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▪ visoka stopnja potrebne profesionalizacije za doseg 
interoperabilnosti

▪ veliko zelo uporabnih rešitev, ki so fokusirana samo na ozek 
segment

▪ v merilih je tudi odprokodnost, kar je pri fokusiranih rešitev izziv
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▪ možnost naročanja na zdravstvene preglede prebivalcev s 
pomočjo integrirane mobilnosti platforme pametnega mesta, 
komunikacija pacientov s primarnim zdravstvom,

▪ optimizacija prometnih tokov v mestu z uporabo napredne 
optimizacije logistike in pametnih križišč,

▪ upravljanje e-polnilnic omogoča upravljanje umetne inteligence
in podatkov na področju e-mobilnosti, nadzor nad razpoložljivostjo, 
izračun zasedenosti, napredne analize uporabe,

▪ optimizacija parkirnega režima z uvedbo pametnih parkirišč
(pregled prostih parkirišč s pomočjo IoT naprav), rezervacija 
parkirišča,

▪ lokalna samooskrba omogoča povezovanje deležnikov na 
lokalnem nivoju v okviru preskrbe s hrano, ponudbo lokalnih 
izdelkov in storitev in turističnih namestitev,

▪ e-administracija nabavni proces, vložišče, likvidacija in vodenje
vhodnih računov, vodenje pogodb in vodenje dopustov,

▪ participacija meščanov za državljansko vpetost v odprto, 
participativno upravljanje pri odločitvah, orodje za sodelovanje in 
okrepljeno sodelovanje med upravo in državljani;







(1) Optimizacija upravljanja občine

⚫ optimizacija e-poslovanja s pomočjo digitalizacije 
internih procesov; 

(2) Participacija občanov

Možnost vključitve meščanov v odločevalske procese: 

⚫ Informiranje in dogodki

⚫ Ankete

⚫ OPO – javljalnik poškodb

⚫ Participativni proračun

⚫ Sestanek z županom in drugimi

Partner:
Žejn



(1) Uporaba pri analizah stanja

• Raba in oskrba z energijo

• Obnovljivi viri energije

• Promet

• Podnebje in zrak (emisije)

• Prostor

• Omejitve v prostoru

• Območja onesnaženosti

• Kurišča

(2) Uporaba pri načrtovanju

• Sončne elektrarne

• Geotermalna energija

• Vetrna energija

• Sistemi za daljinsko oskrbo

(3) Uporaba pri modeliranju

• Porabe energije

• Trendov rabe energije

• Učinkov ukrepov

• Kakovosti zraka



(1) Vsa mobilnost na enem

mestu

• Integracija z zasebnimi ponudniki

• Integracija z JPP

• Možnost povezovanja storitev

(2) Informacije o prometu

• Prikaz prometnih blokad,

• Prikaz slik iz kamer,

• Vetrna energija

• Sistemi za daljinsko oskrbo

(3) Optimizacija poti

• Možnost prikaza optimalne poti od 

točke A do točke B



(1) Podpora urejenih in 

neurejenih parkirišč

• Podpora geo območja,

• Integracija z IOT napravami,

• Prikaz prostih parkirnih mest,

• Prikaz najbližjega parkirišča;

(2) Enostavno plačevanje

• Možnost plačevanja z različnimi 

plačilnimi inštrumenti,

• Možnost podaljševanja plačevanja;



(1) Krepitev lokalnega
gospodarstva
⚫ vzpostavitev novih dobavnih poti

(npr. potujoča trgovina, prevoz na
dom, pametni nabiralnik),

⚫ možnosti naslavljanja novih kupcev
(prevoz na dom, turistične
nastanitve),

⚫ povezovanje ponudnikov
kmetijskih in turističnih proizvodov
(nove zaposlitve);

(2) Oživitev starih mestnih
jeder

⚫ vzpostavitev prevzemnih točk na
mestnih tržnicah,

⚫ vključitev ponudnikov iz mestnih
jeder na platformo,

⚫ postavitev pametnih prevzemnih
mest na željene lokacije;

(3) Krepitev lokalnih blagovnih
znamk v občini

⚫ pozitivni učinki pri prepoznavnosti
lokalnih blagovnih znamk,

⚫ povišanje tržnih aktivnosti za 
promocijo občine;



(1) Dostopnost do 
zdravniških storitev

⚫ dostopnost do 
zdravniških storitev
enostaven dostop do 
zdravniških storitev
brez obiska,

⚫ zmanjšan stres 
svojcev/skrbnikov
zaradi razbremenitve,

(2) Povezljivost s 
storitvami mobilnosti

⚫ možnost povezovanja 
s ponudniki storitev 
mobilnosti;



Ernest Žejn, CEO

+386 1 565 33 46

ernest.zejn@zejn.com

ernestzejn

https://www.linkedin.com/in/ernest-zejn/

Thank you!


