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Mestna občina Ljubljana  

24. seja MS           k 2. točki  

Mestni trg 1 

Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude  

 

 

Spoštovani župan! 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL podajam pobudo za ustanovitev novega 

delovnega telesa Mestnega sveta Ljubljana - odbora za digitalizacijo. 

 

Digitalizacija je odločilnega pomena za kvalitetno življenje in uspešno delo v današnjem 

poslovnem, privatnem in tudi političnem življenju. Tako v svetu, državi, kot tudi v mestu 

Ljubljana. Včasih je bila nadstandard, danes je nuja. Omogoča številne izboljšave, mnoge 

izmed njih v izjemno hitrem času. Naj jih na tem mestu omenim samo nekaj:  

- enotno digitalno vstopno točko, 

- prikaz prometnih zamaškov in izračun najhitrejše poti,  

- prikaz prostih parkirnih površin, kar bi zmanjšalo promet - kroženje med iskanjem prostega 

mesta, 

- enotni prikaz časovne zasedenosti polnilnic za e-vozila, 

- povezave rešitve sodobnih oblik prevozov, npr. car-sharinga, 

- prilagajanje intervalov semaforjev, 

- ažurne okoljske meritve, 

- sprotno prilagajanje oz. preusmerjanje prometa glede na obremenjenost (špice), okoljsko 

obremenitev, 

- takojšnjo zaporo prometa v primeru požara, poplave ali nujne vožnje reševalnega ali 

gasilskega vozila, 

- takojšnjo preusmeritev prometa v primeru prometnega zamaška, 



- agilno prilagajanje ogrevanja za večje zadovoljstvo stanovalcev in optimalno porabo 

energentov, 

- digitalizacija storitev MOL za prebivalce in obiskovalce, 

- takojšnje prevode v več jezikov, 

- celostne in povezane rešitve,  

- in še številne druge. 

 

Zaradi naraščajočega pomena in obsega digitalizacije v občinah in v izogib odgovoru, da to 

pokrivajo drugi odbori, sem prepričana, da za uspešno implementacijo v Mestni občini 

Ljubljana potrebujemo samostojen odbor za digitalizacijo namesto površnega pokrivanja the 

tematik znotraj drugih odborov. 

 

Mestna občina Ljubljana v mnogih primerih orje ledino pri umestitvi modernih tehnologij in 

sodobnih pristopov pri razvoju občine, prav bi bilo, da to stori tudi na enem najpomembnejših 

razvojnih področij sedanjosti – digitalizaciji.V odboru sem pripravljena tudi aktivno sodelovati. 

 

 

 

     

Mag. Katja Damij, mestna svetnica LMŠ 


