANJE IN IZMENJAVA
PODATKOV
DOSTOPNOST PODATKOV
• Lokalne skupnosti za svoje delovanje potrebujejo različne
podatke, npr. o številu prebivalcev, o nepremičninah,
podjetjih, voznem parku, ki jih je moč najti v centralnih
registrih države. To pomeni, da je potrebno zagotoviti
dostop do teh podatkov. Obstajajo različni mehanizmi, ki
omogočajo povezovanje med različnimi avtonomnimi
digitalnimi aplikacijami , tj. delijo info med državnimi in
lokalnimi registri.
• Ob državnih registrih potrebujejo občine še podatke,
pomembne za njeno delovanje – o izobraževanju,
transportu, odpadkih itd. in zanje je potrebno podati jasno
lastništvo, principe za njihovo zbiranje in rokovanje z njimi
in rabo teh podatkov v lokalni skupnosti.
• Nekatere bolj popularne vladne platforme za izmenjavo
podatkov: GovTalk (UK, Kirgizistan), WSO2 (Moldavija), XRoad (Estonija, Finska, Ferski otoki, Kirgizistan, Ukrajina),
and Info Highway (Singapur).

https://x-road.global/developers

„FRONT OFFICE“ PISARNA
PRIMER: Storitveni portal za lokalne skupnosti KOVTP v Estoniji

Front Office

KOVPT povezuje 165 lokalnih skupnosti z namenom posredovanja
informacij, storitev in možnosti participacije javnosti.

Front Office se nanaša na vstopno točko in vključuje:

KOVPT ponuja:

• informacije
• storitve
• prikaz možnosti sodelovanja (participacije)
ki jih lokalna skupnost javno ponuja prebivalcem in
podjetjem običajno preko spletne strani ali mobilnih
aplikacij.

•
•

Enostaven koncept in izgled spletne strani;

•

Vmesnik z drugimi aplikacijami (e.g. Facebook, Twitter) pa tudi z
drugimi aplikacijami npr. za mapiranje;

•

Fiksni mesečni stroški znašajo 57 EUR, vključno z gostovanjem,
managementom in podporo uporabnikom.

•

KOVTP: https://www.kovtp.ee/ Upravlja zunanji izvajalec.

Enostavno rokovanje z vsebino in integracijo s storitvami, ki ne
zahtevajo specifičnega znanja;

ANKETNO VPRAŠANJE

DO KATERIH STORITEV BI ŽELELI DOSTOPATI NA VSTOPNI STRANI?

eZALEDNA PISARNA „BACK OFFICE“
eZaledna pisarna
Vse interne operacije, ki niso vidne javnosti. Info sistemi na občinskem nivoju (najbolj splošni):
• e-pošta. Integrirana v vse druge sisteme kot
je upravljanje z dokumenti in sistemi za
planiranje.
• Sistem upravljanja z dokumenti (DMS).
• Sistem upravljanja s financami in človeškimi
viri.

• Informacijski sistem za posebne načrtovalske
postopke, ki prebivalcem omogočajo, da
preko spletne platforme iniciirajo postopke, si
ogledajo načrte ali posredujejo poizvedbe.

• Informacijski sistem za upravljanje z znanji.
• Podatki in registri. Npr.: register izobrazbe
(nivoji), register javnega transporta, register
grobov itd. itn.

KAJ SE DOGAJA V „BACK OFFICE“?
FUNKCIONALNOSTI
•
•

•
•
•
•
•

Upravljanje s kontakti, vključno s podatki iz glavnih registrov (izmenjava podatkov poteka preko?)
Management posameznega primera. Na vsak primer so pripeti vsi dokumenti, vključno z e-pošto.
Vsak primer ima svojo odgovorno osebo. Različne kategorije: računovodske listine, dokumenti,
povezani s človeškimi viri, sodni postopki, javna naročila itd.
Komunikacija – obojestranska: registracija, podpisovanje, posredovanje, koordinacija,
spreminjanje/urejanje, objava itd.
Upravljanje pogodb, vključno z registracijo, koordinacijo, podpisovanjem, povezovanjem z računi itd.
Izstavljanje računov;
Procesiranje zakonskih predpisov, vključno s pripravo, koordinacijo, podpisovanjem in objavo.
Procesiranje srečanj in sestankov, vključno s pripravo dnevnega rega, posameznih točk, gradiva,
zapisnikov.

ANKETNO VPRAŠANJE

KAKO ZADOVOLJNI STE Z INFO SISTEMOM, KI GA UPORABLJATE NA
OBČINI?

ONLINE STORITVE IN PARTICIPACIJA
Široko podprt nivo meritev in
sofisticiranosti online storitev v EU25
vključuje pet stopenj
• Informacije. Info o dostopnosti storitev je
podana na spletu, vključno z zahtevami,
dostopnostjo itd.

• Enosmerna interakcija. Lokalna skupnost
ponuja online formularje, ki jih je moč sneti s
spletne strani, natisniti in izpolniti.
Primeri:
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=667

• Dvosmerna interakcija. Iniciacija online storitev, npr.
elektronska oddaja zahtevka. Tukaj je že potrebno
zagotoviti avtentikacijo osebe (fizične ali pravne).
• Transakcije, celovite digitalne storitve. Na tej stopnji
je moč storitev začeti in zaključiti online. Pri tej vrsti
sta avtentikacija in digitalni podpis funkcionalne
narave.
• Personalizacija, proaktivne storitve. Na tej stopnji so
storitve zagotovljene digitalno in na avtomatiziran
način in dodatne aktivnosti uporabnika niso
zahtevane. Npr. avtomatizirana obnova dovoljenja za
parkiranje (če so podatki isti) ali avtomatski transfer
otroškega dodatka ob rojstvu otroka.
Primer: javna prireditev (zajem podatkov in
posredovanje ustreznim institucijam – gasilcem, policiji
itd.)

ANKETNI VPRAŠANJI
ALI VAM BO DIGITALIZACIJA OLAJŠALA VAŠE DELO?
ALI MENITE, DA SE BO ZARADI DIGITALIZACIJE ZMANJŠALO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI?

E-PARTICIPACIJA
OECD (2001) MODEL PARTICIPACIJE
• (i) e-Informacije – online zagotavljanje
informacij: info morajo biti podane celovito a
na enostaven način, tako da omogočajo
ustrezno izbiro. Na tej stopnji ni druge
interakcije.
• (ii) e-posvetovanja – organizacija javnih
online posvetovanj: na tej stopnji prebivalci
podajajo svoja mnenja in povratne
informacije, npr. preko spletnih anket, online
forumov, online konzultacij itd.

• in (iii) e-odločanje – prebivalci so direktno
vključeni v odločitvene procese: običajno
zahteva aktivni dialog z obeh strani. Na tej
stopnji je moč predloge prebivalcev v celoti ali
deloma vključiti v odločitveni proces. Npr. Čuj,
sodeluj!
• (iv) Obstaja še četrta stopnja – soupravljanje, včasih poimenovano tudi soodločanje: na tej stopnji so predlogi
prebivalcev vključeni v politike ali druge
obravnavane predmete. Tukaj so lahko
prebivalci tudi del izvedbe teh odločitev.

TRANSPARENTNOST IN VKLJUČENOST PREBIVALCEV V
ODLOČITVENE PROCESE LOKALNE SKUPNOSTI
Kako?
• Kako zagotoviti dostop javnosti do odločitvenih
procesov v mestnem svetu, njihovih sej, sklicev
odborov, odločitev in gradiva, ki je njihova
podlaga? MOM: gradiva so dostopna na spletni
strani; Seje se prenašajo v živo.
• Primer Estonije, Info sistem lokalnih skupnosti
VOLIS, ki omogoča hiter, odprti in
participatorni odločitveni proces. Je virtualno
delovno okolje članov občinskih svetov in uprav
in je dostopno javnosti, ki lahko tako sledi
posameznim sejam in sestankom. Prav tako
omogoča virualno participacijo na sejah.

VOLIS omogoča:
• Virtualno izvedbo sej in srečanj občinskih svetov;
• Brez papirno rokovanje in procesiranje dokumentov;
• Avtomatsko snemanje sej občinskih svetov in njihovo
arhiviranje;
• Avtomatizirano zapisovanje zapisnikov sej in srečanj;
• Zagotavljanje elektronskih volitev (eID);
• Zapis vseh dogodkov s seje ali srečanja in njihova
dostopnost javnosti;
• Virtualno sodelovanje javnosti na srečanjih in sejah
občinskih svetov;
• Posredovanje predlogov ali pošiljanje predlogov
prebivalcev v javno obravnavo/javno izbiro;
• Izvedbo anket.

ANKETNO VPRAŠANJE
KOLIKŠEN DELEŽ PRORAČUNA BI NAMENILI ODLOČANJU JAVNOSTI
oz. PARTICIPATIVNEMU PRORAČUNU?

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.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

