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SRIP PMIS

Slovenija  
kot primer dobre prakse
»Slovenijo lahko drugim državam predstavimo kot pilotno okolje za 
implementacijo naših produktov za pametno mesto,« je prepričan Matjaž 
Šteblaj iz IJS. 
Nina Šprohar

Konec meseca se bo odvila mednarodna konferenca 
logistike in transporta ICLST, kjer bodo v sodelova-
nju z več vertikalami SRIP-a PMiS (Pametna Mesta in 
Skupnosti) predstavili koncept mobilnosti, logistike 
in transporta v pametnem mestu. »Osrednji dogodek 
letošnjega leta pa je mednarodna konferenca Smart 
Towns 2018, ki bo novembra v Ljubljani, kjer pričaku-
jemo aktivno sodelovanje vseh vertikal in horizontal 
SRIP PMiS. Eden od glavnih ciljev konference je 
tesneje povezati člane PMiS z občinami in skupnostmi 
kot končnimi uporabniki njihovih produktov, zato 
bomo prisluhnili njihovim idejam in smernicam 
razvoja produktov za pametne skupnosti v priho-
dnosti,« napove Matjaž Šteblaj z Instituta »Jožef 
Stefan« (IJS).

Do pametnih IKT rešitev za podeželje
»Vzpostavili smo tesno sodelovanje s projektom 
Pametne vasi, ker imamo podobne cilje, saj tudi sami 
želimo implementirati pametne IKT rešitve na podro-
čju podeželja. Zato v zadnjem obdobju posvečamo 
veliko pozornost sodelovanju s slovenskimi občinami, 
mesti in skupnostmi. Želimo si pridobiti čim več 
članstva iz njihovih vrst, da bi lahko skupaj soustvar-
jali produkte za izboljšanje kvalitete življenja,« razloži 
Šteblaj in doda, da so njihove potrebe in želje vodilo 
in smernice za razvijalce pametnih rešitev. Poglobili 

bodo tudi internacionalizacijo SRIP-a skozi sodelo-
vanje z agencijo SPIRIT, iniciativo Vanguard, mrežo 
OASC, združenjem SBRA in ostalimi organizacijami. 
»Ena glavnih vrednot SRIP-a PMiS je povezovanje, 
zato si želimo sodelovanja. Le s tem lahko državlja-
nom omogočimo boljše pogoje bivanja in razvoja,« 
meni Šteblaj.

»Za lažje, preglednejše in učinkovitejše delovanje 
organov in članov SRIP PMiS pripravljamo enotno 
informacijsko-komunikacijsko platformo, ki bo 
prikazala in povezala vse kompetence SRIP PMiS 
in omogočala komunikacijo tako med našimi člani, 
kakor tudi z ostalimi SRIP-i,« pove Šteblaj in doda, 
da bo platforma začela delovati že pred koncem 
letošnjega leta. Pričakujejo tudi sodelovanje države 
in odgovornih ministrstev pri uveljavitvi pridoblje-
nih rešitev ter njihovo standardizacijo. »Tako lahko 
drugim državam Slovenijo predstavimo kot pilotno 
okolje za implementacijo naših produktov za pame-
tno mesto,« pojasni Šteblaj.

Želijo vzpostaviti svetovno prepoznana 
partnerstva
»Vizija partnerstva vertikalnih področij v SRIP PMiS je 
vzpostaviti svetovno prepoznan ekosistem partner-
jev, ki permanentno sinergično nadgrajuje in povezuje 
svoje kompetence in nudi zadovoljive kapacitete za 
raziskave in razvoj, produkcijo in trženje globalno 
konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev 
na vseh področjih Pametnih mest in skupnosti,« pove 
Šteblaj. Tej viziji sledijo tudi strateške usmeritve, kot 
sta na primer zagotavljanje ustreznih virov in pogojev 
za čim krajši čas od načrtovanja do trženja globalno 
konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev 
ter mednarodna uveljavitev slovenske »blagovne 
znamke« na področju PmMIS (Pametna mala mesta in 
skupnosti).

SRIP-PMiS je pomemben člen v umeščanju 
Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in digitalne regije 
z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje na 
globalni ravni. Kam pa bo usmerjen razvoj? »V srednje 

Z Razvojno inovativnim oblakom do uresni-
čitve idej
IKT horizontalna mreža (del SRIP PMiS) je usta-
novila delovno skupino na področju razvoja 
konceptov skupne referenčne digitalne plat-
frome. Skupina se je vključila v sodelovanje z 
Ministrstvom za javno upravo na temo Razvojno 
inovativnega oblaka (RIO) in IoT (internet stvari) 
platforma za podporo občinam. RIO bo omogo-
čil uresničevanje zamisli v povezavi z odprtimi 
podatki, pametnimi mesti, pametnim merjenjem 
in IoT. 

SRIP PMiS ima 
trenutno nekaj več 
kot 

140 
 članov.

Razvoj bo usmerjen 
v srednje in visoko 
tehnološke nišne 
rešitve za majhna 
urbana okolja.
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in visoko tehnološke nišne rešitve za majhna urbana 
okolja, regulirana z različnimi predpisi in pogoji, ki jih 
je potrebno upoštevati pri razvoju,« odgovori Šteblaj.

Letos so vstopili v drugo fazo operacije.»Poglobili 
smo sodelovanje z državnimi organi (ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za javno 
upravo, Služba vlade Republike Slovenije za kohe-
zijsko politiko) in skupaj z ostalimi SRIP-i vzpostavili 
smernice za nadaljnje delovanje. Ob boljšem sode-
lovanju z ministrstvi pričakujemo tudi boljše pogoje 
za delovanje SRIP PMiS in posledično večjo podporo 
vsem članom SRIP-ov,« je optimističen Šteblaj.

Organizirali vrsto izobraževanj
V letošnjem letu so bili zelo aktivni. »Najprej smo 
organizirali delavnico o pripravi projekta na javni 
razpis MGRT TRL 6-9, kjer smo člane informirali o prip-
ravi konkurenčne prijave na razpis, hkrati pa je bila to 
za nas tudi priložnost za mreženje ter izbiranje ustrez-
nih konzorcijskih članov,« pove Šteblaj. »Organizirali 
smo še veliko drugih dogodkov. Na delavnici o intelek-
tualni lastnini so člani prejeli pomembne informacije 

o pravicah industrijske lastnine, avtorskih pravicah 
in njihovega pogodbenega prenosa, na delavnici z 
imenom Varnost v sistemih interneta stvari (IoT) smo 
jih seznanili s specifičnimi izzivi, ki jih z vidika infor-
macijske in komunikacijske varnosti predstavljajo 
sistemi interneta stvari, na delavnici o razvoju in 
inoviranju poslovnih modelov pa smo jim predstavili 
orodja, gradnike, izzive in nasvete za testiranje ter 
uvedbo novih ali optimizacijo obstoječih poslovnih 
modelov,« pojasni Šteblaj.

Z namenom širitve dialoga so se z ministrstvom za 
javno upravo (MJU) srečali tudi člani IKT horizontalne 
mreže in člani sekcije SeGOV Združenja za informatiko 
in telekomunikacije GZS. Govorili so o problematiki 
razvojno inovativnega oblaka (RIO), primere dobre 
prakse pa so predstavila podjetja ePrvak z optimizi-
rano avtomatizacijo, Agitavit s pilotnim projektom 
pametnega upravljanja zabojnikov za odpadke in 
Fakulteta Doba, ki je poudarek dala na program 
novega magistrskega študija Menedžment pametnih 
mest. gg

Še pred koncem 
leta naj bi 

zaživela enotna 
informacijsko-

komunikacijska 
platforma, ki 

bo prikazala in 
povezala vse 

kompetence SRIP 
PMiS.

Razpisane subvencije

za študij

»Smo neprofitna organizacija, ki prispeva k skladnemu razvoju slovenskih regij. Na demo-

grafsko ogroženih in socialno deprivilegiranih regijah smo ustanovili fakultete, ki ponujajo 

visokošolske študijske programe,« je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma 

Mater Europaea – ECM in dodal, da Alma Mater konkretno prispeva h gospodarskemu 

razvoju tako, da izobražuje samo za zaposljive in družbeno deficitarne poklice.

Alma Mater Europaea – ECM, ki deluje pod patronatom Evropske akademije znanosti 

in umetnosti (EASA), je samostojna visokošolska institucija, ki ponuja študijske programe 

na vseh treh stopnjah študija. Vsi programi so akreditirani s strani Nacionalne agencije za 

visoko šolstvo RS (NAKVIS). AMEU ima akreditirane naslednje študijske programe: Fizio-

terapija, Socialna gerontologija, Management, Fizioterapija, Zdravstvena nega, Arhivistika, 

Ples in koreografija, Humanistika, Ekoremediacije, Zdravstvene vede, Strateški komunika-

cijski management in Projektni management.

Za letošnje leto razpisuje subvencije za študij na vseh treh bolonjskih stopnjah študija, in 

sicer Management (1., 2. stopnja), Strateški komunikacijski management (doktorski študij), 

Projektni management (doktorski študij), Evropske poslovne študije (2. stopnja), Ekore-

mediacije (2. stopnja). Prijava na subvencije tudi do 1000 evrov na letnik študija lahko 

pridobite v Referatu za študijske zadeve (ga. Tina Kavtičnik – tina.kavticnik@almamater.si).

Alma Mater v letošnjem študijsko leto vpisuje 

že 10. generacijo študentov.
Več na www.almamater.si


