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Ozadje 

Mesta rastejo z neverjetnim tempom po vsem svetu: 
• Leta 1950 v mestih 30 % prebivalcev na svetu 
• Danes 50 % 
• Napovedi za 2030 – 60 % 
To predstavlja velike izzive za mestne oblasti, ki morajo: 
• znatno širiti komunalno infrastrukturo,  
• oskrbeti prebivalce z energijo (toplota in električna 

energija),  
• poskrbeti za odpadke,  
• zagotoviti pitno in odvesti komunalno vodo,  
• urediti mobilnost…  

 
 



Rast urbanih območij na uro 



Partnerji 

1. Manchester / United Kingdom (Lead Partner) 
2. Dublin / Ireland 
3. Porto / Portugal 
4. Guadalajara / Spain 
5. Zagreb / Croatia 
6. Smolyan / Bulgaria 
7. Suceava / Romania 
8. Miskolc / Hungary 
9. Stockholm / Sweden 
10. Eindhoven / Netherlands 

 
 



Cilj 

• razviti pristop, ki temelji na praktičnem, 
dejanskem delu partnerskih mest, za 
opredelitev mehanizmov in pristopov, za 
zmanjševanje tveganj pri uvajanju pametnih 
tehnologij. 

 



Namen 

• raziskati in razviti inovativna orodja za 
upravljanje za občine, ki so potrebni za 
financiranje, gradnjo, upravljanje in 
delovanje pametnega mesta.  

• razviti pristope za podporo odločanju, 
naložbam, upravljanju in vzdrževanju 
pametnih rešitev, ki pomagajo pri doseganju 
razvojnih ciljev mest. 

 

 



Kako? 

5 partnerjev pripravi tematska poročila: 

• Pametne Politike 

• Organizacijski razvoj 

• Pametno financiranje in naročanje 

• Podatkovna integracija 

• Inovacijski ekosistemi 

10 integriranih akcijskih načrtov (IAN): 



Kako? (2) 

Oktobra v Stockholmu že predstavili in testirali IAN: 
• Organizacijski razvoj in pametno financiranje ter  
• Pametno financiranje in inovacijski ekosistem. 
Opredelili so pametno politiko kot: 
• "Lokalno sprejeti predpisi in spodbude, usmerjene k ravnanju z 

inovativnimi tehnologijami in njihovim vplivom na razvoj mest. 
Pametne politike si prizadevajo vzpostaviti inovacije za rast 
gospodarstva na trajnosten način, ki prispeva k znižanju mestnega 
okoljskega odtisa, izboljša kakovost življenja občanov in povečuje 
učinkovitost javne porabe. Pametne politike zadevajo odpiranje 
priložnosti v mestu. So sposobne povzročiti velik učinek z relativno 
majhnimi spremembami.“ 

Se seznanili z dobrimi praksami uspešnih politik, npr.: 
• Zeleni Taxi na letališču Arlanda, ki ima zdaj 100% eko-taksije 



Potrebe po znanju 

Vprašanja in nekaj možnih rešitev 

• Pametne politike 

• Podatkovna integracija in urbane platforme 

• Organizacijski razvoj 

• Javna naročila in Finance 

• Inovacijski ekosistemi 



Pametne politike – Predpisi in 
spodbude 

• Kateri so dobri primeri pametnih politik 
(predpisov, spodbud) iz partnerskih mest? 

• Katere taktike za izvajanje teh politik, so se 
izkazale za uspešne? 

• Kateri so izzivi v partnerskih mestih, ki jih je 
mogoče rešiti s pomočjo pametne politike? 

 



Možne rešitve  
za pametne politike 

Mobilnost 

• Pristojbine za prometne konice 

• Nizko-emisijske zone 

• Parkirišča 

• Spodbude za električna vozila 

• Kolesarjenje 

• Trajnostna logistika 

 

 



Možne rešitve  
za pametne politike 

IKT 

• Centralizirano upravljanje s podatki 

• Ureditev informacij javnega sektorja 

• Portal odprtih podatkov / strategija 

• ureditev iz optičnih vlaken in zagotavljanje 

• Uredba in pravilnik za optična vlakna (angl. 
Fibre optic regulation & provision) 

 

 

 



Možne rešitve  
za pametne politike 

ENERGIJA 

• Predpisi za energetsko učinkovitost 

• Davki na CO2 in sheme trgovanja z emisijami 

• Feed-in tarife za obnovljive vire  

• Spodbude za vgradnjo obnovljivih virov 

• Uredba za lokalne ponudnike energije 

 

 



Možne rešitve  
za pametne politike 

ZGRADBE 

• Spodbude za prenove 

• Kode za zgradbe (energetske zahteve) 

• Analiza življenjskega cikla 

• Predpisi za investitorje (npr. za instalacijo 
obnovljivih virov) 

 

 



Podatkovna integracija in urbane 
platforme 

• Kakšne so zahteve po podatkih (tehnologija, 
pogodbe in druge) za integracijo mestnih 
storitev različnih ponudnikov? 

• Kakšna so merila za določitev podatkov, ključni 
kazalniki in njihova povezava? 

• Kdo naj bi in kdo ne bi smel imeti dostopa do 
katere vrste različnih podatkovnih baz? 

• Kaj so ustrezna orodja, ki anonimizirajo 
podatke na urbani platformi? 

 



Organizacijski razvoj 

• Kako zagotoviti močno vodstvo za "pametne 
rešitve" v naših mestih?  

• Kako lahko rešimo problem razdrobljenosti in 
silosov prek osrednje usklajevalne strukture in 
s poslovnim upravljanjem procesov? 

• Kako lahko gradimo ustrezen model 
vključenosti in dosegamo višjo ozaveščenost o 
priložnostih občinskih uslužbencih in 
občanih(učeča se organizacija)? 



Možne rešitve  
za organizacijski razvoj 

• Vzpostavitev učeče se organizacije znotraj občinske 
uprave 

• Oblikovanje upravnih struktur za med-oddelčno 
upravljanje procesov 

• Vzpostavitev pametnih mestnih svetovalnih odborov 
• Opredelitev kazalnikov, oblikovanje merilnih sistemov 

zmogljivosti 
• Strateško pametno upravljanje mesta, ki temelji na 

jasnih ciljih in sodobnih upravljavskih orodjih 
• Integrirano in dolgoročno načrtovanje, ki temelji na 

holističnem ustvarjanju vrednosti 



Javna naročila in Finance 

• Kako lahko ustvarimo velike in inovativne predloge za 
javna naročila v vseh oddelkih? 

• Kaj je potrebno za dosego kulturnih sprememb v 
ekipah za javno naročanje in politik javnih naročil, da se 
zagotovi bolj inovativen pristop za oddajo javnega 
naročila? 

• Kako zagotoviti politično podporo in kako lahko bolj 
zrelo upravljamo in delujemo na bolj inovativen način? 

• Kako lahko količinsko opredelimo, merimo in 
zajemamo koristi povezanih rešitev in inovacij? In kako 
lahko dodelimo ugodnosti upravičencu? 



Možne rešitve  
za javna naročila in finance 

• Inovativno naročanje 

• So-investicijske sheme 

• Financiranje na podlagi podatkov in delovanja 

• Nova JZP in joint ventures 

• Inovativna partnerstva 



Inovacijski ekosistemi 

• Kateri so najboljši načini za razložiti pozitiven 
vpliv pametnih / povezanih rešitev občanom, ter 
ozaveščanje, da se mesto lahko uporablja kot živi 
laboratoriji? 

• Kako lahko razvijemo odprt in vključujoč 
ekosistem, v katerem se vsak deležnik zaveda 
svoje vloge, odgovornosti in koristi. 

• Kako lahko financiramo razvoj lokalnega 
inovacijskega ekosistema prek javno-zasebnih 
partnerstev? Kakšno vlogo lahko igra inovativno 
naročanje? 
 



Možne rešitve  
za inovacijske ekosisteme 

• Vzpostaviti in vzdrževati proces pozitivne 
komunikacije z lokalnimi deležniki 

• Vključiti občane na pozitiven način 

• Sodelovati z MSP in univerzami za spodbujanje 
inovacij (npr. z zagotavljanjem podatkov) 

• Vključiti univerze in lokalna podjetja za 
doseganje razvojnih ciljev mesta 



Pametna mesta in krožno 
gospodarstvo 

Primeri tehnoloških inovacij za optimizacijo lokalnih virov - ravnanje z 
odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov mest Gävle (SE) in 
Guadalajara (ES). Preizkušene rešitve vključujejo sisteme IKT, npr.:  

• družbena omrežja za povečanje ozaveščenosti in odgovornosti 
• Računalniki, ki so na voljo v vseh smetarskih vozilih, obveščajo 

službe za čiščenje in recikliranje o slabo ločenih odpadkih, medtem 
ko večina občanov dobi povratne informacije preko svojih mobilnih 
aplikacij. 

• Mesto načrtuje, še korak naprej z obveščanjem ljudi o vplivu 
izdelkov, ki jih kupujejo na okolje, z obogatenimi kodnimi sistemi 
(code bars).  

• Guadalajara uporablja model tehnologija-talent-toleranca, ki stavi 
na IKT za rabo in krepitev človeškega kapitala ter za razvoj strpne, 
odprte in inovativne družbe. 



Pametna mesta in krožno 
gospodarstvo 

V testni fazi je pet pilotnih projektov na različnih področjih: 
• inteligentni zabojniki za odpadke, povezani z internetom, za 

obveščanje komunale o odpadkih, ki so na voljo v vsakem zabojniku 
in dodeljevanje uporabnikom, ki jih reciklirajo 

• rešitev za inteligentno prečkanje pešcev;  
• komunikacijski kanal s QR kodami,  
• sistem za okoljski monitoring s cenovno ugodnimi senzorji; in  
• SmartAparc za odkrivanje parkirnega prostora na osnovi 

računalniškega vida. 
Obe mesti je poudarjata, da projekti, povezani s krožnim  
gospodarstvom, potrebujejo nadzorne sisteme za merjenje učinkov  
na lokalni ravni. 

 


