Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski regiji
Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion
http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/InterMunicipality

2. sestanek pobudnikov
Mestna občina Novo mesto, Rotovž, Glavni trg 7
Četrtek, 21. aprila 2011 od 9:30 do 14:30
http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/InterMunicipality/meetings/2011-04-21_Novo-mesto.pdf

Ugotovitve in priporočila
Ugotovitve
Podonavska regija je za razvoj Slovenije strateško pomembna. Strategija EU za Podonavsko regijo je
poskus opredelitve skupnih ciljev držav v regiji in spodbujanje akcijskih programov za njihovo
uresničevanje.
Rabimo celovit pristop k razvoju, ki bi omogočil preskakovanje posameznih vrtičkov, in spodbujanje
medsektorskega sodelovanja. Samo na tak način si lahko obetamo odpiranje novih delovnih mest in
povečevanje konkurenčnosti.
V Sloveniji delamo nepovezano in ne izrabljamo možne sinergije. Pri iskanju dodatnih sredstev za
raziskovanje in razvoj so organizacije nepripravljene in nepovezane. Zato se z zamudo odzivajo na
razpise »na horuk«, pri tem pa niso zadosti uspešne pri pridobivanju projektov. To vodi v slabo voljo in
neodzivnost pri novih razpisih..
Opazna je potreba po intenziviranju sodelovanja občin pri uvajanju in uporabi e-rešitev in e-storitev.
Sodelovanje je nujno za zagotavljanje izrabljanja najboljših možnih rešitev, zmanjševanje stroškov,
skrajševanje časa in povečevanje zadovoljstva uporabnikov.
Sodelovanje vseh zainteresiranih organizacij je mogoče intenzivirati v fazi predkonkurenčnega
oblikovanja zamisli z jasno usmeritvijo v pridobivanje poslov.
Na ravni države, občin, podjetij in ponudnikov e-tehnologij je potrebno spodbuditi povpraševanje po
e-rešitvah in e-storitvah.
Za sodelovanje bo koristno, če se prijavijo inovativne občine, ki bodo »vlečni konji« razvojnega
prizadevanja v izbrani smeri. Za vsako smer bi veljalo opredeliti nekaj prototipov najbolj potrebnih erešitev in e-storitev za skupno testiranje. Pomembna je usmeritev v zadovoljevanje potreb malih občin,
za katere je treba zagotoviti cenovno in organizacijsko sprejemljive e-rešitve in e-storitve.
Za občine je pomembno upoštevanje obstoječih e-rešitev in e-storitev državne uprave in poznavanje
zadevnih razvojnih načrtov. Občine izražajo interes za sodelovanje upravnih enot v pobudi.
Na podlagi predstavljenih prototipov in priložnosti, ki jih ponujajo, predstavniki občin in tehnoloških
podjetij izražajo interes za vključevanje problematike e-odzivanja v primeru večjih nesreč.
Veleposlaništvi Hrvaške in Srbije sta izrazili interes za pobudo medobčinskega e-sodelovanja in
predlagali, da jih obvestimo o dogovorih na sestanku. Predstavniki mestnih občin in gospodarskih
zbornic bodo potrdili interes za udeležbo na sestanku z veleposlaništvom v mesecu maju. Ob tem
bodo navedli podatke o organizaciji/odgovorni osebi na Hrvaškem ali v Srbiji, s katero so že
dogovorjeni za poskusno čezmejno e-sodelovanje. Koristno bi bilo, da predstavnike organizacij na

Hrvaškem in v Srbiji povabijo na 3. sestanek pobude, ki bo v Kopru v juniju; zagotovo pa na
mednarodni sestanek 20. septembra v Ljubljani.
Zainteresirane organizacije bodo sporočile interes za čezmejno e-sodelovanje z organizacijami držav
Avstrija, Nemčija, Italija in Madžarska.
Podjetje SAP AG je sporočilo interes za sodelovanje v pobudi in za odpiranje zadevnih povezav v
državah Podonavske regije. Za mednarodni sestanek v Ljubljani 20. septembra so potrdili
pripravljenost, da zagotovijo udeležbo predstavnikov Baltske regije, ki imajo interes za e-sodelovanje s
Podonavsko regijo.
Priporočljivo bi bilo izdelati prototipe modelov. Na primer, model brezžičnega omrežja občine in model
mobilnega dostopa do informacijskega portala občine.
Kažejo se priložnosti racionalnega zagotavljanja e-storitev za e-arhiviranje.
Nakazan je bil interes za usmeritev enega izmed mogočih predlaganih projektov v poskusno čezmejno
izmenjavanje e-računov.
Nakazan je bil interes za izdelovanje prototipne rešitve socialnega računalništva (social computing) z
vidika potreb prebivalcev občine.
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Potrjeno je, da bo sodelovanje pri izdelavi prototipnih e-rešitev in e-storitev skladno z dogovorom na
1. sestanku pobude na Rektoratu Univerze v Mariboru: Vsi sodelujoči krijejo svoje stroške in si
prizadevajo pripraviti skupni predlog projekta, s katerim bi konkurirali na enem izmed bodočih
razpisov Slovenije ali EU.
Poskusna uporaba prototipov bo brezplačna. Poskusni uporabnik se zavezuje, da bo razvijalcu
prototipa posredoval pripombe in predloge izboljšav prototipa.

Priporočila
Izrabljati velja razpoložljive programe, v okviru katerih se razpisuje projekte čezmejnega esodelovanja. Bilateralne, na primer sodelovanje mest. Transnacionalne, na primer Alpe, Srednja Evropa,
Jugovzhodna Evropa, Sredozemlje.
Predlagatelji projektov čezmejnega e-sodelovanja naj bi se pripravili na razpise projektov, za katere je
v Sloveniji koordinator Oddelek za teritorialno sodelovanje, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje
in prostor Republike Slovenije. Razpisi projektov za Jugovzhodno Evropo (South-East Europe) bodo v
septembru ali oktobru 2011.
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informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v juniju
in septembru/oktobru 2011. Do tedaj naj bi se zainteresirani povezali za opredelitev vsebine projekta
in organiziranost projektne skupine.
Za sodelujoče organizacije so aktualni tudi razpisi raziskovalnega programa Evropske unije za
konkurenčnost in inoviranje (Competitiveness and Innovation Framework Programme

- CIP of

European Union, ICT Policy Support Program) ter razpisi 7. raziskovalnega programa.
Razvijalci prototipnih rešitev naj presodijo o priložnostih izrabljanja razpoložljivih geo-podatkov v
Sloveniji pri oblikovanju svojih zamisli (geo-locirane e-vsebine za občine). Priporočljiva je vgradnja
tridimenzionalnih in štiridimenzionalnih sestavin e-rešitev in e-storitev (4D = 3D + čas). Možna

področja uporabe so na primer: šolske vsebine, knjižnice in muzeji, turistične destinacije, sprehod po
mestu, nepremičnine, gostinstvo in promet.

Naslednji sestanki
Tretji sestanek pobude bo na rektoratu Univerze na Primorskem v četrtek, 9. junija. Na sestanku bodo
predstavljene izpopolnjene prototipne rešitve in nakazani možni projekti čezmejnega e-sodelovanja. V
ta namen se ponudniki e-tehnologij in zainteresirani uporabniki povežejo in kot skupina predlagajo
teme svojih predstavitev.
Četrti, mednarodni sestanek pobude bo v torek, 20 septembra v Centru Evropa v Ljubljani. Na sestanku
bodo predstavljene splošne priložnosti čezmejnega e-sodelovanja in povezovanja e-regij ter nakazani
možni mednarodni projekti. Na tem sestanku naj bi bile oblikovane usmeritve morebitne skupne
predstavitve na Prvem poslovnem forumu Podonavske regije (The First Danube Region Business
Forum), ki ga na Dunaju 3. in 4. novembra 2011 organizira Gospodarska zbornica Avstrije.

Zapisal: Jože Gričar
Dostavljeno udeležencem sestanka in članom pobude.

