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1 PAMETNA OBČINA ZA USPEŠNO PRIHODNOST 

“Pametno mesto je mesto, ki se razvija trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki svojim 
prebivalcem nudi najvišjo kakovost bivanja ob nizkih obratovalnih stroških in ki za doseganje 
teh ciljev uporablja napredne in inovativne tehnološke rešitve.”  
Prav tako v osnovi izhaja ideja Krško – pametno mesto iz ustvarjanja in povezovanja 
človeškega in družbenega kapitala ter povezovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
s ciljem generiranja večjega in trajnostnega razvoja in višje kakovosti življenja občanov. 
 
Strategija »Krško – pametno mesto« je napisana z namenom uveljavitve mesta Krško med 
»Pametna mesta«, ki ga bo umestilo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno konkurenčno 
mesto, posledično občino z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje ter aktiviranje 
trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti. Strategija razvoja 
pametnega mesta predstavlja platformo za osredotočenje strateških in razvojnih vlaganj za 
razvoj mesta Krško kot pametnega mesta. 
 
Aktivnosti pametnega mesta bodo potekale na področju elektro oskrbe, komunalne oskrbe, 
infrastrukture, transporta, mobilnosti, turizma, okolja, podjetništva in kmetijstva. V pametnih 
mestih se digitalne tehnologije uporabijo za izboljšanje javnih storitev za državljane, boljšo 
uporabo virov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Pametno mesto je mesto, kjer 
tradicionalna omrežja in storitve postanejo učinkovitejše z uporabo digitalnih in sodobnih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), v korist svojih prebivalcev in podjetij 
(Evropska komisija 2015). 
 
ZAKAJ POTREBUJEMO PAMETNA MESTA? 
 

– prihaja do velikih sprememb na področju načrtovanja in organizacije mest, 
– gre za iskanje nujnih rešitev, kako sodobna mesta sploh obvladati in istočasno omogočiti 

njihov kontroliran razvoj, 
– takšen pristop je nujno potreben, saj naj bi leta 2050 na svetu živelo okrog 10 milijard 

ljudi, kar je dvakrat toliko, kot jih je živelo leta 1990, 
– v letu 2019 je na svetu živelo 7,8 milijarde ljudi. 

 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 

Slika 1: Prikaz območja občine Krško za izvajanje strategije pametnega mesta 
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2 KRŠKO DANES 

Občina Krško je v preteklih letih z lastnimi sredstvi in s pomočjo nepovratnih sredstev EU 
izvedla projekte in že vzpostavila določene storitve, ki občino počasi potiskajo na pot k 
pametnemu mestu. 
 
Aktivnosti, priznanja, dosežki in prizadevanja Občine Krško po letih: 

 
 Leto 2014 

 Program Varčuj/Štedi (demonstracijska proga svetilk javne razsvetljave), 
 Energetska sanacija treh osnovnih šol (Krško, Brestanica, Leskovec pri 

Krškem), 
 Planetu Zemlja prijazna občina, 
 Posebna nagrada Evropskega združenja Liga prvakov s področja obnovljivih 

virov energije v kategoriji novi članic. 
 

 Leto 2015 
 Evropsko mesto športa, 
 Prostovoljstvu prijazno mesto, 
 Planetu Zemlja prijazna občina, 
 Priznanje Turistične zveze Slovenije za mestno jedro Krškega, 
 Energetska sanacija vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, obnova OŠ Jurija 

Dalmatina Krško, 
 Nakup električnega avtomobila, 
 Izgradnja novih polnilnih mest za električne avtomobile v okviru obnove starega 

mestnega jedra. 
 

 Leto 2016 
 Naziv Planetu Zemlja prijazna občina, 
 Naziv Mladim prijazna občina za obdobje od 2016 do 2020, 
 Prostovoljstvu prijazno mesto, 
 Evropsko mesto športa, 
 Podpornik projekta E-cikliraj. 

 
  Leto 2017 

 Prostovoljstvu prijazno  mesto, 
 Najaktivnejša občina med nemestnimi občinami v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti, 
 Energetska sanacija OŠ Podbočje, 
 Začetek novogradnje skoraj nič-energijskega vrtca pri OŠ Adama Bohoriča 

Brestanica, 
 Trajnostna mobilnost: sprejem dokumenta Celostne prometne strategije, nove 

kolesarske povezave (Senovo - Brestanica), vzpostavitev sistema brezplačne 
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izposoje koles; pilotni projekt cone 30 na območju OŠ Jurija Dalmatina Krško. 
 

 Leto 2018 
 Prostovoljstvu prijazno mesto, 
 Mladim prijazna občina za obdobje 2016 - 2020, 
 Finalistka med najbolj aktivnimi nemestnimi občinami v okviru Evropskega 

tedna mobilnosti, 
 Priznanje Planetu Zemlja prijazna občina, 
 Prizadevanja za energetsko učinkovito občino, 
 Zaključek energetske sanacije OŠ Podbočje, 
 Zaključek novogradnje skoraj nič-energijskega vrtca pri OŠ Adama Bohoriča 

Brestanica, 
 Trajnostna mobilnost: cona umirjanja hitrosti na državni cesti ob OŠ Koprivnica, 

vzpostavitev tabel K+R v okolici vseh osnovnih šol, nova večnamenska pot v 
Dolenji vasi. 
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3 ANALIZA STANJA 

Analizo stanja postavljamo v širši kontekst razvoja pametnega mesta Krško v svetovnem merilu 
in predvsem v kontekst razvoja pametnega mesta ter glavnih usmeritev na tem področju v 
prihodnjih petih letih. V skladu z navedenim v prvem delu analize predstavljamo strnjen pregled 
stanja in trendov pametnega mesta. 
 
Pametna mesta uporabljajo tehnologijo, ta pa služi ljudem. Pametna mesta temeljijo na 
informacijski tehnologiji, oblikovani, da optimizira uporabo resursov ter spodbuja skladen in 
trajnostni razvoj. Med sabo so povezane ulice, kjer je celo vsaka ulična svetilka lahko prejemnik 
in oddajnik pomembnih informacij, kontejnerji za smeti komunalnemu podjetju v realnem času 
sporočajo, kako polni so, da jih ti pravočasno izpraznijo, medtem ko senzorji v njihovi okolici 
regulirajo zalivanje zelenih površin z branjem vremenske napovedi. Števci porabe so odčitani 
daljinsko, tipala za regulacijo prometa pa takoj zaznajo, če se zgodi prometna nesreča, in 
omogočajo hitro posredovanje. 
 
Opisani so nekateri elementi vizije pametnega mesta prihodnosti. Ko svet postaja notranje in 
zunanje povezan in odvisen od tehnologije, se vsak dan pojavljajo nove aplikacije in 
spreminjajo način, kako pristopamo k vsakodnevnim aktivnostim. Vse postaja pametno, od 
hladilnikov, pametnih asistentov do varnostnih mehanizmov v hiši, ki pomagajo k 
učinkovitejšemu življenjskemu slogu.  
 
Ob prihodu pametnih mest se srečujemo s pomanjkanjem ustreznega kadra, ki bi bil sposoben 
učinkovito izrabiti vse potenciale tega tehnološko naprednega urbanega bivanja. 

3.1 Komponente 

Pametno upravljanje ob učinkovitosti porabe (javnih) sredstev skrbi tudi za vključenost vseh 
deležnikov.  
 
Pametno zdravstvo ne pomeni zgolj učinkovitega zdravljenja ter preprečevanja bolezni, 
temveč tudi skrb za povečanje storilnosti.  
 
Pametno mobilnost lahko brez večjih pomislekov štejemo kot enega izmed ključnih stebrov 
sprememb za prihodnost. 
 
Pametna infrastruktura in tehnologija nedvomno predstavljata osrčje mest prihodnosti. 
Ravno tehnologija (ob spremembi načina razmišljanja) namreč pomeni ključen preskok v 
učinkovitosti mesta za boljše življenje prebivalcev, ki ga pogosto poganjajo podatki iz ozadja.  
 
Pametna energija in ekonomija, ob hkratnem povečanju izkoristka surovin, predstavljata tudi 
najotipljivejše kazalce glede skrbi za okolje. 
 
Pametni ljudje in pametno izobraževanje pomenijo za mesta prihodnosti osnovno celico, ki 
določa njihovo uspešnost, saj le opolnomočeni prebivalci, ki se vključujejo in povezujejo v 
upravljanje mesta, lahko poskrbijo za njegovo dobrobit ter učinkovito upravljanje. (Vir: 
Pametna mesta v Sloveniji: primerjava dobrih praks s tujino, Fakulteta Doba). 
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3.2 Digitalna preobrazba - Evropa 

Digitalna preobrazba je ključnega pomena za prihodnjo rast v Evropi. Z novimi projekti 
financiranja bo naslednji dolgoročni proračun EU, evropski večletni finančni okvir, pripomogel 
k premostitvi vrzeli pri naložbah v digitalizacijo v EU v obdobju 2021-2027 v okviru katerega 
je Komisija oblikovala nov predlog programa za digitalno Evropo s skupnim proračunom v 
višini 9,2 milijarde EUR v podporo digitalni preobrazbi evropskih družb in gospodarstev. 
Program bo spodbudil prelomne naložbe v super-računalništvo, umetno inteligenco, 
kibernetsko varnost in napredne digitalne spretnosti. (Vir: SRIP Pametna mesta in skupnosti, 
Akcijski načrt 3. faza, februar 2020). 
 
Evropska mesta se praviloma visoko uvrščajo na lestvicah pametnih mest, torej tistih, ki so že 
razvila trajnostne rešitve za težave urbanih predelov, poznajo že marsikatero pametno rešitev 
za trajnostno gradnjo, preskrbo z energijo, čistejši promet in logistične poti, učinkovite vodne 
sisteme in odvoz odpadkov. (Kapitanovič, Svet kapitala) 
 
Najpametnejša mesta na svetu: 

 Dunaj        
 Toronto 
 Pariz 
 New York 
 Stockholm 
 London 
 Tokyo 
 Berlin  
 Hong Kong 
 Barcelona 

 
“Da izraz »pametno mesto« ni rezerviran samo za velike prestolnice, nam pove podatek, da je 
laskavi naslov najpametnejšega mesta na svetu v letu 2015 prejel Dunaj iz sosednje Avstrije.” 
S svojim ambicioznim projektom: Smart city Wien, ki se je uradno začel marca 2011, se Dunaj 
že vrsto let uvršča v sam vrh pametnih mest. Na Dunaju se zavedajo, da se spremembe ne 
morejo zgoditi čez noč, zato ima projekt zelo jasno zastavljene kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne cilje. (gartner a-com) 

3.3 Analiza stanja - Slovenija 

Slovenija je nekoč bila med prvimi državami, ki so uvajale informatiko v šolske učne načrte. 
Cilji so bili izboljšanje digitalne pismenosti, e-znanj in boljšo e-vključenost. Vsebin s področja 
računalništva in informatike pa je danes v slovenskih osnovnih in srednjih šolah alarmantno 
malo, spremembe, ki so v svetu že preizkušene, pa je potrebno uvesti odločno in hitro, če ne 
želimo, da naši otroci zaostanejo za vrstniki iz tujine. (Vir: SRIP Pametna mesta in skupnosti, 
Akcijski načrt 3. faza, februar 2020) 
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Pametna mesta v Sloveniji: 
 
Maribor 
Pobuda Pametno mesto Maribor je bila ustanovljena, da bi z vpeljavo pametnih storitev, 
tehnologij in izdelkov spodbudila inovativnost in trajnostni razvoj mesta z okolico. Ustanovitev 
pobude je temeljil na partnerstvu Mestne občine Maribor, Univerze v Mariboru ter drugih 
razvojnih inštitucij in gospodarstva, ki so leta 2013 skupaj pridobili sredstva Evropske komisije 
za izvedbo projekta Upside. Ta naj bi spodbujal razvoj rešitev za sodelovanje uporabnikov pri 
inovacijah v digitalnih ekosistemih. 
 
V sklopu pobude Pametno mesto Maribor so realizirali že vrsto projektov: 

– Mednarodni projekt Demola spodbuja soustvarjanje študentov, podjetij in visokošolskih 
ustanov. Podjetja svoje razvojne izzive predstavijo študentom, ki oblikujejo 
interdisciplinarne projektne skupine in pod vodstvom mentorjev iščejo rešitve, ki jih 
podjetja lahko uporabijo v svojih poslovnih procesih. 

– Kolesodvor je prva varovana javna kolesarnica v Sloveniji. Vanjo je možno vstopiti le 
z elektronsko kartico, ki jo lahko pridobijo lastniki mesečnih vozovnic za vlak. 30.000 
vgrajenih daljinskih vodomerov Mariborskega vodovoda, kar je 66 % delež vseh 
vgrajenih vodomerov. Ti omogočajo obračunavanje vodarine po porabi, kar pomeni 
enostavnejše vzdrževanje vodovoda in preudarnejšo porabo. (Fakulteta Doba). 

 
Idrija 
Občina Idrija, koncern Kolektor, ELES, Elektro Primorska, japonska družba Hitachi, japonska 
organizacija NEDO ter vrsta manjših slovenskih podjetij v Idriji razvijajo pametno 
elektroenergetsko omrežje, ki bo omogočalo shranjevanje energije in samooskrbo v primeru 
večjih izpadov. Projekt je vreden okoli 35 milijonov evrov, vanj pa so vključene javne ustanove 
in podjetja na območju mesta Idrija. Njegov namen je na osnovi naprednih tehnologij 
vzpostaviti nadzor nad porabo in optimizirati rabo električne energije v mestu. 
 
Del pametnih rešitev, ki jih uvaja Idrija, je tudi projekt 3 Smart, v okviru katerega so del stavb 
v mestu opremili s fotovoltaičnimi elektrarnami, uredili plinsko kogeneracijo in uredili 
shranjevalnike toplote za popolno pametno oskrbo z energijo. Spodbujajo tudi visoko 
tehnološko podjetništvo, ki bi v mestu ohranilo in privabilo mlajše ter visoko izobražene kadre. 
 
Ljubljana 
Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje 
življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja 
obremenitev urbanega okolja. Zaradi uspešno izpeljanih projektov na področju ekologije in 
trajnostnega razvoja, je Evropska komisija mestu Ljubljana leta 2016 podelila naziv Zelena 
prestolnica Evrope. Rezultate najrazličnejših ukrepov občutijo prebivalci slovenskega glavnega 
mesta, kot tudi turisti, ki so Ljubljano uvrstili med 100 najboljših trajnostnih destinacij na svetu. 
 
Med pametnimi rešitvami, ki jih je Ljubljana uvedla: 

– ureditev prometa - Ljubljanska mestna uprava si je zadala cilj, da bo do leta 2020 
prepolovila uporabo avtomobilov in dnevne potnike preusmerila na okolju bolj prijazne 
oblike mobilnosti. Uvedli so sistem izposoje koles BicikeLJ, kartico Urbana, s katero 
lahko potniki plačujejo parkirnino, vožnjo z mestnim avtobusom in še mnoge druge 
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storitve, ki jih ponuja mesto, za osebne avtomobile so zaprli mestno jedro in prilagodili 
mestne vpadnice hitrejšemu avtobusnemu prometu, uvedli električna vozila Kavalir za 
prevoz ljudi in blaga po strogem centru mesta, namestili polnilce za električne 
avtomobile ter vzpostavili sistem izposoje električnih avtomobilov Avant2Go . 

– ravnanje z odpadki: Ljubljana je sprejela načrt Zero Waste, v katerem se je zavezala, da 
bo do leta 2025 povečala število ločeno zbranih odpadkov (tri četrtine vseh odpadkov) 
in zmanjšala število odpadkov na prebivalca na 30 kg letno. V duhu krožne ekonomije 
spodbuja ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov. Pri recikliranju 
Ljubljana že danes za deset odstotkov presega cilje, ki si jih je EU zastavila do leta 2020. 
S podzemnimi zbiralniki odpadkov, ki jih nameščajo od leta 2008 so zmanjšali 
onesnaženost ulic, olajšali odlaganje odpadkov otrokom in starejšim občanom ter 
znižali stroške odvoza in ravnanja z odpadki. Uvedli so tudi Center ponovne uporabe, 
kjer občani lahko po simbolični ceni odkupijo razne zavržene predmete. 

– podjetniške iniciative in kroženje znanja: Tehnološki park Ljubljana, Ljubljanski 
univerzitetni inkubator in mnoge druge javno-zasebne pobude spodbujajo ustvarjalnost, 
inovativnost in prenos znanja med začetniki, ki želijo svoje ideje udejaniti in prenesti 
na trg, ter gospodarstvom, ki išče nove in napredne rešitve za prodor na globalne trge. 
Udeležence v raziskovalnem, razvojnem in ostalih poslovnih procesih podpira z 
znanjem, izkušnjami, inovacijsko infrastrukturo, različnimi oblikami sofinanciranja ter 
skupnim nastopom na domačih in tujih trgih. (Fakulteta Doba). 

 
Novo mesto 
Novo mesto je eno izmed prvih pametnih mest v Sloveniji, ki je v partnerstvu s Telekomom 
Slovenije razvijalo pametne rešitve, kot so pametna razsvetljava, nadzor zasedenosti javnih 
parkirišč, zbiranje podatkov o onesnaženosti zraka. Sistem hkrati omogoča tudi, da meščani 
občini lahko oddajo svoje mnenje o kakovosti storitev. 
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4 CILJ 

Cilj strategije »Krško - pametno mesto« je izvajati projekte, ki bi izboljšali kakovost življenja 
na območju občine. Dolgoročni cilj strategije je dvigniti kakovost življenja z uporabo novih 
tehnologij in storitev, to pa bomo dosegli lahko le z izobraževanjem na vseh ravneh in 
spodbujanjem kreativnosti. S pomočjo strategije mesto Krško povečuje svojo mednarodno 
prepoznavnost, prav tako lahko Občina Krško kandidira za pridobitev evropskih sredstev v 
okviru različnih razpisov.  
 
Skupna prioriteta pri razvoju pametnega mesta  je oblikovanje skupnih pristopov v digitalizaciji 
poslovanja in ustvarjanju novih poslovnih modelov.  
Ključni faktor celotne strategije so ljudje, zato je potrebno analizirati predvsem njihove potrebe 
in želje. 

 
Dokument strategije razvoja pametnega mesta temelji na treh izhodiščih pametnega mesta, 
ki mora biti: 

 učinkovito, 
 trajnostno, 
 privlačno za bivanje. 

 
Splošni cilji: 

 učinkovitejša elektrooskrba, 
 učinkovitejša komunalna oskrba, 
 uporaba pametnih računalniških tehnologij za bolj kakovostno življenje meščanov 

(zdravstvo, sociala, okolje), 
 zdravo bivalno in delovno okolje, 
 izboljšanje in nadgradnja mobilnosti, transporta in logistike z znižanim ogljičnim 

odtisom, 
 postati digitalizirano mesto, 
 ustvariti celovito računalniško platformo, 
 gospodarska raba pitne vode. 

 
Koncept 'učinkovito' se navezuje na izboljšanje na področju delitve informacij, izboljšanje na 
področju pripravljenosti na motnje in na povečanje nadzora nad mestnimi sistemi. 
Koncept 'trajnostno' se navezuje na zmanjšanje emisij CO2 in porabe energije, zmanjšanje 
operativnih stroškov in zmanjšanje potrebe po masovnih infrastrukturnih investicijah. 
Koncept 'privlačno za bivanje' se navezuje na povečanje ravni kakovosti življenja za prebivalce 
mesta, povečanje privlačnosti za zaposljivost in razvoj talentov in na povečanje (globalne) 
konkurenčnosti. 
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5 PRILOŽNOSTI IN IZZIVI 

Strategija razvoja pametnega mesta Krško predstavlja platformo za osredotočanje strateških in 
razvojnih vlaganj na področju, kjer so bili z identifikacijo priložnosti in izzivi v občini zaznani 
potenciali za razvoj občine Krško kot pametnega mesta.  

5.1 Prednosti 

 visoka kvaliteta življenjskega in delovnega okolja, 
 zadovoljni občani, 
 varnost, 
 izraba naravnih virov, 
 manjše porabe elektrike in vode, 
 občina Krško pridobi naziv »Pametno mesto«, 
 aktivno povezovanje s tehnološkimi področji v smislu čim boljše IKT nadgradnje - 

uporaba pametnih računalniških tehnologij za vzpostavitev bolj inteligentnih, med seboj 
povezanih komponent in storitev (izobraževanje, administracija, zdravstvo, varnost, 
nepremičnine), 

 promocija mesta – mestna prepoznavnost, 
 razvoj sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT-platform z uporabniškimi 

rešitvami, 
 čistejše mesto, 
 trend zelenega turizma, 
 dvig znanja na področju človeških virov, 
 transport – nadgradnja Krčana 
 možnost kandidiranja na sredstva EU. 

5.2 Slabosti 

 neizobraženost občanov, slabše poznavanje tehnologije, 
 časovna omejitev, 
 prevelika zaprtost prebivalstva do novih sodobnih trendov in metod. 

5.3 Nevarnosti 

 nezainteresiranost lokalne skupnosti, 
 izguba kulturne krajine, 
 uničenje avtohtonosti, 
 negativen odnos do pametnih rešitev, 
 nepovezanost in nesodelovanje med sodelujočimi v projektu, 
 zaprtost prostora glede na razvojne trende v okolici, 
 zlorabe IKT opreme, 
 odpoved tehnologije. 
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6 VIZIJA 

Vizija pametnega mesta Krško je permanentno nadgrajevanje in povezovanje svojih kompetenc 
za raziskave in razvoj, produkcijo in trženje konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških 
rešitev na vseh področjih. Nadgradnja zahteva nove načine obravnavanja porabe energije, 
upravljanja z viri, varovanja okolja, razvoja mobilnosti in gospodarstva, turizma in kmetijstva.  
Krško želi z jasnimi strateškimi usmeritvami ustvariti mesto prijazno za bivanje, ki uvaja 
najnovejšo tehnologijo za pametno upravljanje in nadzor mesta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRŠKO  
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7 OKOLJE 

Razvoj pametnega mesta Krško lahko prispeva k sinhronizaciji razvoja, informatizaciji, 
urbanizaciji, modernizaciji in trajnostnemu razvoju mesta. Pametno mesto mora obstoječi 
infrastrukturi ves čas dodajati, in sicer s cilji izboljšanja udobja, mobilnosti, povečanja 
učinkovitosti, varčevanja z energijo, izboljšanja kakovosti zraka in vode, zbiranja podatkov 
učinkovitejše uporabe virov in souporabe podatkov. Vendar dodajanje inteligence 
posameznemu stebru - Mobilnost, Okolje, Javne storitve, Gospodarstvo, Turizem, Kmetijstvo 
in Upravljanje ni dovolj, da mesto postane pametno mesto. Pametno mesto mora biti s pomočjo 
strategije obravnavano kot celota med seboj povezanih sistemov. 

7.1 Strateški cilji - okolje 

 povečati fleksibilnost pretvorbe energije, 
 zvišati energijsko učinkovitost, 
 znižati porabo električne energije, 
 izboljšati energetske sisteme: spoznavnost, vodljivost in avtomatizacija distribucijskega 

omrežja, 
 zmanjšati svetlobno onesnaževanje okolja, 
 zmanjšati porabe vode, 
 natančno meriti in spremljati delovanje vodovodnega sistema in hitro prepoznati mesto, 

kjer je izguba vode, 
 spremljati funkcionalne parametre zdravja in kvalitete bivanja, 
 varovati in izboljšati biotske raznovrstnosti in ekosistemov, 
 monitoring podzemnih voda, 
 optimizacija odpadnih voda. 

7.2 Strateški ukrepi - okolje 

 razvoj naprednih komponent elektroenergetskega omrežja, ki omogočijo povečanje 
fleksibilnosti obratovanja omrežja, 

 vključevanje variabilnih obnovljivih virov in novih uporabnikov (npr. električnih vozil) 
s čim manjšimi vlaganji v ojačenje omrežja, 

 povečanje spoznavnosti in vodljivosti omrežja, kar omogoči obratovanje omrežja na 
fizikalni meji in s tem visoko izrabo obstoječe infrastrukture. Visoka izraba 
infrastrukture hkrati pomeni tudi minimizacijo vlaganj v omrežje, 

 koordinacija delovanja prenosnega in distribucijskih omrežij, ki lahko prinese velike 
sinergijske učinke, upoštevajoč dejstvo, da je delež obnovljivih virov, ki so priključeni 
na distribucijsko omrežje, vedno večji, in da so tudi fleksibilni: 

 uporabniki priključeni na distribucijskem nivoju, 
 izraba naravnih energetskih virov, 
 umestitev pametne klopi - polnjenje telefonov, naravno oddajanje svetlobe, 
 uvajanje energetskega upravljanja objektov - Energetski monitoring stavb v vseh vrstah 

objektov: 
 nadzor nad porabo električne energije - sistem za analitiko rezultatov 

meritev, 
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 ciljno spremljanje rabe energije in stroškov, 
 prihranek energije iz naslova energetskega upravljanje nad 20 %, 
 uvajanje pravilnega naravnega prezračevanja, 
 uvajanje pravilnega osvetljevanja ob upoštevanju dnevne svetlobe, 
 daljinsko ogrevanje, 

 nabava električnega avtobusa, 
 inštalacija vodomerov v vseh gospodinjstvih v občini Krško: 

 nadzor nad porabo vode - sistem za analitiko rezultatov meritev, 
 optimizacija sistemov oskrbe s pitno vodo, 
 zmanjšano število popisovalcev, 
 zmanjšanje prevoznih stroškov popisovalcev porabe vode, 

 vpeljava Eco dip sistema: 
 možnost integracije z inteligentnimi sistemi, senzorjem za spremljanje 

nivoja odpadkov, 
 optimizacija odvoza (do 168 voženj letno manj (študija narejena v 

Mariboru) in do 14 ton manj izpustov CO2), 
 manj hrupa, 
 manj neprijetnih vonjav, 

 zasaditev dreves. 

7.3  Strateški stebri 

V želji po zmanjšanju globalnega segrevanja in nižanju ogljičnega odtisa ter strateški tendenci 
po zmanjšanju odvisnosti od uvoza energije je nujno usmeriti pozornost na višjo energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, kar gre z roko v roki tudi v smislu lokacijskega pristopa 
(proizvodnja na lokaciji porabe). 
 
Tako je jasno, da bo za popolno dekarbonizacijo družbe potreben drugačen pristop, ki bo 
temeljil na prepletanju proizvodnje in porabe energije znotraj posameznega sektorja porabe ter 
tudi med posameznimi sektorji. Glavni izziv bodo predvsem vmesniki med posameznimi 
domenami (transport, elektrika, toplota) in pripadajočimi omrežji (električno omrežje, 
plinovod, toplovod). Vse tri domene bo nujno potrebno povezati in zagotavljati interakcijo med 
njimi, pri čemer bo shranjevanje energije v različnih oblikah prav gotovo bistvenega pomena, 
kot tudi zagotavljanje potrebnih podatkovnih tokov. 
 
Na področju okolja bi vključili tudi pametno upravljanje vodnih virov, ki pomeni zmanjšanje 
izgube vode, nadzor nad količino porabe vode in za rezultat zmanjšanje stroškov proračuna 
gospodinjstev. 

7.3.1 Elektro distribucije  

Ključni cilj energetske oskrbe je povečana fleksibilnost pretvorbe energije in izboljšano 
upravljanje energetskega omrežja, ter upravljanje z energijo  v smislu zmanjševanja ogljičnega 
odtisa in zmanjševanje porabe energije.  
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7.3.1.1 Pametna razsvetljava - Solarna ulična razsvetljava 

Javna razsvetljava je velik porabnik električne energije, zato se mesta trudijo, da bi to porabo 
zmanjšala. Groba ocena pravi, da v Evropski uniji za javno razsvetljavo vsako leto porabimo 
14 odstotkov vse električne energije, kar skupaj pomeni približno dve milijardi evrov. 
Porabljena električna energija in z njo povezano onesnaževanje okolja pa ni edina težava javne 
razsvetljave - tu je še čezmerno svetlobno onesnaževanje okolja. Izziv za sodobna mesta je 
gotovo velik. Mesta po vsem svetu zato že eksperimentirajo z inteligentnimi sistemi 
razsvetljave, ki jih je mogoče nadzorovati in upravljati na daljavo, z njimi pa zelo znižati stroške 
in izboljšati kakovost življenja v mestih. 

ANALIZA: 

 z zamenjavo 250 W natrijeve svetilke z 80 W LED svetilko prihranimo v enem letu 780 
kWh el. energije (69 %), 

 zmanjšamo izpuste CO2 za 429 kg/leto, 
 s svetlobno tehnologijo LED nadomestimo tudi kompaktne fluorescentne sijalke 

razsvetljave stanovanjskih cest in ulic, s čimer se lahko doseže približno 50-odstotni 
prihranek pri porabljeni električni energiji, ter veliko zmanjšanje vplivov na okolje, 

 solarna cestna svetilka 30 W je okolju prijazna, saj pridobiva električno energijo iz 
sončnih celic. 

Prednosti umestitve solarne ulične razsvetljave: 

 enostavna namestitev, saj ni potrebno nameščati kablov ter ostalih elektroinštalacij ter 
pridobivati dragih in zamudnih dovoljenj, 
 skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Stroški vzdrževanja solarne ulične LED luči so skoraj 
zanemarljivi, računov za porabljeno elektriko ni, saj je sončna energija brezplačna, 
 ugoden vpliv na varstvo okolja, pa tudi na evropske direktive, ki nas obvezujejo na 
limitirane izpuste CO2, 
 sodobno oblikovane solarne ulične svetilke so zasnovane na energetsko varčnih LED 
svetilih ter zmogljivejših solarnih modulih, 
 zasnovane so tako, da bo solarna LED luč delovala, tudi če bo nekaj dni slabo vreme,  
 solarne ulične svetilke klasičnega tipa imajo akumulator in regulator shranjena v 
kovinskem zaboju, ki je navadno zaradi vandalizma v zemlji. Ker izkopi za polaganje 
kablov niso potrebni, niso potrebna soglasja sosedov. Po začetni investiciji za nabavo 
solarne cestne LED svetilke ni računov za elektriko, ki se bo v bodoče le še dražila, 
 LED svetilka 30W omogoča osvetlitev v izmeri 25 x 7m, 
 LED luč zagotavlja delovanje preko 50.000 ur. Drog za cestno razsvetljavo (kandelaber) 
z višino 6 m je razvit prav za solarno uporabo in je testiran za vse vetrovne cone v Sloveniji. 
To je še posebno pomembno z vidika varnosti, 
 akumulator je brez vzdrževanja. Ob normalnem vsakodnevnem delovanju zdrži 4-5 let. 
Elektronika, ki je del solarnega regulatorja in razvita prav za tovrstno aplikacijo omogoča:  

o senzor vklopa in izklopa LED svetilk: 
 senzor se lahko ročno uravnava,  
 ročno nastavljiva časovna funkcija izklopa in ponovnega vklopa v 

času delovanja,  
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 elektronika ima zaščito IP 66, kar je izrednega pomena, saj ji vlaga ne škodi. Velika 
večina solarnih luči ima elektroniko brez te zaščite, kar povzroča pogoste okvare. 

Slabosti umestitve solarne ulične razsvetljave: 

 menjava akumulatorja na vsakih 5 let, 
 menjava LED luči na vsakih 55.000 ur delovanja. 

7.3.1.2 Solarna avtobusna postaja 

Vsi se zavedamo, da so vse težnje življenjskih ciljev usmerjene v učinkovit izkoristek časa za 
uresničitev svojih želja, interesov, potreb in sanj. Sodoben in hiter način življenja, kjer je ČAS 
vedno bolj dragocena postavka, lahko zagotovo trdimo, da je moderna avtobusna postaja prej 
potreba kot želja. Govorimo o samozadostni avtobusni postaji, ki uporabnikom nudi učinkovito 
in koristno izrabo časa, ko čakajo na prevoz. Moderna avtobusna postaja poleg osvetlitve 
okolice ter LED informacijskih ekranov za vrtenje reklamnih oglasov, uporabnikom omogoča 
lažje in udobnejše življenje. Si predstavljate koliko nam je lahko prihranjeno, ko združimo 
prijetno s koristnim in hkrati prihranimo na času in vse to na avtobusni postaji? 

Moderna avtobusna postaja nam poleg prijetnega osvetljenega okolja nudi možnost polnjenja 
mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov, wi-fi povezave in nenazadnje polnjenje električnih 
koles. Možnost vgraditve defibrilatorja.  

Vse na enem mestu = moderna avtobusna postaja. 

S to prenovo, bi se staro avtobusno postajališče spremenilo v sodobno, funkcionalno, toplo in 
ECO AP. Bili bi zgled vsem mestom v Evropi, hkrati pa bi življenje za meščane postalo lažje 
in udobnejše.  

7.3.1.3 Pametne solarne klopi 

Prednost umestitve pametnih solarnih klopi 

 zgolj uporaba sončne energije, 
 poleg funkcije klopi ima tudi funkcijo možnosti polnjenja mobilnih naprav, funkcijo 

javne razsvetljave, wi-fi, 
 odporna proti vandalizmu, 
 enostavna namestitev in mobilnost. 

Slabosti umestitve pametnih solarnih klopi 

 pametne solarne klopi morda niso v stilu umestitve z načrtovano prostorsko ureditvijo. 
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7.3.2 Komunalna gospodarska javna infrastruktura in ostala infrastruktura  

Komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov), vodna infrastruktura, 
infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja. 

7.3.2.1 Vodomeri in monitoring porabe vode z aplikacijo na pametnih telefonih 

Krško -  okrog 10 000 gospodinjstev (3000 od tega v večstanovanjskih stavbah) 

Kot merilnike pretoka označujemo naprave, pri katerih lahko v vsakem trenutku določimo 
količino pretakajočega se medija v časovni enoti - trenutni pretok. Pri tekočinah (kapljevine, 
plini) so enote za količino lahko podane v masnih (kg, t) ali prostorninskih enotah (l, m3), zato 
moramo obvezno razlikovati tudi med masnim in volumskim pretokom.  

Ne glede na postopek določanja pretoka sta glavni vodili pri izbiri ustreznega merilnika prava 
tehnologija in prava dimenzija. 

Pri tem moramo biti pozorni na: 

 lastnosti merilnika; zahteva meritve, merilno območje, točnost, zvezno ali vzorčno 
merjenje, dovoljene izgube, obstoječa infrastruktura, 

 lastnost medija; čistost, kemijske lastnosti, temperatura, tlak, vsebnost delcev, zraka, 
 način vgradnje in vzdrževanje; prostorske omejitve, napajanje, komunikacija, zahteve 

preverjanja, dostopa, kadri in sredstva za vzdrževanje, 
 okoljske dejavnike, 
 ekonomske dejavnike; stroški obratovanja in vzdrževanja, vračilo investicije, 

7.3.2.2 Optimizacija logističnih procesov zbiranja odpadkov + senzorji za polnost 

ekoloških otokov 

Logistiko odpadkov nameravamo integrirati s sistemom informacijsko in strojno nadgrajenih 
(pametnih) zbiralnikov odpadkov; cilj je povečanje transparentnosti vnosov frakcij (masni 
tokovi in recikliranje odpadkov), bolj učinkovito praznjenje zbiralnikov odpadkov (manj hrupa, 
racionalizacija) in boljše upravljanje zbiralnikov (obveščanje o vandalizmu, poškodbah in 
požaru). 
 
Eco dip - polpodzemni pametni zbiralni sistem odpadkov, ki je opremljen s senzorji: 

 optimalno izkoriščen delovni čas, 
 praznjene pol-podzemnih zbiralnic s smetarskim vozilom, ki ima dvigalo (prazni se 

samo vreče). 
 
Prednosti: 

 1 operater, 
 možnost integracije z inteligentnimi sistemi, senzorjem za spremljanje nivoja odpadkov, 

optimizacijo odvoza (do 168 voženj letno manj (študija narejena v Mariboru) in do 14 
ton manj izpustov CO2), 
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 manj hrupa, 
 umestitev zbiralnika v prostor, ki je skladna z okolico, saj so na voljo različni materiali 

ohišja, 
 70 % prostora se nahaja pod zemljo, kar pomeni manj neprijetnih vonjav in več zbranih 

odpadkov na enaki tlorisni  površini, 
 zbiralnik je odporen na udarce in temperaturne razlike, mehanske poškodbe in UV 

sevanja. 
 

 
Slika 2: Eco dip posode 

 
Primerjava v volumnih 

7.3.3 Energetski monitoring stavb 

Energetska sanacija je predvidena za vse javne ustanove v občini. Podatkovno rudarjenje in 
strojno učenje pomaga pri regulaciji stavb. Monitoring nam poda informacije kdaj in koliko  
energije porabimo, ko so prostori dejansko že prazni. Pri monitoringu porabe energije in 
bivalnega ugodja nam kalorimetri in elektro števci omogočajo daljinsko odčitavanje podatkov. 
Lahko se namestijo še temperaturni senzorji (glede vlage, CO2, osvetljenosti). Ključno je, da se 
podatki pošiljajo v kratkem časovnem obdobju (15 minut, 1 ura), da lahko ukrepamo. Podatki 
so na voljo v grafični obliki, s primerjavo s preteklimi podatki, lahko pa so v obliki urnih, 
dnevnih ali mesečnih informacij. 

7.3.4 Monitoring kvalitete zraka 

Spremljanje funkcionalnih parametrov zdravja in kvalitete bivanja v pametnih bivalnih okoljih 
z namenom zgodnejšega in učinkovitejšega odkrivanja zdravstvenih zapletov, nižanja stroškov 
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zdravljenja, zmanjšanja bolniške odsotnosti z dela in preprečevanja negativnih vplivov 
bivalnih/delovnih okolij in navad na življenjski standard ljudi. Meritve bodo večinoma 
nemoteče in bodo omogočile razvoj novih zdravstvenih praks in storitev, kar bo vodilo v dvig 
zdravstvenega ozaveščanja in v trajnostni razvoj zdravega življenjskega sloga. Občina Krško 
bi za začetek v mestno jedro umestila pet senzorjev za monitoring zraka. 

7.3.5 Zasaditev dreves 

Na kakovost urbanega bivanja neposredno vpliva tudi stanje okolja, kjer se predvsem v urbanih 
območjih s poudarjenimi zaposlitvenimi, proizvodnimi in logističnimi dejavnostmi, srečujemo 
z izzivi, kako zagotavljati primerne okoljske standarde.  
 
Iskanje parcialnih rešitev na urbanih območjih, zagotavljanje mobilnosti med urbanimi 
območji, urbane prenove in razvoj zelene mestne infrastrukture, so tista fokusna področja, ki 
omogočajo načrtovanje aktivnosti za zmanjševanje pritiska na selitve v večja urbana središča 
in velemesta. 
 
Prikaz temperaturnih razlik v mestu 
 

 

Slika 3: Prikaz temperaturne razlike 

 
Drevesa v ulicah v mestih olajšajo vročino v poletnem času. Ob vsaki obnovi ulice je pametno 
zasaditi nova drevesa. 

7.3.6 Vgraditev sistema filtriranja vode 

Globalni trendi opredeljujejo vodo, upravljanje z vodnimi viri in vodne storitve kot enega 
temeljnih dejavnikov, s katerimi se bo srečevala družba prihodnosti. Voda je namreč v središču 
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pojavov, kot so: klimatske spremembe, rast prebivalstva, migracije, razvoj mest, prehranska 
varnost in energija, saj posamezne komponente ne morejo delovati brez razpoložljivih vodnih 
virov, hkrati pa se soočamo z izzivi varovanja vodnih virov pred onesnaženjem in poplavno 
varnostjo. 
 
Sistem filtriranja je sestavljen iz velike mreže, ki je nameščena na izstopu iz drenažne cevi. 
Medtem, ko voda iz cevi teče, se vsi odpadki ujamejo v mrežo, ki zaščiti okolje pred 
onesnaževanjem. Sistem deluje tako, da se mreže, napolnjene z odpadki, snamejo s cevi in 
odpeljejo v center za sortiranje odpadkov. Mreže se nato ponovno namestijo na cev in postopek 
zbiranja odpadkov se nadaljuje. Ta filtracijski sistem dokazuje, da je že majhen korak 
pomemben, saj ima pozitiven vpliv na okolje in človeško vrsto. 
 
Primer dobre prakse v Avstraliji: 

 
 

Slika 4: Primer vgraditve mreže v parku Henley Reserve v mestu Kwinana, Avstralija 

 
Mestne oblasti so v letu 2019 poskusno namestile dve mreži, v kateri se je v nekaj tednih ujelo 
370 kilogramov smeti. Zaradi pozitivnih rezultatov so se oblasti odločile, da ta sistem filtriranja 
namestijo po vsem mestu. Izdelava in namestitev ene mreže sicer stane 10.000 dolarjev 
(približno 9000 evrov), a ta sistem zagotavlja prihranek pri stroških dela, ki so jih namenili 
delavcem, ki so ročno zbirali odpadke. 

7.4 Kazalniki 

 odstotek  poslovnih in industrijskih stavb s pametnimi števci,  
 odstotek domov, gospodinjstev s pametnimi števci, 
 nižja poraba energije na stavbo, 
 število uporabnikov aplikacij, 
 skupna poraba energije v stanovanjskih enotah na prebivalca, 
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 količina  emisij plinov na prebivalca v tonah, 
 količina zbranih mestnih odpadkov na prebivalca v kilogramih, 
 odstotek gospodinjstev s pametnimi merilniki porabe vode, 
 skupna poraba vode na prebivalca v litrih na mesec, 
 število merilcev zraka vključenih v sistem, 
 število infrastrukturnih komponent z nameščenimi senzorji (prevoz, parkiranje, 

kakovost zraka, odpadki, emisije CO2, javna razsvetljava), 
 število na novo zasejanih dreves. 

8 MOBILNOST 

Ključni cilj je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, 
vsem dostopnih, varnejših, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih in obmestnih storitev 
mobilnosti, transporta in logistike. Rešitve pametnega mesta in skupnosti obsegajo tudi 
trajnostno optimizacijo transporta (ekonomsko, ekološko, ljudem prijazno ter varno), mehke 
ukrepe za lokalne rešitve transporta z manj emisij in hrupa (uporaba električnih avtomobilov, 
manjših avtobusov, (e-)koles in skuterjev, vozil na gorivne celice ipd.), razvoj (brezžičnih) 
sistemov za polnjenje baterij, razvoj sistemov menjave baterij, razvoj sistemov skupne rabe 
prevoznih sredstev (car-sharing, ride hailing,), itd. 
 
Cilj vertikale Mobilnost, transport in logistika, ni razviti enega samega produkta, temveč 
omogočiti povezavo nekaterih obstoječih storitev in produktov različnih ponudnikov, jih 
povezati v celovit sistem, ki v veliki meri rešuje organizacijo mobilnosti, transporta in logistike 
v skupnosti) ter njihove rešitve nadgraditi z novimi. 

8.1 Strateški cilji - mobilnost  

 ustvariti trajnostne mestne vzorce mobilnosti in dostopnost za vse občane, 
 znižati stopnjo onesnaženosti okolja/zraka in stopnje hrupa, ki ga povzroča promet, 
 nuditi alternativo zasebnemu prevozu, dopolnjevati javni promet, povečati pretočnost 

prometa, 
 izboljšati kvaliteto življenja in posledično bolj zadovoljne obiskovalce in prebivalce ter 

ostale deležnike pametnega mesta z uveljavitvijo e-busa, 
 izboljšati kakovost javnega prostora v luči ustvarjanja prijaznega in varnega okolja z 

uveljavitvijo brezplačne infrastrukture, 
 povečati varnost pešcev in voznikov, 
 kolesarske poti – razširitev, 
 povečati uporabo Krčana - brezplačna izposoja kolesa. 

8.2 Strateški  ukrepi - mobilnost 

 vpeljava pametnih parkirišč in senzorjev za zasedenost parkirišč, 
 vpeljava pametnih semaforjev, 
 e-mobilnost in električne polnilnice za avtomobile, 
 pametni prehodi za pešce, 
 gradnja novih kolesarskih poti, 
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 več točk za izposojo koles, 
 e-javni prevoz, 
 delitev prevoza, 
 umestitev električnih polnilnic za električne skiroje in »skirojnica« (nadstrešek za 

skiroje). 

8.3 Strateški stebri 

8.3.1 Vpeljava pametnih parkirišč in senzorjev za zasedenost parkirišč  

 rešitev za implementacijo koncepta pametnih parkirišč informacijsko podprtega 
parkiranja in upravljanja s parkirnimi kapacitetami (vključno s povezavo do polnilnih 
mest za e-mobilnost), 

 zasedenost odprtih parkirišč, 
 zasedenost modra cona, 
 nadzor vstopa v mestno jedro. 

 
V centralni bazi se shranjujejo vsi podatki. V mestnem jedru se uporabi 

 U- flag, ki usmerja podatke prejete iz U-box  (na zidu) in 
 U-flow - brezžični avtonomni senzor štetja. 

 
Oba sta odporna na vremenske pogoje. Zaznata spremembe magnetnega polja, ki jih povzročijo 
vozila pri prehodu z vstopom ali izstopom s parkirišča. 
 
S samimi prikazi senzorjev se poveča frekvenca rotacij v mestnem središču. 
 
Nadzor nad parkirišči nam omogoča: 

 število rotacij, 
 povprečen čas uporabe parkirišča, 
 število vstopov in izstopov, 
 stopnja razpoložljivosti skozi čas. 

 
Lastnosti: 

 10 let življenjske dobe, 
 99 % natančnost štetja, 96 % natančnost za informacije o prostih mestih. 

 
Prednosti: 

 izogibanje gradnji novih parkirnih mest, zahvaljujoč optimizaciji obstoječih, 
 stimulacija lokalnega poslovanja, 
 povečanje prihodkov, zahvaljujoč boljšemu nadzoru, 
 povečanje zadovoljstva prebivalcev in trgovcev. 
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8.3.2 Vpeljava pametnih semaforjev:  

Pametni semaforji bodo zmanjšali ogljikove emisije in porabo goriva ter skrajšali čas  čakanja 
voznikov. Vsakič, ko se ustavimo na semaforju, to pomeni dodatno porabo goriva, več 
izpuščenih emisij in več porabljenega časa.  

8.3.3 E-mobilnost in električne polnilnice za avtomobile 

V transportu, kot primarni vir energije še vedno prevladujejo fosilna goriva, korak k 
obnovljivim virom predstavlja uporaba električnih vozil in biogoriv, razvojno pa so aktivnosti 
tudi na področju vodika tako v stacionarnih kot mobilnih sistemih. 

Izpust CO2 pri avtomobilu z električnim motorjem je pri prevoženih 15.000 km na leto za cca. 
600 kg CO2/leto manjši kot pri bencinskem motorju.  

Z e-vozili so stroški vožnje nižji, saj je električna energija cenejša od drugih pogonskih goriv, 
stroški vzdrževanja, pa so manjši tudi do 50 %.  

Strokovnjaki so izračunali, da če letno količino prevoženih kilometrov pri novem avtomobilu s 
15.000 zmanjšate na 10.000, boste zmanjšali izpuste CO2 za 1.000 kilogramov. 

Onesnaženje s CO2 bi močno zmanjšali tudi z uporabo javnih prevoznih sredstev ali s souporabo 
vozil oziroma s skupnim prevozom. Že če se enkrat tedensko z nekom vozite v službo, ogljične 
izpuste zmanjšate za 20 odstotkov.  

Električni avtomobili so (sicer draga) alternativa, vendar moramo biti tu pozorni tudi na to, s 
kakšno elektriko jih polnimo. Če polnimo na sončne celice, z energijo katerih lahko napajamo 
tudi avtomobil, smo poskrbeli za nižji ogljični odtis.  

8.3.4 Električni minibus 

Prodajna cena električnega avtobusa, namenjenega mestni vožnji (prostor za 5 potnikov), je 
55.000,00 EUR. Električni avtobus ima vgrajeno hitro polnjenje, dodano ima tudi zunanjo 
polnilno postajo, je zelo tiho in energetsko varčno vozilo. 
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8.3.5 Pametni prehodi za pešce 

Pametni prehodi za pešce bodo povečali varnost predvsem v nočnih urah. 
 

 
 

Slika 5: Prikaz pametnega prehoda za pešce 

Da bi zmanjšali število nesreč, so Korejci razvili pametni prehod za pešce, ki opozarja tako 
avtomobiliste kot pešce. Sistem ima kar nekaj različnih stopenj. Vse skupaj se začne s termično 
kamero, ki spremlja okolico. Ko zazna pešca, se na prehodu prižgejo v tla vgrajene luči LED, 
ki so vidne 50 metrov daleč, hkrati pa takšne, da ne zaslepijo voznika. Drugi sistem medtem 
spremlja dogajanje na cesti. Ko se avtomobil prehodu približa na 30 metrov, se prižge utripajoč 
prometni znak, ki voznika dodatno opozarja na to, da je v bližini pešec. A ker vsega niso vedno 
krivi vozniki, je sistem narejen tako, da opozarja tudi pešce. Če se prihajajoči avtomobil giblje 
hitreje od 10 km/h, se na rob prehoda projicira varnostno opozorilo, namenjeno predvsem 
tistim, ki gledajo v svoje telefone namesto na cesto, poleg tega pa se zasliši tudi zvočni alarm, 
če ima uporabnik na telefonu nameščen ustrezen program, pa začne cviliti in vibrirati tudi ta. 

Korejci so zadevo že preizkusili na terenu in ugotovili, da je več kot 83 % voznikov zaradi 
opozorilnih znakov pametnega prehoda zmanjšalo hitrost ali se celo ustavilo. Na cestah z 
omejitvijo 50 km/h se je v primeru novega prehoda povprečna hitrost zmanjšala za 20 %, kar 
je prav tako vzpodbuden podatek. 

Na Islandiji, državi, ki slovi po pragmatičnosti in odprtih glavah, so pričeli uvajati nov tip "3D 
prehoda za pešce." Zebra je namreč pobarvana tako, da naredi iluzijo nad cesto lebdečega 3D 
prehoda.  

 

 
Slika 6: Prikaz 3D prehoda za pešce 
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8.3.6 Deli prevoz 

Deliti prevoz za pot v isto smer. Ustvariti lokalno platformo - spletna stran za delitev prevoza. 
Cilj je predvsem ustvariti trajnostne mestne vzorce mobilnosti in dostopnost za vse ter zmanjšati 
ogljični odtis. 

8.4 Kazalniki 

 število potovanj z uporabo javnega prevoza, 
 število koles (Krčan) v skupni rabi na prebivalca, 
 skupna kilometrina kolesarskih poti,  
 število nabavljenih mini e-busov, 
 število pametnih parkirišč, 
 število pametnih semaforjev, 
 število uporabnikov e-busa. 
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9 JAVNE STORITVE 

Ključni parcialni cilj področne vertikale Zdravje je izboljšanje zdravstvenih storitev in zdravja 
prebivalstva v pametnih mestih in skupnostih ter doseči stanje preciznega zdravstva. 

9.1 Strateški cilji - javne storitve 

 izboljšati zdravstvene storitve in zdravje prebivalstva v pametnih mestih in skupnostih, 
 udobnejše in bolj kakovostno življenje starejših občanov z uporabo pametne ure ali 

primerljive tehnologije, 
 zmanjšati stroške oskrbe, 
 brezskrbno življenje svojcev, 
 zagotoviti socialno vključevanje in povezovanje vseh delov družbe, 
 krepitev socialne vključenosti ter razvijanje socialnih, zdravstvenih, kulturnih 

kompetenc, 
 dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih različnim ciljnim skupinam z  zagotavljanjem 

vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja, 
 uporaba pametnih kartic v šolskem sistemu za vse aktivnosti. 

9.2 Strateški ukrepi - javne storitve 

 nabava pametnih ur za starostnike, 
 uvedba pametnih kartic v šolski sistem, 
 izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, 
 izobraževalne in praktične delavnice (vrtičkanje, ekološka predelava, naravne 

znamenitosti, delavnice predstavitve različnih kultur, znamenitosti; kuharske delavnice, 
čebelarske delavnice). 

9.3 Strateški stebri 

9.3.1 Pametne ure za starostnike 

Sistem omogoča udobnejše in bolj kakovostno življenje tistih, ki potrebujejo pomoč bližnjih. 

Pametna ura za prepoznavanje nevarnih situacij uporablja napredne algoritme, razvite na 
Odseku za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan«, za katere so raziskovalci prejeli prvo 
nagrado na svetovnem tekmovanju iz prepoznavanja aktivnosti EvAAL.  

Sistem IN LIFE je primeren tako za starejše, ki ne morejo več živeti samostojno, a vendar si 
želijo živeti doma, kot tudi za uporabnike v domovih starejših občanov. Pametna ura je 
inteligentni pametni telefon, ki nudi preproste funkcije brez potrebnega predznanja. Posebnost 
ure pa je zaznavanje poškodb, zaradi česar je naprava edinstvena. 
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Slika 7: Prikaz pametne ure za starostnike 

Prednosti ure INLIFE: 
 

 avtomatski klic na pomoč v primeru padca,  
 klic na pomoč s pomočjo gumba,  
 lociranje uporabnika v primeru nevarnosti,  
 spremljanje aktivnosti,  
 socialni klici (prijatelji), 
 opomniki,  
 enostavna uporaba,  
 avtomatska vsakodnevna poročila o stanju naprave in uporabnika,  
 uporabniki, skrbniki in sorodniki lahko do ure dostopajo in z njo upravljajo preko 

enostavnega, uporabniku prijaznega spletnega vmesnika, 
 zazna padec in v primeru nevarnosti pokliče sorodnika, 
 ob padcu ali nesreči samostojno pokliče na pomoč, obvesti sorodnika ali klicni center. 

 
Pametna ura Inlife zagotavlja uporabniku klic v sili, kadarkoli je ta nujno potreben. Deluje po 
principu vrstnega reda vpisanih kontaktov oziroma verige alarmiranja. Po sprožitvi SOS signala 
s strani uporabnika, prične s klicanjem in obveščanjem oseb, ki so vpisani v verigo kontaktnih 
oseb. Po navadi so to ožji družinski člani, sorodniki, sosedi, patronažne službe, zdravstveno 
osebje, skrbniki, itd. Skratka ljudje, ki jim uporabniki zaupajo in so hkrati pripravljeni prevzeti 
nase skrb zanje. Uporabnikom je omogočen vnos do 5 telefonskih številk. 
 
Ura trenutno podpira 15 fukcij (za skrbnike), uporabnikom je na voljo 5 enostavnih funkcij, 
kasneje pa bo odprta za dodajanje novih.  
 
Slabosti pametne ure INLIFE: 

 polnjenje -  uro je potrebno polniti enkrat dnevno ali ko je baterija prazna. Takrat se 
indikator polnosti baterije obarva rdeče. 

 
Komu je namenjena pametna ura INLIFE:  
 

 ostarelim, 
 ranljivim družinskim članom, 
 dementnim osebam, 
 otrokom, 
 obolelim. 
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Pametna ura Inlife s svojo stilsko obliko ponuja udobno nošenje na zapestju roke. Primerna je 
za vsakodnevno uporabo, na zelo nevsiljiv način. Pri starostnikih z demenco je to še posebej 
pomembno. Te osebe včasih le stežka sprejmejo še tako preprosto odločitev, kot je nošenje 
pametne ure. Za ta primer ima pametna ura možnost nastavitve slik ožjih družinskih članov. Ti 
se ob klicu ali prejetem sporočilu prikažejo na zaslonu ure. To je v večini primerov dovolj, da 
dementna oseba ne zavrača nošenja le-te na zapestju.  

9.3.2 Izobraževanje  in medgeneracijska druženja  

 
Ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih različnim ciljnim skupinam z  
zagotavljanjem vzdržnega zelenega, trajnostnega, ekonomskega in socialnega razvoja ter 
zagotoviti socialno vključevanje in povezovanje vseh delov družbe. 

VSEBINE: 
 

 gibalne vsebine v naravi (delavnice za kakovostno preživljanje prostega časa), 
 kakovostno življenje (delavnice za osebno nego in zdrav življenjski slog), 
 vsebine, namenjene starejšim (npr. razvijanju potencialov starejših, samooskrbi, 

kakovostno in aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj, tradicij in 
vrednot na mlajše generacije), 

 vsebine za vključevanje otrok in mladih (npr. razvijanju potencialov, samooskrbi, 
kakovostno in aktivno življenje, vseživljenjsko učenje, pridobivanje znanj, tradicij in 
vrednot), 

 vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc, 
 usposabljanje prebivalcev za nove storitve na področju oskrbovanja, 
 računalniške veščine za starejše, 
 robotika izobraževanje. 

9.4 Kazalniki 

 število uporabnikov pametnih ur, 
 število organiziranih izobraževanj, 
 število uporabnikov pametnih kartic, 
 uporaba in poznavanja računalniške, internetne in mobilne tehnologije med starostniki, 
 število dnevnih centrov,  
 število izvedenih aktivnosti za starejše. 
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10 GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO 

10.1 Strateški cilji  

 povečati število turistov,  
 krepiti lokalno gospodarstvo in lokalne zaposlitvene možnosti, 
 omogočiti učinkovit in okolju prijazen pretok prebivalcev znotraj mest in ob vstopu  

blaga v in iz mesta, 
 izkoristiti Sopotnika (ko ni v uporabi) za podjetno mreženje, 
 spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti,  
 krepiti lokalno gospodarstvo in lokalne zaposlitvene možnosti, 
 vzpostaviti inovativne, kratke dobavne verige za lokalno pridelana živila,  
 razvoj personaliziranih in prilagodljivih storitev (za končne uporabnike, meščane in 

obiskovalce), 
 promocija zdravega načina življenja. 

10.2 Strateški ukrepi - gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 

 trženje pohodniških poti (vinska pot, itd), 
 širitev rekreativnih poti, 
 nabava pametnih očal, 
 vzpostavitev wi-fi točk, 
 ustvariti lokalno platformo - spletna stran za delitev prevoza, 
 izdelava platforme, kjer bi javnim ustanovam ponujali lokalno pridelano hrano  - 

digitalna tržnica, 
 povečanje števila družabnih rekreativnih dogodkov. 

10.3 Strateški stebri 

10.3.1  Kulturna dediščina s sodobno tehnologijo 

Razširjena resničnost oz. AR (ang. Augmented Reality) je tehnologija, ki bo v prihodnjih letih 
vse bolj zaznamovala našo izkušnjo zaznavanja informacij v okolju. Implementacija AR je 
mogoča tako na pametnih telefonih, tablicah, kot tudi na pametnih očalih. Gre za tehnologijo, 
ki virtualno resničnost popelje korak dlje. Resnično okolje pred nami dopolnjuje s plastjo 
virtualnih elementov in informacij. Na prazni lokaciji novega objekta si lahko na primer 
ogledamo geopozicioniran BIM, preverimo komunalno infrastrukturo, med gradnjo preverjamo 
natančnost izvedenih del in usklajujemo podrobnosti s sodelujočimi na projektu. Ko se z 
napravo premikamo, se skupaj z nami premika tudi virtualni model, ki vedno ustreza živi sliki 
lokacije iz terena. 
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10.3.2  Pametna očala 

Navidezna resničnost (Virtual Reality - VR) je računalniško generirana upodobitev realnega 
prostora. Običajnemu 3D BIM modelu objekta VR doda občutek merila, globine in zavedanja 
prostora, kar se ne da primerjati s tradicionalnimi predstavitvenimi tehnikami (3D vizualizacija, 
animacija, fizični modeli v merilu, tlorisi, prerezi ...). Gre za poglobljeno izkušnjo prostora z 
uporabo posebnih HMD očal, ki nas iz realnega potopijo v virtualno okolje. 
Pametna očala so na prvi pogled zelo podobna navadnim očalom, vendar za razliko od teh 
omogočajo obogateno resničnost. Uporabnik obogatene resničnosti se premika po realnem 
okolju, ki je s pomočjo specifične naprave, v tem primeru pametnih očal, obogateno z 
računalniško generiranimi dodatki v obliki besedila, slik ali zvoka. 

10.3.3  Wi–fi točke 

Vzpostavitev vsaj še pet wi-fi točk v Krškem.  

10.3.4  Sopotnik in podjetno mreženje 

Pomemben potencial je tudi povečanje prehranske samooskrbe in vzpostavitev lokalne verige 
s ciljem zagotavljanja domače hrane. 
 
Občanom, predvsem socialno šibkejšim, bi bilo potrebno ponuditi storitve dostave blaga (s 
Sopotnikom) na domove, da odpade potreba po vožnji v trgovine. Le na ta način bo ponujena 
alternativa prevozu z lastnim vozilom, hkrati pa bodo uporabniki deležni ugodja, ki jim ga nudi 
lastno vozilo (npr. zanesljiv in varen prevoz od vrat do vrat z licenciranim voznikom). Ker se 
ljudje razlikujemo glede na želje in finančne zmožnosti, morajo biti na voljo različne storitve. 
Sopotnik bi lahko tako opravljal več stvari hkrati, torej prevoze do zdravnika, itd., hkrati pa bi 
lahko dostavljal »pametne košarice« meščanom, kjer bi bila ponujena samo lokalno pridelana 
hrana izključno v košaricah - brez plastičnih vrečk. 

10.3.5  Turizem 

Izdelava pametne aplikacije, ki bi obiskovalcem občine Krško poslala SMS o dogodkih, ki se 
bodo odvijali v prihajajočem obdobju. 
Za povečanje turizma bi bilo smiselno razširiti in modernizirati pohodniške poti in rekreativne 
površine. 
 
 Kazalniki 
 

 število turistov na mesec, 
 kilometri pohodniških poti, 
 število rekreativnih površin, 
 število dobavljenih košaric na dom, 
 površina pokritosti wi-fi omrežja, 
 število uporabnikov pametnih očal, 
 število izdelanih AR po posameznih območjih, 
 število družabnih rekreativnih dogodkov. 
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11 UPRAVLJANJE 

Področje nadzora in upravljanja je poglavitnega pomena za pametno delovanje mesta, saj 
vsebuje IKT platformo, ki omogoča delovanje vsem ostalim področjem. 
 
Upravljanje zajema: 

 splošna podpora vodenju postopkov, 
 informacijska podpora namenskim aplikacijam,  
 podpora e-poslovanju (obveščanje občanov po SMS-ih, po elektronski pošti, 

sprejemanje elektronskih vlog na vseh področjih), 
 upravljanje strežniške infrastrukture za spletne aplikacije, 
 enotna podpora administriranju celotnega sistema. 

11.1 Strateški cilji  - upravljanje  

 izdelati skupne platforme – pametna mesta, 
 vpeljati spletne postopke, 
 nadgraditi sistem daljinsko nadzorovanih senzorjev in drugih naprav za nadzor in 

upravljanje, 
 vzpostaviti oz. nadgraditi enostavno in hitro dostopno komunikacijo, 
 mesto vzpostavi nadzorno krmilni sistem, ki bo združeval podatke iz vseh področij in 

ima podatkovno bazo, analitična orodja, servise za uporabnike, 
 hitro, odzivno, in učinkovito odprto delovanje javne uprave. 

11.2 Strateški ukrepi - upravljanje 

 izvajanje meritev stanja okolja preko stalnih in mobilnih postaj. Postaje vključujejo 
stanje zraka, vode, hrupa…, 

 vpeljani in nadgrajeni so sistemi za daljinski nadzor porabe in distribucije energije in 
vode, 

 v javnih stavbah je poraba daljinsko vodena, 
 standardizacija opreme, 
 zagotoviti dovolj zmogljivo računalniško opremo, 
 dostopnost do širokopasovnega omrežja, 
 vzpostavitev portala za uporabnike, ki omogočajo spremljanje trenutnega stanja 

infrastrukture ter delovanja skupne opreme, 
 vzpostavitev senzorike po posameznih področjih, 
 vzpostavitev sistema zbiranja podatkov o emisijah ter obveščanje javnosti o tem, 
 usposabljanje javnih uslužbencev glede IKT inovacij. 

 

11.3 Strateški stebri 

Razvoj IKT (informacijske-komunikacijske tehnologije) platforme, ki bo omogočala delovanje 
in razvoj ostalim strateškim stebrom. 
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11.4 Kazalniki 

 odstotek posrednih in neposrednih storitev občine, do katerih lahko državljani dostopajo 
preko spleta, 

 število brezžičnih wi-fi točk na km2, 
 število spletnih postopkov, 
 število obiskov aplikacij, ki omogočajo dostop do odprtih in obdelanih podatkov, 
 podatki, ki so zajeti, hranjeni, obdelani in prikazani v okviru mestne informacijske 

platforme. 
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12 INFORMATIVNA CENOVNA RAZPREDELNICA 

 

SEKTOR 
 
PAMETNA REŠITEV 
 

CENA/KOM KOM 
STROŠEK 
z DDV 

OKOLJE - SOLARNA ULIČNA 
RAZSVETLJAVA 

 
1.500 EUR 120 

 180.000 EUR 

- VODOMERI 
 300 EUR 300 900.000 EUR 

- PAMETNE SOLARNE KLOPI 
 CCA. 2.000 EUR 5 DO 15.000 EUR 

- ECO DIP SISTEMI 9.000 EUR 9 + 
VREČKE 

75.000 – 
90.000 EUR 

 
- MONITORING KVALITETE 

ZRAKA 1.000 – 2.000 EUR 5 
Med 5.000 
EUR – 10.000 
EUR 

 - ENERGETSKI MONITORING 
STAVB    

 - E-MOBILNOST IN ELEKTRIČNE 
POLNILNICE    

- ZASADITEV DREVES    

MOBILNOST - PAMETNI PREHODI ZA PEŠCE 
 6.000 EUR 3 18.000 EUR 

- 3D PREHODI ZA PEŠCE 500,00 8  4.000 EUR 
- ELEKTRIČNI MINIBUS (do 5 

ljudi) 
-  

55.000 EUR 1 55.000 EUR 

JAVNE STORITVE - PAMETNE URE ZA 
STAROSTNIKE 200 EUR 200 40.000 EUR 

GOSPODARSTVO, 
TURIZEM, KMETIJSTVO 

- VZPOSTAVITEV WI FI TOČK 
    

- NABAVA PAMETNIH OČAL 500 – 2.000 EUR 2 5.000 EUR 
- VGRADITEV SISTEMA 

FILTRIRANJA VODE 10.000 EUR 5 50.000 EUR 

UPRAVLJANJE - APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE 
PORABE VODE V DOMAČEM 
GOSPODINJSTVU 

20.000 EUR 1 20.000 EUR 

- APLIKACIJA NEPREMIČNINE - 
platforma 

10.000 - 15.000 
EUR 1 10.000 - 

15.000 EUR 
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13 ZAKLJUČEK 

Sposobnost inoviranja je eden najpomembnejših elementov, ki ga omenjene strategije skušajo 
zagotavljati z odprtimi inovacijskimi ekosistemi, globalnimi inovacijskimi verigami in z 
zagotavljanjem socialne vključenosti, to je z omogočanjem in spodbujanjem posameznika in 
družbe kot celote k sodelovanju. 
 
Ključni cilj uveljavitve pametnega mesta je krepitev varnega počutja v mestu in skupnostih z 
izboljšanjem usklajenega preventivnega in operativnega delovanja na področju javne in 
zasebne varnosti. 
 
Razvojna vizija je učinkovito upravljanje vseh ogrožajočih situacij v tesnem sodelovanju z 
ostalimi področji za ustvarjanje boljših pogojev za življenje. 
 
 
 
  Predlagatelj: 
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