
SMART CITY 

KORAKI DO  

PAMETNIH 

REŠITEV 
Primož Kučič 

IKT poslovne rešitve 



Kaj je Smart City 

 

• Smart City je razvojna vizija kako integrirati infomrmacijsko komunikacijske 

tehnologije (IKT) in tehnologije Interneta Stvari (IoT)  za upravljanje mestne 

infrastrukture na varen način. Mestna infrastruktura vsebuje informacijske sisteme, 

šole, knjižnice, transportna sredstva, bolnišnice, oskrbo z elektriko, vodo, 

upravljanje z odpadki, varnost in druge storitve za občane. 

 

• Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) se uporablja za izboljšanje 

produktivnosti in večjo interaktivnost storitev, za zmanjšanje stroškov, izboljšanje 

porabe virov in boljšo komunikacijo med občani in mestno/občinsko upravo. 
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Leto 2017 bo tako kot lansko v znamenju digitalne preobrazbe, v prihodnjih 

petih letih pa bodo na poslovanje čedalje bolj vplivali tudi obogatena resničnost, 

internet stvari, glasovni vmesniki, tehnologija blockchain, algoritmi kolektivnega 

znanja in podobne tehnologije.  
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 Says... 
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Do leta 2019 bo 20 

odstotkov podjetij 

opustilo mobilne 

aplikacije Leta 2019 bo za 

vsak dolar, vložen v 

inovacije, potrebnih 

še sedem za 

uvajanje 

Do leta 2020 bo sto 

milijonov 

uporabnikov 

kupovalo v obogateni 

resničnosti 
Do leta 2020 bo 30 

odstotkov brskanj po 

internetu potekalo 

brez zaslona 

Leta 2020 bo internet 

stvari povečal 

potrebo po 

shranjevanju le za tri 

odstotke 

Leta 2020 bo 40 

odstotkov zaposlenih z 

nošenčki za fitnes 

znižalo stroške 

zdravljenja 

Do leta 2020 bodo 

algoritmi pozitivno 

vplivali na več kot 

milijardo delavcev 

Do leta 2022 bo 20 

odstotkov osebnih 

aktivnosti vključevalo 

storitev enega od sedmih 

vodilnih digitalnih 

velikanov 

Leta 2022 bo internet 

stvari pri vzdrževanju 

in potrošnih 

materialih prihranil 

bilijon dolarjev 

2017-2022 

Do leta 2020 za 

deset milijard 

dolarjev naložb v 

tehnologijo 

blockchain 



1 korak: Ali smo pripravljeni na spremembe? 
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1 korak: Ali vemo kaj spremembe prenesejo? 
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1 korak: Ali jih znamo uvesti? 
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Za koga moramo biti pametni? 
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OBČINA 

OBČAN 

OBISKOVALEC 



Področja  

Komunikacijske storitve 

• Poenotene komunikacije (PBX, Kontaktni centri, Videokonference,…), upravljana omrežja, IP 
rešitve in varnost, Hospitality, komunikacijska oprema, M2M, IoT 

Informacijske storitve (IT): 

• Standardni produkti (SaaS, IaaS, DCaaS), upravljanje IT, IT projekti, upravljane delovne postaje, 
Odprta knjiga, IT oprema (strežniki, diskovje, delovne postaje),  

Microsoft, licence in Izobraževalni center 

• Izobraževalni center, licence (MS, IBM, Symantec,..),  MS storitve, SAM 

Informacijska varnost 

• Mobile Device Management, Požarne pregrade, kriptirana komunikacija, penetracijski testi, DRaaS 

 

Aplikativne rešitve 

• SAP kot storitev, Dokumentni sistemi, Mobilna Storitvena Platforma, Pametni Vozni Park, Digitalno 
oglaševanje 

9 



Storitve za občine? 

 
Kam gre denar? 
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Vzdrževanje 70% 

Razvoj 30% 



Vizija Telekoma Slovenije na področju IKT 
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„Najem IKT kot mesečna naročnina?“ 



Storitve za občane 
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SMART PARKING 

SMART LIGHTNING 

ENVIRONMENTAL MONITORING 

 CITIZENS FEEDBACK 

E-CARE 



Naslov prezentacije lahko tudi datum, avtor ali pripis POSLOVNA SKRIVNOST – 1. STOPNJA 1234  13 



E-oskrba 

 

• je socialno varstvena storitev oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, 

osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji kot npr. slepota, gluhost, 

huda obolenja. Telekom Slovenije je pridobil dovoljenje ustreznega ministrstva; 

 

• omogoča daljše, aktivno in bolj varno bivanje na domu starejšim, zmanjšuje 

posledice padcev, socialno izključenost in obremenitev družin v skrbi za svojce; 

 

• občinam in državi omogoča učinkovitejšo rabo virov socialnega in 

zdravstvenega varstva, kasnejši odhod v institucionalno varstvo,  ter 

zmanjševanje razlik pri obravnavo starejših, ki živijo na domu, s starejšimi, ki živijo 

v institucionalnem varstvu. 
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Obiskovalec 

 

• Brezžična omrežja, spletne kamere in lokacijske storitve 
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Samo še to! 
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Hvala! 

Telekom Slovenije, d.d. 

Cigaletova 15 

1000 Ljubljana  

 

www.telekom.si 

T: 041 700 700 ali 080 8000 

E: info@telekom.si 

http://www.telekom.si/

