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Strateška delovna skupina Pametna mesta in skupnosti
IZZIVI DIGITALIZACIJE PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI
Na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije 2020 smo v okviru strateške delovne skupina
Pametna mesta in skupnosti organizirali razpravo o izzivih digitalizacije pametnih mest in skupnosti.
Prizadevamo si za povezovanje deležnikov za usklajeno digitalizacijo pametnih mest in skupnosti,
uporabo podatkovnih standardov, hitrejši prenos inovacij, znanstvenih in tehnoloških dognanj v prakso
in ustvarjamo okolje, v katerem bomo soustvarjali pametna mesta in skupnosti ter s tem pospeševali
digitalno preobrazbo celotne družbe v digitalno ekonomijo.
Po vzgledu EU deklaracije Living in EU je v Sloveniji med deležniki v okviru Slovenske digitalne koalicije
in ostalimi deležniki nastala usklajena Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne
preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ki povzema evropsko in jo
postavlja v slovenski kontekst. Verjamemo, da je za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi
in skupnosti nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave,
podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in
posameznikov, torej celotne družbe. Prepoznavamo prednost, ki jo ima Slovenija, da postane
referenčna država na področju razvoja digitalne družbe.
Dialog udeležencev lahko strnemo v mislih, da je potrebno vzpostaviti pogoje za:
-

Sodelovanje in dialog, vključevanje deležnikov pri nastajanju programov
Za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti nujno partnersko
povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij
znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in
posameznikov, torej celotne družbe. Povezovanje deležnikov je potekalo v različnih okvirih že
do sedaj, sedaj pa želimo to povezovanje še nadgraditi in razširiti v okviru Slovenske digitalne
koalicije.

-

Izhajati iz potreb družbe, v centru naj bo človek, vidik etike in zasebnosti
Z namenom uresničevanja zavez, ki so podane v nastajajoči nacionalne deklaracije (več o njen
na: https://smartsociety.gzs.si/nacionalna-deklaracija ) ter pospeševanja razvoja in uporabe
digitalnih rešitev bo v okviru Slovenske digitalne koalicije vzpostavljen odprt in vključujoč
ekosistem za pametna mesta, vasi in skupnosti, ki bo združeval odločevalce na lokalni in

nacionalni ravni, gospodarstvenike, raziskovalce, nevladne organizacije in ostale
zainteresirane javnosti.
-

Načrtovanje digitalizacije mora vključevati vzdržnost modelov
Pri razpisih je potrebno vključevati vse deležnike, ki lahko doprinesejo nove uvide,
osredotočenost na človeka ali na povezljivost digitalnih rešitev
Neizkoriščeni ostajajo potenciali nevladnih organizacij za družbeno ustrezen razvoj
pametnih mest, vasi in skupnosti. Posebej z vidika ugotavljanja potreb ljudi po pametnih
storitvah, vključevanju uporabnikov v razvoj aplikacij, krepitvi digitalnih veščin in umeščanju
pametnih rešitev v lokalne skupnosti ob upoštevanju človekovih pravic in načel kot so
dostopnost, zasebnost ter varnost. Pomembna vidika digitalne preobrazbe sta tudi večja
demokratičnost in okrepljena preglednost delovanja lokalnih skupnosti.

-

Program države za sistematičen dvig kompetenc
Ključni cilj je povezati ljudi, podatke, storitve in produkte, ki nastajajo na posameznih
področjih pametnega mesta, ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v kontekstu
pametnih mest. Pomembna je osredotočenost na ljudi in tudi skladen razvoj kompetenc,
potrebnih za skladno digitalno preobrazbo

-

Ambicioznost pri načrtovanju razvoja
Skladno s strategijo razvoja informacijske družbe in nacionalno strategijo pametne
specializacije, je digitalna preobrazba opredeljena tudi kot strateško razvojno področje, zato
želimo to priložnost čim bolje uporabiti.

-

Področje pametnih mest in skupnosti je relativno novo in hitro razvijajoče se področje, kar
velja tudi za standardizacijo na tem področju. S standardizacijo na tem področju se postavi
temelje za hiter razvoj in povezovanje rešitev.

