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Cilji in kazalniki uspešnosti SRIP PMiS

Vizije partnerstva v SRIP PMiS je vzpostaviti svetovno prepoznan ekosistem partnerjev, ki permanentno
sinergično nadgrajujejo in povezujejo svoje kompetence in nudi kapacitete za raziskave in razvoj,
produkcijo in trženje globalno konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev na vseh področjih
Pametnih mest in skupnosti.
Za dosego osnovnih ciljnih kazalnikov, zapisanih v Strategiji pametne specializacije S4, so ključni cilj
partnerjev področij v SRIP PMiS:
1. vzpostavitev svetovno prepoznanega ekosistem partnerjev, ki permanentno sinergično nadgrajujejo
in povezujejo svoje kompetence na domenskih področjih in tehnologijah PMiS;
2. zagotavljanje ustreznih virov in pogojev za čim krajši čas od načrtovanja do trženja globalno
konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev;
3. mednarodna uveljavitev slovenske "blagovne znamke na področju PmMiS1" (Pametna mala mesta in
skupnosti);
ki bodo Slovenijo umestila kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje
in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih, ki jih
predstavljajo primerjalno majhna urbana okolja, regulirana z različnimi predpisi in pogoji, ki jih je potrebno
upoštevati pri njihovem razvoju. Vse načrtovane realizacije ciljev so vezane na obdobje do leta 2020.
Ključni globalni kazalniki
Globalni kazalniki na področju PMiS (s svojimi produkti so vključena tudi področja drugih SRIP-ov)2
1. Dvig prihodkov: 3,5% letna rast skupnih prihodkov
Povprečni letni dvig prihodkov iz naslova izvoza produktov in storitev: 5 %
2. Rast števila podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi PMiS: 3,5% letno
Rast števila zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju PMiS: 1,5% - 2 %
3. Ocena povprečnega dviga naložbenega potenciala podjetij: 0,25% letno do leta 2019, nato se do
leta 2022 umirja na 0,15 %
4. Povprečni dvig dodane vrednosti na zaposlenega: 3,5 % na letni ravni
Kazalniki so dobljeni na podlagi vzorčnih podatkov podjetij partnerstva in med posameznimi področji
lahko odstopajo.
Na cilje PMiS poleg globalnih ciljev, ki izhajajo iz Strategije S4, vplivajo tudi njeni specifični cilji (SC), ki so:
 SC#1 – Razvoj globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in ITplatform z uporabniškimi rešitvami.

1

Cilj je potrebno razumeti predvsem kot sklop aktivnosti na področju promocije, ugotavljanja zadovoljstva naročnikov oziroma uporabnikov in
druge aktivnosti, s katerimi dosežemo mednarodno prepoznavnost kot zaupanja vreden partner. Sama pravna zaščita blagovne znamke je
smiselna šele takrat, ko dosežemo to prepoznavnost.
2 Ocenjene vrednosti so dobljene na podlagi posredovanih podatkov nekaterih podjetij, vključenih v SRIP PMiS, javnih podatkov SURS ter AJPES
in globalnih kazalnikov na področju razvoja trga pametnih mest (Vir: Technavio: Global Smart Cities Market: 2015 – 2019 (2015)
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SC#2 – Vzpostavitev vsaj dveh pilotnih projektov, prednostno na področju energetike, urbane
mobilnosti, zdravja in varnosti.
SC#3 – Izkoristiti reformo javne uprave in uvajanje pametnega rešitev za spodbuditev podjetništva
ter za prodor na globalne trge.

Globalni in specifični cilji vplivajo na skupne cilje (C) in kazalce uspešnosti (KU), ki jih želimo doseči v PMiS
ter parcialne cilje vertikalnih področij.
 C#1 Vzpostaviti ko-inovacijsko okolje vseh deležnikov, ki bo omogočalo agilen pristop in vključevanje
vseh v razvoju novih tržnih produktov
o KU#1 Aktivno vključiti v diskusijo vsaj 15 slovenskih deležnikov, od tega vsaj 3 raziskovalne
inštitucije, 3 oblikovalce politike in 8 poslovnih subjektov; povabljenih bo preko 100.
o KU#2 Izdelava vsaj desetih celovitih tržnih produktov, v izvedbo vsakega pa vključiti vsaj 4
slovenske deležnike.
o KU#3 Skupen nastop na vsaj petih mednarodnih razpisih (npr. H2020, ESA in INTERREG) ob
sodelovanju vsaj treh slovenskih deležnikov.
 C#2 Utrditi prenos znanja med raziskovalnimi inštitucijami in poslovnimi subjekti za dosego višje
dodane vrednosti produktov.
o KU#4 Prenos vsebine vsaj desetih znanstvenih člankov, objavljenih v revijah s faktorjem vpliva,
v tržne produkte.
o KU#5 Prijava desetih patentov z industrijskim lastništvom in akademskim avtorstvom.
o KU#6 Vključitev vsaj treh strokovnjakov iz gospodarstva v univerzitetna predavanja.
o KU#7 Izdelava vsaj treh tržnih študij za identifikacijo potencialnih tržnih produktov in
raziskovalnih usmeritev.
 C#3 Spodbuditi skupen nastop na mednarodnih tržiščih z integriranimi visokotehnološkimi celostnimi
rešitvami v skladu z družbenimi, tehnološkimi in tržnimi nosilci rasti področja.
o KU#8 Skupno sodelovanje in predstavitev produktov petih različnih deležnikov na vsaj treh
mednarodnih sejmih.
o KU#9 Uspešna implementacija in prodaja vsaj dveh celovitih tržnih produktov izven EU, v
skupnem sodelovanju vsaj treh slovenskih deležnikov.
 C#4 Vzpostavitev živega laboratorija (Living Lab) in eksperimentalne infrastrukture z namenom
raziskovanja, eksperimentiranja, soustvarjanja, testiranja in demonstriranja inovacij.
o KU#10 Izvedba testnega okolja z integracijo tržnih produktov vsaj pet različnih slovenskih
deležnikov.
o KU#11 Vključitev vsaj 100 predstavnikov splošne javnosti v demonstracijske aktivnosti.
o KU#12 Izvedba vsaj treh večjih eksperimentov v sodelovanju treh različnih deležnikov, rezultat
katerih bo vsaj ena znanstvena objava ali patent.
 C#5 Ustvariti motivacijske pogoje za vključevanje novih subjektov v SRIP PMiS
o KU#13 Vsakoletna izvedba vsaj treh promocijskih aktivnosti SRIP PMiS zainteresiranim
domačim javnostim.
o KU#14 Vključevanje nečlanov SRIP PMiS (npr. vključevanje multinacionalk v strateške
povezave pri internacionalizaciji delovanja).
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KU#15 Vključevanje nečlanov SRIP PMiS v izvedbo aktivnosti (npr. lokalne skupnosti skozi
vključevanje v pilotna okolja).
KU#16 Vključevanje nečlanov SRIP PMiS v razvojne projekte preko mreže raziskovalnih
institucij (npr. vključevanje v projekte Obzorje 2020)
KU#17 Vabljenje nečlanov SRIP PMiS na organizirane dogodke, ki vključujejo SRIP aktivnosti
(npr. vabilo na delavnico KoC PMiS – razvoj novih kompetenc profilov na področju PMiS).

Zelo pomemben cilj partnerjev, vključenih v vertikalna področja PMiS je:
 aktivno povezovanje in sodelovanje z ostalimi SRIP in vključevanje ter povezovanje njihovih
vsebin, produktov in aktivnosti z našimi in obratno
 aktivno povezovanje s tehnološkimi področji PMIS v smislu čim boljše IKT podpore domenskim
produktom.
V nadaljevanju so navedeni še parcialni cilji področja.

1.1

Ekosistem pametnega mesta

Ključni cilj področne vertikale Ekosistem pametnega mesta je povezati podatke, storitve in produkte, ki
nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v
kontekstu pametnih mest.
Osnovni cilj odprte platforme ekosistema pametnega mesta je povezati podatke, storitve in produkte, ki
nastajajo na posameznih predhodno opisanih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni
potencial digitalizacije v kontekstu pametnih mest. Kompleksnost posameznih področij, kot so
energetska in druga oskrba, mobilnost, promet, logistika, zdravstvo itn. namreč pogosto privede do
izolirane obravnave in posledično ločenih, nepovezanih rešitev. Slednje predstavlja veliko oviro pri
informatizaciji med-področnih procesov in pri razvoju integriranih, horizontalnih storitev. Z lastnostmi,
kot so odprta platforma za vse deležnike in področja, skupni gradniki, ponovna uporaba podatkov in
storitev, standardizirani in odprti vmesniki ter podatkovne strukture itn. želimo dvigniti kakovost razvitih
rešitev v okviru pametnih mest ter doseči racionalnejšo porabo javnih sredstev. Vlogo ekosistema
pametnega mesta vidimo kot odprto platformo in v svojem bistvu kot osrednjo integracijsko točko vseh
področij pametnega mesta.
Jedro ekosistema pametnega mesta bo odprta integracijska platforma, zasnovana po vzoru platformnih
ekosistemov, ki omogočajo razvoj inovativnih storitev na principu povezanosti in odprtosti. Dostop do
virov podatkov z različnih področij pametnega mesta prek odprtih in standardiziranih vmesnikov ter
uporaba naprednih analitičnih orodij omogoča razvoj povsem novih ekonomij in storitev v dobrobit vseh
deležnikov pametnih mest, prebivalcev, mestnih uprav, ponudnikov storitev, ponudnikov platform,
upravljalcev podatkov, razvijalcev, podjetij, javnih organizacij in drugih. Pomemben dejavnik pri razvoju
novih storitev predstavlja odpiranje javnih podatkov, kot ga predvideva strategija »Digitalna Slovenija
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2020«. Ekosistem kot tak povezuje deležnike na tehnološkem, vsebinskem in poslovnem področju ter s
tem zagotavlja dvig dodane vrednosti pri vseh deležnikih.
Platformni ekosistemi so nova paradigma na področju povezovanja organizacij in izraz vse večje
digitalizacije. Podjetja se povezujejo v ekosisteme z namenom, da bi si olajšale pot do trga ali izboljšale
pozicijo na njem. Tehnologije, na katerih temeljijo mnogi današnji produkti in storitve, so namreč zelo
kompleksne in jih je kot take težko obvladovati znotraj enega samega podjetja. Podjetja so zato prisiljena
v povezovanje, da zagotovijo potrebne kompetence ter s tem kakovost svojih storitev. Ekosistemi so
posebna oblika takšnega povezovanja, ki se posebej osredotoča na vzpostavljanje dolgoročnih povezav
med partnerji, stalno inoviranje ter omogoča bistveno večjo odpornost proti izgubam strank.
Pomembnost ekosistemov kot poslovnih modelov v svojih študijah omenja tudi svetovno znana analitska
hiša Gartner, ki napoveduje, da se bo večina organizacij v prihodnje skušala pridružiti večjim ekosistemom.
Uspešnost ekosistema pametnega mesta bo možno meriti na številne posredne in neposredne načine:
 C#3 Velikost ekosistema
o C#1.1 Število partnerjev v ekosistemu
o C#1.2 Število aktivnih uporabnikov ekosistema
o C#1.3 Število ponudnikov aplikacij
o C#1.4 Število ponudnikov platform in podatkov
o C#1.5 Število razvijalcev
 C#2 Obseg ponudbe
o C#2.1 Velikost digitalne tržnice v smislu števila aplikacij B2C, B2B, G2C, G2G…
o C#2.2Število aplikacijskih vmesnikov za razvijalce
o C#2.3 Število podpornih storitev
o C#2.4 Število podprtih kompleksnih horizontalnih procesov
o C#2.5 Skupen promet, ki ga generirajo plačljive storitve in aplikacije
 C#3 Preseganje kazalnikov, ki jih definira Strategija pametne specializacije:
o C#3.1 Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
o C#3.2 Dvig deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu
o C#3. 3Dvig deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu
o C#3.4 Dvig celotne podjetniške aktivnosti
 C#4 Doseganje kazalnikov, ki jih definirata ISO 37120
 C#5 Doseganje kazalnikov OECD za naslednja področja: gospodarstvo, izobraževanje, energetika,
okolje, rekreacija, varnost, zavetišča, trdi odpadki, telekomunikacije in inovacije, finance, prva
pomoč, zaščita in reševanje upravljanje, zdravje, promet, urbanistično načrtovanje, upravljanje z
odpadnimi vodami, vode in sanitarije
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Strategija razvoja SRIP na posameznem področju
Ekosistem pametnega mesta

Ekosistem pametnega mesta je živ organizem, ki se ves čas razvija in dopolnjuje, tako kot se razvijajo in
dopolnjujejo rešitve na posameznih področjih pametnega mesta ter horizontalne rešitve. Predpogoj za
njegovo vzpostavitev in delovanje pa je zagotovitev ključnih tehnoloških, organizacijskih, pravnih in
poslovnih pogojev, ki omogočajo povezovanje deležnikov. S tem dobiva ekosistem pametnega mesta
osrednjo povezovalno vlogo vseh področij pametnega mesta. Skladno s tem je zasnovana strategija
razvoja ekosistema pametnega mesta (glejte tudi razdelek 3.6.3. Razvojno-inovacijske iniciative):
1. Razvoj in vzpostavitev platforme za integracijo področij pametnega mesta (vključno s
tehnološkimi standardi za vključevanje podatkov in storitev),
2. Digitalizacija posameznih področij pametnega mesta skladno z njihovimi akcijskimi načrti in
strategijami razvoja,
3. Identifikacija med-področnih verig in razvoj horizontalnih rešitev, ki povezujejo posamezna
področja pametnega mesta,
4. Postopna rast ekosistema z vključevanjem aplikacij, podatkov in storitev posameznih področij
pametnega mesta ter povezanih, horizontalnih rešitev.
5. Izvajanje podpornih aktivnosti, kot so:
a. identifikacija in razvoj vzdržnih poslovnih modelov,
b. razreševanje organizacijski, pravnih in poslovnih vprašanj,
c. promocija ekosistema med deležniki posameznih področij pametnega mesta,
d. internacionalizacija,
e. prenos znanja,
f. razvoj kadrov,
g. upravljanje, to je spremljanje in usmerjanje delovanja ekosistema.

Sklopi aktivnosti strategije razvoja ekosistema pametnega mesta
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Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih tehnologij

Mnoga evropska mesta (npr. Lisbona, Helsinki, Manchester, Barcelona, Solun, Oulu...3) razvijajo strategije,
kako postati ”pametnejša”. Pri tem večinoma izhajajo iz potreb mesta ter iz priložnosti, ki jih na tem
področju ponuja inovativna uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, še posebej
širokopasovnih povezav, internetnih storitev in aplikacij. 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.
Posebej pomemben trend na področju pametnih mest je vzpostavljanje ekosistemov, ki se navzven, to je
proti meščanu, kažejo kot informacijsko-storitvene platforme, prek katerih različne ciljne skupine
dostopajo do odprtih storitev pametnega mesta. Pomembna ciljna skupina so poleg upravljavcev mesta
in samih meščanov tudi razvijalci, start-up-i in druge organizacije, ki platformo izkoriščajo za razvoj novih
produktov. Na ta način ekosistemi kot platforme spodbujajo podjetništvo in povečujejo občutek
vključenosti.
Globalno poslovni segment pametnih mest, kot ugotavlja analitska hiše IDC, prevzema pomembno vlogo
pri investiranju v nove tehnologije, kot so obdelava velikih količin podatkov in napredna podatkovna
analitika, internet stvari, tehnologije računalništva v oblaku in mobilne rešitve tako na lokalni ravni kot
pogosto s podporo vlad.
Na področju pametnih mest je povezovanje v tovrstne ekosisteme dodatno spodbujeno z rezultati
številnih evropskih projektov in javno-zasebnih iniciativ pametnih mest, ki kažejo, da se je v preteklosti
večino napora vlagalo v posamezna področja, kot npr. v učinkovito rabo energije, optimizacijo prometa
ipd. ali v reševanje akutnimi težav posameznega mesta. Ta področja so posledično ostala nepovezana,
mesto pa z velikim neizkoriščenim potencialom, ki ga prinaša povezovanje in s tem priložnost za
identifikacijo med-področnih vrednostnih verig.

2.1.2

Primerjalne prednosti deležnikov v Sloveniji glede na konkurenco

Ključne primerjalne prednosti Slovenije proti mnogim drugim državam pri vzpostavljanju ekosistemov
pametnih mest so v majhnosti in homogenosti. S slednjim je tu mišljeno to, da imamo na mnogih
področjih enotne in centralne sisteme, ki so bistveno lažje obvladljivi v smislu informatizacije kot pa
distribuirani ali federirani sistemi. Tako imamo na področju zdravstva, če se omejimo zgolj na to področje,
enoten sistem čez celo državo, en sam Zavod za zdravstveno zavarovanje en Inštitut za zdravje ipd.
Pomembna prednost izhaja tudi iz dejstva, da v Sloveniji ekosistem pametnega mesta že gradimo (v okviru
programa pametne specializacije EkoSMART, TRL 3-6), kar nas postavlja ob bok najnaprednejšim

3

H. Schaffers, N. Komninos, M. Pallot, Smart Cities as Innovation Ecosystems Sustained by the Future Internet, 2014
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”pametnim mestom”. Izkušnje, ki jih bomo pridobili med prvimi državami na svetu, lahko predstavljajo
pomembno prednost pri prodiranju na tuje trge.

2.1.3

Popis subjektov na področju z opredelitvijo naložbenih sposobnosti

Zainteresirani partnerji za vključitev v ekosistem pametnega mesta: V SRIP PMiS je vključenih 150
subjektov, od teh jih je 80 izrazilo željo za vključitev v ekosistem.
Seznam članov in njihovih ključnih kompetenc se nahaja v prilogi dokumenta.
Glede na različne vloge, ki jih lahko posamezen deležnik ima v ekosistemu, jih delimo v naslednje skupine:
 Ponudniki tehnoloških komponent platforme:
o ponudniki jedrnih komponent integracijske platforme
o ponudniki portalov in drugih sklopov platforme (portal za razvijalce, portal za mestne
uprave, orodje za napredno analitiko in vizualizacijo…)
o ponudniki infrastrukture
 Ponudniki domenskih podatkov in storitev:
o ponudniki platform (upravljalci podatkov)
o ponudniki aplikacij (prek digitalne tržnice),
o ponudnike aplikacijskih vmesnikov (prek portala za razvijalce),
 Ponudniki podpornih storitev in
 Uporabniki integracijske platforme.
Opomba: vloge se ne izključujejo. Na primer, uporabniki integracijske platforme, ki izkoriščajo storitve
skupne platforme za razvoj novih storitev z dodano vrednostjo za deležnike pametnega mesta in te ali
katere druge ponujajo prek integracijske platforme, so obenem tudi ponudniki.
Grobo razvrstitev zainteresiranih subjektov po posameznih vlogah v ekosistemu prikazujemo na sliki
spodaj.
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Shema razdelitve partnerjev po njihovih vlogah v ekosistemu

Naložbena sposobnost
Sodelujoči subjekti imajo velik naložbeni potencial v razvoj, raziskave in inovacije, kar izkazujejo z deležem
prihodkov, ki ga namenjajo za RRI na letni ravni. V povprečju se te naložbe gibljejo med 10% in 15% od
skupnih prihodkov, nekatera podjetja pa tudi bistveno več, tudi preko 30%. To daje ekosistemu enega
izmed ključnih zagotovil za uspešen zagon in nadaljnji razvoj.
Podatki o rešitvah, ki so nam jih zainteresirana podjetja posredovala kažejo, da je v skupini B velik delež
produktov, ki so šele v prvih faza razvoja, TRL 3-4. Teh je skoraj 50%. Naložbeni potencial za nadaljnji
razvoj produktov v teh podjetjih, med katerimi je veliko zagonskih, mikro in malih, se v povprečju giblje
okrog 14% letnih prihodkov. V skupini A ima večina ponudnikov preskušene rešitve, ki so že v produkciji
tudi na več tujih trgih. Nobena od teh pa ne pokriva vseh funkcionalnosti integracijske platforme in njenih
komponent (glejte tudi razdelek Integracijska platforma – tehnični vidik), temveč pokriva le posamezne
segmente. Naložbeni potencial, ki ga deležniki v skupini A izkazujejo za razvoj novih funkcionalnosti,
integracijo ter prilagajanje drugim trgom ter trženje rešitev se v povprečju giblje okrog 6% letnih
prihodkov. V skupini C so predvsem raziskovalne inštitucije ter storitvena podjetja. Del investicijskih
sredstev, ki jih podjetja nameravajo usmeriti v raziskave in razvoj, računajo pridobiti prek javnih razpisov.
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Naložbena sposobnost vključenih deležnikov je kot opisano velika, vendar za enkrat še ni usmerjena v
povezovanje in integracijo rešitev, kot to predvideva ekosistem pametnega mesta. Za povezovanje na tej
ravni, kar je glede na številne uspešne platformne ekosisteme gotovo prava pot, je po naši oceni ključnega
pomena tudi vsebinska in finančna stimulacija s strani države.
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Načrt aktivnosti skupnega razvoja

3.1

Ekosistem pametnega mesta

3.1.1

Fokusna področja in tehnologije

Razvoj skupnih storitev
Ekosistem pametnega mesta je po definiciji namenjen povezovanju deležnikov, ki lahko le skupaj
soustvarjajo kvalitetne storitve za končne uporabnike, to je prebivalce, skupnosti, mestne uprave, podjetja
in druge organizacije. Poleg skupnega razvoja novih storitev ekosistemi te vrste spodbujajo tudi inoviranje
v smislu ponovne uporabe in povezovanja obstoječih rešitev v storitve z večjo dodano vrednostjo. Poleg
uporabnikov (prejemniki storitev), bodo v ekosistemu kot posebni uporabniki obravnavani tudi razvijalci,
ponudniki platform ter ponudniki podpornih storitev.
Storitve za končne uporabnike
Ekosistem pametnega mesta bo končnim uporabnikom nudil katalog vseh storitev na enem mestu v obliki
digitalne tržnice storitev (tipično v obliki mobilnih in spletnih aplikacij). Uporabnik bodo lahko z
naprednimi iskalniki našli želeno storitev. Prednosti za končne uporabnike bodo enotna identiteta
uporabnika in enkratna prijava, različne vsebinske platforme ter medsebojno povezane storitve za
najboljšo uporabniško izkušnjo. Vključevanje multimedijskih vsebin v opise ter predstavitve storitev bo le
te približalo uporabniku na prijazen način. Podpora in pomoč uporabnikom bo stalno dostopna.
Uporabniki bodo lahko z uveljavljenim načinom sodelovanja (komentiranje) prispevali k izboljševanju
storitev. Za plačljive storitve bo na voljo enoten nakup storitve ter spremljanje porabe. Vsebine in storitve
za končne uporabnike se bodo v ekosistem dodajale postopoma, z vključevanjem ponudnikov vsebin in
storitev ter razvojem področnih in med področnih vrednostnih verig.
Storitve za razvijalce
Razvijalci bodo preko portala za razvijalce na enostaven način vstopili v razvojno, demonstracijsko, in
učeče se okolje ekosistema pametnega mesta. Na voljo bodo imeli katalog API-jev in storitev. Z naprednim
semantičnim iskalnikom bodo dostopali do obstoječih API-jev in aplikacijskih storitev ter se seznanjali z
uporabo API-jev s pomočjo dokumentacije, video tutorialov in podpornega okolja razvijalcev. Razvojno
okolje bo gostilo tako uporabnike obstoječih API-jev in storitev, ki bodo lahko gradili kompleksnejše medpodročne produkte in storitve, kot tudi ponudnike API-jev in storitev. Portal za razvijalce bo omogočal
dostop do več razvojnih platform, povezovanje s socialnimi mediji, sodelovanje med razvijalci, tehnično
podporo, testiranje, upravljanje z rešitvami in storitvami (semantični opisi, obveščanje o spremembah,
upravljanje verzij, objava v katalogih, pravila uporabe, standardi, zakonske podlage, itd.), pregled uporabe
storitev, verifikacijo novih storitev ter objavo. Z že razvitim podjetniškim podpornim okoljem bomo
razvijalcem pomagali tudi ob vstopu v TLR2, 3 in po vitkih metodologijah zagotovili hitro preveritev idej
na globalnem trgu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SRIP PMiS - Pametna mesta in skupnosti

12

Storitve za ponudnike platform
Pomemben deležnik ekosistema pametnega mesta bodo ponudniki obstoječih področnih platform
oziroma upravljalci podatkov, na osnovi katerih je moč razvijati nove storitve z dodano vrednostjo. Z
digitalizacijo na posameznih področjih pametnega mesta, kot so transport, logistika, energetska in druga
oskrba, zdravje, aktivno življenje, varna družba, kakovost urbanega bivanja itn. zajemamo številne
vsebinsko bogate podatke, ki so lahko pomembna osnova za razvoj novih aplikacij in storitev. Ekosistem
pametnega mesta bo ponudnikom platform/upravljalcem podatkov ponujal storitve, s pomočjo katerih se
bodo lahko na enostaven način vključili v ekosistem ter prek njega (to je prek digitalne tržnice in portala
za razvijalce) ponujali svoje storitve.
Skupne podporne storitve za partnerje
V okviru ekosistema pametnega mesta bodo na voljo tudi podporne storitve za partnerje, v okviru katerih
bodo naslovljeni drugi pomembni vidiki za delovanje ekosistema. To so na primer organizacijski vidiki (npr.
opredeljevanje vlog in odgovornosti pri razvoju novih storitev), pravno formalni vidiki (npr. ugotavljanje
sprejemljivost rešitve z vidika varstva osebnih podatkov), družbeni vidiki (npr. ugotavljanje sprejemljivosti
rešitve z vidika enakih možnosti), poslovni vidiki (npr. razvoj inovativnih poslovnih modelov) itd. Vodilo
skupnih storitev za partnerje bo zagotavljanje inovativnega in učečega se okolja za vse.
Med skupne storitve za partnerje štejemo tudi storitve v zvezi s prenosom znanja. V ekosistem pametnega
mesta so vključene štiri pomembne raziskovalne organizacije: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru,
Univerza na Primorskem ter IJS kot tudi glavni deležniki podjetniškega podpornega okolja npr. Tehnološki
park Ljubljana.
Z ekosistemom pametnega mesta, kot je predstavljen v tem akcijskem načrtu, direktno naslavljamo cilje,
fokusna področja in tehnologije, opredeljene v S4 za področje Pametna mesta in skupnosti. Osnovni cilj
je namreč ravno razvoj odprte integracijske platforme, ki bo delovala kot povezovalni člen med
posameznimi področji pametnega mesta in se bo navzven, to je proti meščanu, državljanu, skupnostim in
organizacijam, kazala kot enotna točka dostopa do storitev pametnega mesta. Pri tem bodo intenzivno
izkoriščene tehnologije, kot so računalništvo v oblaku in HPC za potrebe infrastrukture, na kateri bo
platforma delovala, procesiranje, obvladovanje, analiza in vizualizacija množičnih podatkov, zajem
podatkov s pomočjo tehnologij interneta stvari, sodobne tehnologije interneta storitev in interneta
prihodnosti za potrebe razvoja integracijske platforme.
V nadaljevanju je opisan koncept integracijske platforme, tako s tehničnega kot tudi drugih vidikov.
Integracijska platforma – tehnični vidik
Jedro ekosistema pametnega mesta je integracijska platforma, shematično prikazana na sliki spodaj.
Sestavljena je iz naslednjih komponent:
a) Jedrno platforme: jedro platforme sestavljajo komponente, ki zagotavljajo osnovne storitve
integracijske platforme. Ključne so katalog aplikacij (na voljo prek digitalne tržnice), katalog
aplikacijskih vmesnikov (na voljo prek portala za razvijalce), komponenta za upravljanje identitet,
komponenta za upravljanje in omejevanje dostopa, komponenta za spremljanje in nadzor nad
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uporabo posameznih elementov platforme, komponenta za analitiko uporabe platforme,
komponenta za zagotavljanje varnosti, komponenta za zaračunavanje uporabe… Jedro platforme bo
temeljilo na modularnih arhitekturah (komponente, mikrostoritve…), kar bo omogočalo integracijo
različnih rešitev ter prilagajanje različnim področjem, procesom, verigam, državam...
Digitalna tržnica: digitalna tržnica predstavlja odprt digitalni prostor za objavo aplikacije z različnih
področij pametnega mesta (kot npr. transport, logistika, zdravje in aktivno življenje, energetika…),
katerih skupna lastnost je, da lahko pripomorejo k boljšim storitvam za državljane in gospodarstvo in
posledično k izboljševanju kakovosti življenja in rasti lokalne in nacionalne blaginje. Digitalna tržnica
je namenjena končnim uporabnikom in bo omogočala napredni iskalnik in ostale že uveljavljene
koncepte sodobnih digitalnih tržnic.
Portal za razvijalce: portal za razvijalce je sodobno razvojno okolje, ki zainteresiranim posameznikom
in organizacijam omogoča hiter razvoj novih aplikacij nad podatki in storitvami, ki so na voljo prek
integracijske platforme. Ključni element portala za razvijalce je nabor aplikacijskih vmesnikov (API),
ki bodo objavljeni s strani različnih ponudnikov in platform skladno z natančno določenimi pravili.
Portal za ponudnike platform: posamezna področja pametnega mesta, kot so promet, zdravje,
energetika itn., so sama po sebi kompleksna in nudijo svoje platforme. Na področju zdravja je na
primer na voljo zdravstvena platforma, ki deluje v okviru NIJZ. Podobno je na področju prometa
planirana vzpostavitev Nacionalnega centra za upravljanje prometa, kjer bodo na voljo masovni
podatki o prometu. Poleg omenjenih dveh segmentov obstajajo še številni drugi, za katere se podatki
centralno zbirajo, njihova narava pa je takšna, da bi bili lahko zelo koristni tudi za razvoj novih aplikacij
in storitve v kontekstu pametnega mesta. Portal za ponudnike platform je posebna komponenta
integracijske platforme, ki upravljalcem platform omogoča, da svoje podatke ponudijo prek
integracijske platforme na nadzorovan in pregleden način.
Portal za mestne uprave: poseben deležnik pametnega mesta so mestne uprave, ki navadno
zahtevajo ločen vpogled v dogajanje pametnega mesta, običajno prek povezav na projekte, ki
potekajo v mestu, z vpogledom na proračun in njegovo porabo, s spremljanjem mnenja in odzivov
javnosti itd. ter prek mnogih kazalnikov, ki so definirani za merjenje učinkovitosti pametnega mesta
na različnih področjih. Portal za mestne uprave je prilagojena rešitev, ki mestnim upravam omogoča
vpogled v pametno mesto.
Napredna vizualizacija in analitika: v pametnem mestu se zbirajo velike količine podatkov, s čimer
se odpirajo številne možnosti za analize, odkrivanje znanja v podatkih, predikcijo itn. Komponenta za
napredno vizualizacij in analitiko nudi splošno okolje za analizo in vizualizacijo podatkov (kot npr.
Orange4), ki ga bomo sčasoma specializirali za potrebe posameznih področij pametnega mesta.

Podatkovno in storitveno interoperabilnost bo platforma zagotavljala prek odprtih in standardiziranih
vmesnikov ter podatkovnih struktur. S tem bo omogočena kontinuirana rast ekosistema v smislu
postopnega priključevanja ”ponudbe” posameznih področij pametnega mesta kot tudi podpora za razvoj
4 Orange Data Mining (http://orange.biolab.si) je program za vizualizacijo in rudarjenje podatkov. Z njim je mogoče raziskati, kako so podnebne
spremembe odvisne od ekonomskega razvoja, kakšne so razlike med čivki Trumpa in Clintonove, kateri projekt bo pridobil financiranje na
Kickstarterju, kdo je avtor grafita pod Tromostovjem, je ženska torbica na sliki res Hermes-ova, in, ali je Shakespeare res napisal vse svoje igre.
Posebnost Orange-a je njegova enostavnost in prijaznost do uporabnika, ki mu - tudi brez obvladanja posebnih matematičnih ali statističnih
znanj - lahko odpre vrata v svet znanosti o podatkih. Orange je enostavno razširljiv; v njem je moč razviti nove komponente za povezovanje na
nove podatkovne vire in komponente za vizualizacije, ki so primerne domenskim problemom.
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med-področnih verig vrednost in storitev. Slednje je razpoznano kot ključen problem dosedanjih naporov
v preobrazbo mest (investicije v posamezna področja brez povezave med njimi) ter velik izziv za
prihodnost.

Komponente integracijske platforme pametnega mesta
Netehnični vidiki ekosistema
Ekosistem pametnega mesta ne velja jemati zgolj kot platformo v tehničnem smislu. Kot je moč sklepati
iz opisa integracijske platforme, bodo v ekosistemu nastopali številni deležniki. Če naštejemo le ključne:
ponudniki komponent integracijske platforme, ponudniki posameznih portalov, upravljalci podatkov,
ponudniki aplikacij, ponudniki aplikacijskih vmesnikov, ponudniki infrastrukture…
Za zagotavljanje koeksistence deležnikov v takšnem ekosistemu so poleg tehničnih pomembni tudi številni
drugi vidiki. V okviru razvoja strateško inovacijskega partnerstva zato želimo naslavljali tudi vprašanja
organizacijske narave, pravno formalne vidike (npr. upravičenost za dostop do podatkov v smislu
zagotavljanja zasebnosti ipd.), izzive v zvezi z identifikacijo vzdržnih poslovnih modelov,
internacionalizacije, razvoja kadrov, zagotavljanja okolja za inoviranje ipd.
Pomemben del razvoja ekosistema je omogočanje poslovnih modelov, ki v ekosistem privabijo čim večje
število deležnikov. Pri tem je ekosistem v vlogi tehnološkega povezovalca, ki mora poskrbeti, da lahko vsi
deležniki izvajajo svoje poslovne aktivnosti, v skladu s sprejetimi poslovnimi politikami in pravili.
Del teh podpornih storitev bo na voljo v digitalni obliki, to je s pomočjo inovativnih podpornih orodij, kot
so npr. portal za inoviranje poslovnih modelov (www.businessmakeover.eu), orodje TeamWorks za
digitalno inoviranje in skupinsko odločanje ter podobno.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SRIP PMiS - Pametna mesta in skupnosti
3.1.2

15

Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ

Skladno z opisom, ki je podan v prejšnjem razdelku, je potrebno ekosistem pametnega mesta razumeti
kot podporno okolje, prek katerega se bodo lahko ponudniki rešitev in kompetenc na posameznih
segmentih pametnega mesta povezovali z namenom razvoja celovitejših rešitev za podporo
kompleksnejših, med-področnih procesov. Takšno povezovanje je za Slovenijo ključnega pomena, saj se s
parcialnimi rešitvami sicer ne uspemo odzivati na priložnosti, ki se kažejo s strani držav, ki iščejo celovitejše
rešitve s področja pametnih mest (zgolj v zadnje pol leta smo dobili pozive s strani Indije, Velike Britanije,
Nemčije in Madžarske).
V okviru formiranja strateško inovacijskega partnerstva se je na pobudo za vzpostavitev ekosistema
pametnega mesta odzvalo več kot sedemdeset podjetij, raziskovalnih inštitucij in drugih organizacij.
Med njimi tudi velika podjetja, kot so Telekom Slovenije, Pošta Slovenije, Petrol, Adriatic Slovenica, BTC
itn. (za celoten seznam zainteresiranih partnerjev za vključitev v ekosistem glejte razdelek 2.6.3.) V
ekosistemu pametnega mesta se vidijo v zelo različnih vlogah, zagotovitev integracijske platforme ter vseh
podpornih storitev pa vidijo kot odlično priložnost za povezovanje.
V nadaljevanju je opisanih pet konkretnih iniciativ povezovanja partnerjev znotraj ekosistema, ki so se
oblikovale že v okviru priprave akcijskega načrta. Poleg iniciative za vzpostavitev tehnične platforme kot
osnovnega gradnika ekosistema pametnega mesta, kar je predpogoj za vzpostavljanje posameznih
partnerstev, verig in iniciativ, se že v tej fazi pojavljajo tudi druge, zelo konkretne iniciative za razvojno
raziskovalne projekte, ki temeljijo na ideji ekosistema. Pričakovati je, da se bo z razvojem rešitev in storitev
na drugih področjih pametnega mesta število RRI še bistveno povečalo.
1. Produktivizacija integracijske platforme pametnega mesta
Osredotočenje: Podjetja bodo v okviru raziskav in razvoja izgradila produkt v obliki interoperabilne,
odprte, robustne in razširljive platforme za pametna mesta in skupnosti, ki bo različnim deležnikom v
mestih in skupnostih omogočala upravljanje mesta ter dostop do podatkov pametnega mesta s ciljem
nadaljnjega razvoja regije ter ekonomije. Platforma bo omogočila razvoj digitalnega ekosistema s
povezovanjem doslej nepovezanih deležnikov. Za ponudnike podatkov nove poslovne modele preko API
vmesnikov, za razvijalce nove priložnosti za razvoj novih storitev, za uporabnike večji nabor storitev, ki so
dostopne skozi SmartCity Marketplace, saj povezujejo več različnih vertikal. SmartCity API bo omogočil
množico novih partnerstev pod enotno streho uniformne platforme pametnega mesta. Končni cilj je razvoj
SmartCity API, vmesnika ki bo unificiral arhitekturo in dostop do platform, in ta način omogočil razvoj
vrednostnih verig, ki danes niso možne.
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Shematični prikaz povezovanja posameznih področij pametnega mesta

Ključni partnerji so ponudniki platform in odprtih podatkov, razvijalci storitev in analitičnih rešitev ter
uporabniki teh rešitev: to so lahko meščani ali mestne uprave. Razvijalci rešitev pridobijo hiter in enoten
dostop do celotne palete SmartCity API, ki jih lahko ponudijo na trgu skozi enoten vmesnik in poslovni
model na tehnološko enoten način. Ponudniki odprtih podatkov skozi integracijsko platformo omogočijo
dostop (plačljivi ali prost) do svojih vmesnikov. Na drugi strani so razvijalci aplikacij, ki z uporabo teh
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vmesnikov razvijejo nove storitve, ki sežejo čez več različnih vertikal in zato lahko imajo večjo dodano
vrednost. Uporabniki storitev uporabljajo platformo skozi SmartCity Marketplace, kjer so zbrane vse
storitve določenega mesta. Pomemben deležnik so telekomunikacijski operaterji, ki lahko pospešijo, z
uporabo potrebne infrastrukture, promocijo z lažjim dostopom do uporabnikov.
Strategija prodaje in prodajni kanali: Produkt lahko prodaja, v okviru razširjene ponudbe v partnerstvu,
večina obstoječih podjetij, sistemsko pa to lahko učinkovito dela tudi nacionalni operater in podjetja, ki
so že sedaj specializirana za prodajo celostnih rešitev za pametna mesta, ko je npr.: SmartIS City d.o.o.
Podjetja so preko povezanih in partnerskih družb že prisotna v regiji, posebej SSE in bodo obstoječe kanale
uporabile tudi za trženje novih produktov. Partnerji pa bodo rešitve predstavljali tudi na mednarodnih
sejmih, ter na trgu delovali tudi kot partnerji. V Sloveniji bi takšno rešitev lahko v okviru nabora osnovnih
funkcionalnosti nudili uporabnikom tudi v okviru iniciative hibridnega državnega oblaka.
Prednost pred konkurenco: Produkt bo vključeval podatke iz vseh relevantnih vertikal v pametnem mestu
in bo nudil odprt dostop do nekaterih zanimivih podatkov (API market, Data Bank), ter bo izgrajen
modularno s ciljem maksimalne razširljivosti ter interoperabilnosti za obstoječe sisteme in nove.
Sodelujoča podjetja že imajo izkušnje z gradnjo podobnih sistemov, v okviru RRI pa bomo dosegli kritično
maso razvojnega potenciala in konkurenčno prednost še povečali. Prednost imamo predvsem zaradi
priložnosti, ki jih ima Slovenija kot demonstracijsko okolje. Rešitve za pametna mesta in regije v obliki
platform razvija mnogo ponudnikov, a naša prednost je predvsem v tem, da smo sposobni aktivirati vse
ključne deležnike (tudi ključne uporabnike) in tako zgraditi rešitev po meri, ki bo reševala konkretne
probleme. Pri tem nam bo standardizacija storitev in vmesnikov pametnega mesta omogočala lažje
pozicioniranje na mednarodnih trgih, saj je iste rešitve različnih partnerjev možno na lahek način replicirati
in pokazati politiko dobre praase, to je odprtih podatkov, standardnih API vmesnikov in jasnih poslovni
modelov. SmartCity API in SmartCity Marketplace je rešitev, ki deležnikom omogoča da se povežejo
tehnično, poslovno in vsebinsko brez kompleksnih in dolgotrajnih dogovorov.
Menimo da je SmartCity API in SmartCity Marketplace ključna rešitev za odpiranje novih priložnosti za
ponudnike platform, za razvijalce in potrošnike novih storitev. Z uvedbo take platforme lahko mesta med
sabo izmenjujejo podatke in storitve. Edina taka rešitev je na Finskem kjer se je 6 mest povezalo med seboj
na osnovi enotnega API vmesnika (https://www.citysdk.eu). Enako platformo je možno uporabiti na več
nivojih za lokalne (mestne, občinske), regijske in državne namene.
2. Od pametnega števca prek ekosistema pametnega mesta do pametnega telefona
Osredotočenje: Veriga se osredotoča na razvoj celotne podatkovne vertikale od pametnega števca do
mobilne aplikacije uporabnika. Podatki bodo iz pametnih števcev povezani v ekspertni sistem za
hidravlično modeliranje, ki bo vodovodni sistem optimiziral (hidravlično in energijsko). Temo bo sledila
sistemska integracija pri upravljalcu vodovodnega sistema (povezava GIS, ERP in SCADA sistema), katere
namen bo prikaz vseh potrebnih podatkov za upravljanje v realnem času na nadzorni plošči. V tem
kontekstu bo razvita tudi IOT platforma. Določeni podatki bodo povezani v portal pametnega mesta in
bodo kot podpora za odločanje služili mestni upravi. Cilja te iniciative bosta 2:
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Energetska učinkovitost vodovodnega sistema (zmanjšanja in optimizacija porabe električne
energije),
• 3 – nivojskih prikaz vseh relevantnih podatkov v realnem času za uporabnika, upravljavca
vodovodnega sistema in lokalno skupnost.
V sklopu platforme bo razvita tehnološka platforma za zajem in obdelavo podatkov v realnem času,
ekspertni sistem za optimizacijo porabe električne energije ter portal pametnega mesta z mobilno
aplikacijo.
Ključni partnerji: V iniciativi bodo sodelovali 4 tipi podjetij (glede na dejavnost):
• IT podjetja, ki obvladujejo napredne tehnologije masovne obdelave podatkov (big data) in
tehnologije interneta stvari. Primer: Smartis d.o.o.
• Javna in koncesijska podjetja, katerih dejavnost je oskrba s pitno vodo. Primer: Komunala
Idrija, Komunala Ptuj d.d., itd.
• Energetske družbe, katerih dejavnost je proizvodnja, distribucija in prodaja električne
energije. Primer: Petrol d.d, itd.
• Podjetja, katerih dejavnost je prodaja in uvedba tehnologij (SCADA sistemi, merilna tehnika,
itd.). Primer: Kolektor.
V iniciativi bodo sodelovale tudi raziskovane ustanove (Inštitut za vodarstvo d.o.o.) ter občine (npr. Občini
Idrija in Ptuj).
Prednost pred konkurenco: Podobnega produkta na tržišču še nismo zaznali, saj gre v tem primeru za
sintezo ekspertnega znanja s področja oskrbe s pitno vodo in trgovanja z električno energijo. Podoben
produkt (z vidika prikaza podatkov) in podjetje Veolia. Za razliko od produkta, ki bo nastal v iniciativi 2, pa
omenjeno podjetja nima izdelane metode (orodja) za optimizacijo izrabe električne energije.
Strategija prodaje in prodajni kanali: Potencial za internacionalizacijo je velik, saj je večina podjetij, ki so
trenutno v verigi vrednosti že sedaj prisotna v regiji držav na Balkanskem polotoku. V prvi fazi je
načrtovana prodaja produkta v države bivše Jugoslavije, Avstrije in Italije.
3. Iniciativa za povezovanje deležnikov na področju promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga
ter zdravstvene in trajnostne oskrbe
Osredotočenje: vsebinsko področje Zdravja in aktivnega življenja bo povezovalo različne storitve in
produkte znotraj področja, poleg tega pa bodo podatki in storitve na razpolago preko integracijske
platforme tudi za integracijo z drugimi storitvami ter različnim deležnikom.
Znotraj vsebinskega področja je cilj povezati ponudnike storitev za področja Aktivnega življenja in dobrega
počutja s Pametnim sistemom integriranega zdravstva in oskrbe ter Celostno obravnavo kroničnih
bolnikov. Z vključevanjem ključnih deležnikov znotraj področja ter potencialnimi uporabniki storitev in
produktov znotraj Pametnega mesta, bomo preko integracijske platforme povezali razvijalce in končne
uporabnike.
Projektna iniciativa bo dala naslednje doprinose:
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Povezala bo posamezne storitve in produkte v integrirano celoto. Posledično bo na razpolago več
ključnih informacij in podatkov za različne deležnike, informacijska nit med posameznimi storitvami
ne bo več pretrgana
• Omogočene bodo informacijske povezave, ki sedaj niso možne
• Odpirale se bodo nove možnosti prodajnih kanalov za deležnike kot so zavarovalnice, trgovska
podjetja, turizem, promet
• Strokovnemu osebju zdravstvenih domov, bolnišnic in specialistov bodo na razpolago pomemben
informacije s področja aktivnega in zdravega življenja pacientov
• Še posebna dodana vrednost bo tudi za delodajalce in delavce v povezavi z izboljšanjem kvalitete
življenja in zdravega ter zadovoljnega delavca preko različnih motivacijskih mehanizmov in lojalnostih
sistemov
Posledično se bo to odražalo na nivoju skupnosti, mest in države v bolj zadovoljnih in zdravih ljudeh, ter
zmanjšanju stroškov zdravljenja.
Vključitev v ekosistem: za izvedbo projektne iniciative so ključni naslednji partnerji:
• Razvijalci oz. ponudniki storitev po za spremljanje in motiviranje aktivnega življenja ter dobrega
počitja
• Razvijalci oz. ponudniki telemedicinskih storitev ter zdravstvene oskrbe
• Razvijalci in ponudniki e-zdravstva ter zdravstvene platforme
• Zavarovalnice, podjetja in ustanove, kot potencialni ponudniki novih storitev, ki jih bo omogočala
integracija sistemov
• Drugi ključni uporabniki storitev: družinski člani, delavci, pacienti, zdravniki, specialisti, udeleženci v
prometu, itd
Telekom Slovenije je nosilna organizacija projekta RRP5 znotraj programa EkoSmart. S svojimi partnerji
(UKCL, NIJZ, Medicinska fakulteta, ZD Ljubljana, ZZZS) nadgrajuje Pametni sistem integriranega zdravstva
in oskrbe RS in ga s piloti in kliničnimi študijami praktično preizkuša z namenom celovite uvedbe
integrirane telemedicinske obravnave in teleoskrbe na nacionalnem nivoju. Telekom Slovenije razvija s
partnerji vse ključne dejavnike, ki so potrebni za uspešno in celovito uvedbo telemedicinske obravnave in
oskrbe na nacionalni ravni v Sloveniji (smernice, klinične poti, uspešno izvedene klinične študije (piloti),
standardi, zakonodaja, tehnične rešitve) in nato globalizacijo celovitega produkta (Pametnega sistema
integriranega zdravstva in oskrbe). Telekom Slovenije je že uspešno razvil in pilotno preskusil rešitev
eOskrbe na daljavo, ki ga bo integriral z (trenutno še prototipnimi) rešitvami pametnega sistema
integrirane zdravstvene obravnave. Za prototipne rešitve pametnega sistema integrirane zdravstvene
obravnave najpogostejših nenalezljivih kroničnih bolezni v okviru SRIP razvijamo integracijo z zdravstveno
obravnavo drugimi bolezenskih stanj (nosečnice, rehabilitacija,...) na različnimi ravnmi zdravstvenega
sistema, oskrbe na daljavo, ostalimi področji pametnega mesta in njihovo produktivizacijo. Telekom
Slovenije bo skupaj s partnerji izvedel nacionalne pilote razvitih rešitev (Pametno zdravilišče - razvoj
integrirane telemedicinske zdravstvene rehabilitacije pogostih bolezenskih stanj, telecoaching za
trajnostni zdrav življenjski slog; E Žensko zdravje – razvoj klinične poti TMO zdrave nosečnosti, zdrav
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življenjski slog žensk, telemedicinsko spremljanje matere in dojenčka doma; Telerehabilitacija;
Telepsihološko svetovanje in tudi TMO drugih bolezni).
Partner RC IKTS Žalec d.o.o. ima razvito programsko rešitev 24alife v oblaku in na mobilnih napravah, ki
je podpira aktivno in zdravo življenje. Telekom d.d. ima na razpolago telekomunikacijsko infrastrukturo,
obenem pa je usmerjen v razvoj in ponudbo telemedicinskih storitev, vključno s popisom kliničnih poti ter
ureditev zakonodaje na področju. Marand je vodilno podjetje na področju zdravstvenih informacijskih
sistemov. Zgoraj navedeni partnerji sodelujemo v projektu EkoSMART, ki skupaj z drugimi podjetji in
inštitucijami znanja povezujemo svoje rešitve v enotno ponudbo oz. platformo. Raziskovalno delo bo na
koncu dalo kot rezultat prototipe in inovacije, ki bodo idealna osnova za povezovanje s trgom oz.
potencialnimi uporabniki rešitev ter drugimi področji pametnega mesta.
Partner Adriatic Slovenica d.d. je že dal pobudo, da bi z inovativnimi rešitvami podprli sistem novih
ponudb na področju zavarovalništva, katerih sestavni del bi bile tudi zgoraj navedene rešitve ter predvsem
asistenčne storitve na področju zdravstvenega varstva odjemalcev in njihove oskrbe. Projekt EkoSMART
je idealna osnova, na kateri bomo njegove rezultate nadgradili s potrebami trga in skupaj s partnerji kot
je Adriatic Slovenica d.d. prišli do končnih kupcev. V nadaljevanju se odpirajo možnosti storitev in
produktov tudi s podjetji in ustanovami, ki bodo koristile nove rešitve zavarovalnic. Preko lojalnostnega
sistema pa bi vzpostavili motivacijske mehanizme, v katera bi lahko vključili tudi trgovske verige, turistično
ponudbo, promet, itd. S tem bi zaokrožili ponudbo storitev, v katerih bi povezali vse ključne deležnike
Ekosistema pametnega mesta.
Preko integracijske platforme bomo povezali zgoraj navedene ponudnike in potencialne uporabnike
storitev in produktov, ki bodo sodelovali pri izgradnji novih inovativnih rešitev v prid celotni družbi. Z
nastajanjem novih integriranih storitev bomo preko te projektne iniciative občutno izboljšali
razpoložljivost in dostopnost ključnih podatkov tako za ponudnike storitev in produktov, kot za končne
uporabnike.
Trenutno stanje: na področju Aktivnega življenja in dobrega počutja je razvita aplikacija 24alife, ki je preko
vmesnikov povezana z različnimi napravami za merjenje podatkov ( pot, hitrost, lokacija, krvni tlak, teža,
itd). Poleg tega je preko 24alife corporate povezuje podjetja in delavce, v smislu promocije zdravja na
delovnem mestu in drugih aktivnostih zaposlenih. Tudi na področju ponudbe Telemedicinskih storitev ter
celostne obravnave kroničnih bolnikov os razviti sistemi, ki »kličejo« po integracijah.
Zavarovalnice imajo ideje oz. izzive, kako na osnovi integracije z zgoraj navedenima področjema razširiti
ponudbo, ki bo posledično preko lojalnostnega sistema povezala ponudnike in kupce (oz. uporabnike) tudi
z drugimi podjetji (trgovci, pridelovalci, proizvodna podjetja, …). Podobni izzivi kot za zavarovalnice so tudi
na drugih področjih, ki bodo obstoječe storitve in nove produkte povezale v enoten sistem pametnega
mesta. V povezavi z inštitucijami znanja bomo razvili več produktnih smeri, ki bodo velik doprinos celotni
družbi.
S projektno iniciativo bomo prišli do novih storitev in produktov, s ključnimi primerjalnimi prednostmi
pred obstoječimi ponudbami.
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Možnost plasiranja v tujino: partnerji iniciative s področja ponudbe storitev Zdravstva ter Aktivnega in
zdravega življenja že imajo svoje rešitve implementirane v več državah Evrope, Amerike, Azije, Rusije in
Arabskih Emiratov. Pri uvajanju posamičnih rešitev po svetu se je pojavila želja in potreba po integracijah
ter novih rešitvah, ki so sestavni del te iniciative oz. celotnega Ekosistema pametnega mesta. S pomočjo
realizacije akcijskega načrta te iniciative bomo s slovenskim znanjem še razširili prodajo storitev in
produktov v svetu.
4. Uporaba ekosistema pametnega mesta za celostno obravnavo kroničnih bolezni
Osredotočenje: Ekosistem pametnega mesta je možno uporabiti pri celostni obravnavi kroničnih
bolezni z združevanjem znanja in storitev partnerjev s področij spodbujanja aktivnega življenjskega
sloga in zdravstva. Konkretno predlagamo razvoj verige, s katero bi vzpostavili enoten produkcijski in
poslovni model : posamezniki, zainteresirani za svoje zdravje in preprečevanje razvoja kroničnih bolezni
bi uporabljali že obstoječe storitve za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga (npr. 24alife, RC-IKTS).
Podatke bi združevali v nacionalni zdravstveni platformi eZdravje (NIJZ). Podatkovni tok bi omogočala
večja podjetja z obstoječo tehnologijo (Marand, Telekom...). Vrsto podatkov bi določala splošna klinična
pot za preventivo kroničnih bolezni, ki bi jo razvili v Centru za vzpostavljanje telemedicinsko podprtih
kliničnih poti, ki bi ga skupaj ustanovile zdravstvene ustanove na primarni, sekundarni in terciarni ravni,
ter fakultete s področja zdravstva ter računalništva in informatike (konkretno npr. UKCL, MF in FRI). Center
bi s svojimi specializiranimi strokovnjaki služil kot stična točka za različne partnerje verige. V splošni klinični
poti bi sodelovali tisti dodatni partnerji, ki se ukvarjajo s preučevanjem dejavnikov preventive (okolje,
stres, motivacija za aktivno življenje), iz splošne klinične poti pa bi se postopoma vzpostavljale specifične
klinične poti, ki bi služile usmerjanju podatkovnih tokov pri posameznikih, ki se jim že identificira
posamezno kronično bolezen. Specifične klinične poti bi spremljale obravnavo bolnikov v zdravstvenih
okoljih in v domačem okolju, s poudarkom na stalnem spremljanju zdravstvenega stanja in hitrem
prilagajanju zdravstvenih intervencij na daljavo, za kar bi bile odgovorne sodelujoče klinične skupine, ki se
sicer ukvarjajo z obravnavo posameznih bolezni, vendar bi izdelava kliničnih poti in vzpostavitev tehnologij
temeljila na specializiranem znanju osnovnih sodelavcev Centra. Podatkovne tokove bi ločili na osnovne
zdravstvene podatke, ki se že spremljajo v zdravstveni obravnavi (povezava med platformo eZdravje in
skrbniki konkretnih zdravstvenih informacijskih sistemov (SRC, Marand , List), na mobilne senzorske
podatke, ki podpirajo osnovne zdravstvene podatke, ter na raziskovalne podatke, ki so običajno obsežnejši
in se shranjujejo v raziskovalnih ustanovah. Center bi v tem primeru služil tudi kot oporna točka za nadzor
klinične kvalitete ob vpeljevanju že obstoječih komercialnih mobilnih senzorjev v klinične poti, ter kot
služba za klinično validacijo novo razvitih senzorjev preko standardiziranih kliničnih raziskav. Drugi
sodelujoči partnerji v verigi bi skrbeli za optimalno izrabo vseh treh vrst podatkov: razvoj standardov za
vpeljevanje kliničnih poti, podporo pri prehodu v domačem okolju razvitih senzorjev na mednarodni trg,
razvoj aplikacij za združevanje splošnih in raziskovalnih podatkov in podatkovno rudarjenje za namene
raziskovanja epidemiologije in mehanizmov bolezni, preučevanje stroškovne učinkovitosti zdravstvenih
intervencij, izdelavo poročil za državne regulatorne institucije ipd. (npr. raziskovalne organizacije, mala in
srednja podjetja, različno glede na vrsto kronične bolezni).
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Prednosti take organizacije dela vidimo predvsem v standardizaciji okvira in postopkov izdelave in vpeljave
telemedicinsko podprtih kliničnih poti v državi, neposrednem združevanju preventivnih in kurativnih
pristopov, vzpostavitvi enotnega in trdnega okolja za tehnološko podporo podatkovnih tokov, ter
vzpostavitvi enotne klinične točke (centra) s specializiranim znanjem za podporo in poenotenje načinov
dela velikega števila kliničnih skupin in malih podjetij, kar bi jim povečalo možnosti za preboj s svojimi
produkti na trg in omogočilo enoten mehanizem za določanje stroškovne učinkovitosti njihovih produktov
in odločitve glede umeščanja v javni zdravstveni sistem. Primerjalno prednost predlagane verige pred
svetovno konkurenco vidimo v izkoriščanju enotnosti in povezanosti sistema zdravstvene obravnave v
Sloveniji, kar precej olajša uporabo enotnih pristopov pri vpeljevanju novih oblik zdravstvene obravnave.
5. Inštitut za ekološki inženiring: Zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in
živilskimi proizvodi
Osredotočenje: zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi je
multidisciplinarni program, ki bi imel večplastne učinke in pozitivne posledice na različne nivoje življenja
v naši družbi, predvsem s svojim vplivom na povečanje samooskrbe z lokalno pridelanimi svežimi živili, na
nadgradnjo sožitja med mestom in podeželjem, zagotavljanje prehranske varnosti, varovanje okolja,
ohranjanje naravnih virov, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
ohranjanje kulturne krajine, nacionalno varnost, zdravstvo, krožno gospodarstvo, izobraževanje, socialo,
gospodarstvo, trajnostno energetiko, trajnostni promet, podnebne spremembe in turizem. To je program,
ki vključuje veliko število različnih partnerjev, in pri katerem vsi partnerji pridobijo. Projekt pa lahko v našo
družbo vnese drugačne življenjske vrednote, spremeni način življenja in razmišljanja ter hkrati tudi izboljša
ekonomsko stanje vseh deležnikov.
Naša vizija je, da bi se v raznolikem slovenskem prostoru oblikovalo nekaj tipičnih regijskih platform
»Marjetice«, to je povezanih »tehnološko informacijskih platform« na podeželju in »tržno informacijskih
platform« v mestu. V okviru iniciative pridobi tako posameznik/skupnost na podeželju, kot
posameznik/skupnost v mestu. Drug drugega potrebujeta in drug drugega dopolnjujeta. Vzpostavlja se
sožitje v najširšem pomenu besede, ki koristi obema sredinama.
Zagotavljanje samopreskrbe je pomembno tudi za državo. Razvoj iniciative izboljša ekonomsko stanje vseh
udeležencev, pripomore k dvigu identitete naše države, poveča delež samopreskrbe, kar npr. pomeni, da
dvig samopreskrbe za 1 % pomeni, ca 1000 novih delovnih mest.
Inovativnost iniciative: Inovativnost iniciative »zagotavljanje večje samopreskrbe / program Marjetica«
je v ciljno usmerjenem razvoju verig vrednosti glede na potenciale deležnikov, ki so povezani v dveh
kompleksnih platformah in sicer ene na podeželju (»tehnološko informacijske platforme«) in druge v
mestu (»tržno informacijske platforme«). Na posamezni od obeh platform bodo vzpostavljena odprta
inovacijska okolja za ustvarjanje novih znanj, storitev, tehnologij in produktov. Iniciativa bo podprla razvoj
teritorialne povezanosti razvojno inovacijskih partnerstev, za podporo razvoju znanj, storitev in novih
kompetenc na področju samopreskrbe. Pri tem bo ključna inovativna uporaba informacijsko –
komunikacijskih tehnologij, kot podpore inovativnemu razvoju verig vrednosti na posamezni od obeh
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platform. V okviru iniciative bo izredno pomemben segment nenehno izobraževanje vseh različnih
deležnikov, kar bo omogočalo kontinuirano rast in razvoj sistema, kot celote in hkrati tudi podporo
postopnemu priključevanju novih deležnikov, kar je izziv za prihodnost. V okviru iniciative bomo oblikovali
prožne in inovativne oblike izobraževanja. V okviru iniciative bo predlagan nov multidisciplinarni
izobraževalni program, v prvi fazi na stopnji srednje šolskega izobraževanja in sicer »manager lokalne
samopreskrbe«.
Prednost predlagane iniciative bo zagotovitev podatkovne, informacijske, storitvene, izobraževalne
interoperabilnosti ter uporaba družbenega in gospodarskega potenciala informacijskih in komunikacijskih
tehnologij (IKT), kot podpora nadgradnji samopreskrbe. Namen takšnega delovanja je ustvarjanje
spodbudnega okolja za pridelovalce, različna podjetja, nevladne organizacije, izobraževalne institucije in
državljane, kot tudi vključevanje ranljivih skupin na podeželju in v mestu.
Struktura iniciative je zastavljena kot odprta platforma, na kateri bo možno nadgrajevati storitve in baze
podatkov, tudi z novimi deležniki.
Inovativnost bo poleg vsebine zagotovljena tudi na nivoju poslovnih modelov in modelov upravljanja.
Platforme in povezovanja za namene večanja samopreskrbe bodo namreč oblikovane na podlagi
zadružnih poslovnih modelov, kar pomeni, da bodo vsi ključni deležniki povezani v eno ali več zadrug, ki
so članske organizacije namenjene zagotavljanju gospodarskih in družbenih koristi svojih članov. Zadruge
so prototipi subjektov socialne ekonomije in imajo poleg gospodarskih tudi močne družbene učinke ter
zagotavljajo trajnost obstoja tovrstnih podjetij in delovnih mest. Pri uvajanju produktov na trg se bodo
spodbujalo tudi podporno okolje za podjetništvo, ki bo tržilo te nove produkte in sicer predvsem socialna
podjetja, start up podjetja, mladi podjetniki in zaposlovanje mladih in oblikovane bodo različne
investicijske priložnosti, katerih pomembno vodilo pa bo delovanje v skladu z etičnimi, družbeno odgovornimi in trajnostnimi načeli. V tem pogledu ne bodo inovativni samo produkti, ki jih bo iniciativa za
samopreskrbo razvila, temveč bo inovativen in posledično tudi vzdržen in trajen tudi model povezovanja
iniciative.
Vključitev v ekosistem: program za zagotavljanje samopreskrbe se vključuje v ekosistem pametnega
mesta na dva načina: kot ponudnik podatkov (v integracijsko platformo se črpajo tako podatki s strani
ponudbe kot povpraševanja) ter kot uporabnik podatkov in storitev, ki jih skupna platforma ponuja.
Mreža partnerjev se gradi sproti. Za zagon so potrebni strokovnjaki različnih strok, ki bi skrbeli za zagon
in izvajanje programa / projekta:
Institut za ekološki inženiring d.o.o. (IEI) je družba z večletnimi izkušnjami pri vodenju predvsem okoljskih
projektov in sicer od leta 1990, naprej in ima mnoge mednarodne izkušnje. Za praktično izvajanje
iniciative bo IEI zagotavljal potrebno inženirsko in ekološko standardizacijo infrastrukture na tehnološki
ravni ter koordiniral izobraževanje partnerjev.
Podjetje ena2ena d.o.o., ki je razvilo Eko e-mrežo, logistično mrežo malih eko pridelovalcev in porabnikov,
ki bi omogočala hitro povezovanje pridelovalcev in porabnikov. Osnutek je predstavljen tukaj:
http://url.sio.si/sBD
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Pridelovalci / podeželje
Etika d.o.o. je podjetje za etično oglaševanje in etični marketing ter izobraževanje. Ukvarja se s promocijo
in trženjem etičnih, družbeno-odgovornih in trajnostnih projektov, izdelkov in storitev.
Zadruga za etično financiranje (ZEF), ki je ustanovljena po pravilih za zadruge, z ambicijo postati etična
banka ali podružnica etične banke v Sloveniji. V okviru iniciative bi ZEF izvajal razvoj projektov na področju
prehranske samooskrbe, razvoj lokalnih kratkih dobavnih verig z ustrezno digitalno podprto logistiko
dobav in dostav ter krepitev in prenos znanja v vertikalni verigi vrednosti ter dvig usposobljenosti in znanja
na različnih ravneh implementacije z izvedbo usposabljanj in delavnic.
Center alternativne in avtonomne produkcije Maribor, CAAP, ki je vzpostavljen kot platforma
povezovanja in začenjanja novih ekonomij, kot inkubator socialnega podjetništva ter novih socialnih in
ekoloških praks. CAAP bo zagotovil predvsem potrebna znanja in orodja za razvoj novih poslovnih modelov
in modelov upravljanja, torej vzpostavitve nove zadruge ali večjih zadrug (oziroma drugih vrst socialnih
podjetij), ki bodo v operativnem smislu nosili dejavnosti platform in morajo biti zasnovani kot
demokratično upravljanja podjetja v lasti mreže članov, torej mreže, ki enakopravno vključujejo vse
deležnike od fizičnih oseb, kmečkih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, do pravnih oseb
(podjetij, organizacij, javnih podjetij in zavodov ter samoupravnih lokalnih skupnosti).
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM, ki bo ključna pri razvojnih vidikih pridelave kmetijskih
izdelkov, predvsem ekološke pridelave, biotske raznovrstnosti, kontrole kvalitete ter vzpostavljanju
infrastrukture za turistično promocijo;
Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o., socialno podjetje, ki ima že
bogate izkušnje na pospeševanju lokalne samopreskrbe in je vključena v izvajanje številnih projektov
samopreskrbe, tudi čezmejno.
Organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja (LAS, razvojne agencije).
Fakulteta za logistiko, UM, ki bo ključna pri vzpostavljanju logistike ter izobraževanju ciljnih javnosti,
Kooperativa ZEBRA ima dolgoročno agendo ustanoviti banko, ki bo delovala po načelih etičnega
bančništva. Kooperativa podjetjem iz sektorja socialne ekonomije nudi napredne finančne in
računovodske storitve, finančno planiranje ter storitve na področju informacijskih tehnologij.
Nevladne organizacije: Društvo Urbani eko vrt, Društvo Varuhi semen, Zavod Intercer, Društvo Aktiviraj
se ter mnoga druga društva, ki bodo vključena predvsem v fazo pridobivanja podatkov za analizo ter
oblikovanje platforme ter kontinuirano desiminacijo.
Vsi vključeni partnerji imajo bogate izkušnje tudi pri izvedbi mednarodnih projektov.
Občine širše regije: Skupnost občin Slovenije je predlagano iniciativo že podprla
Ministrstva pristojna za okolje, kmetijstvo, gospodarstvo, izobraževanje.
Trenutno stanje: trenutno Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko živilskih
proizvodih, zato je zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih
proizvodnih virov ključnega pomena. Samooskrba z zelenjavo v Sloveniji je na primer le ca 38 %!
Možnost plasiranja v tujino: možnost plasiranja programa Marjetice v tujino se izvede na treh nivojih in
pri vseh treh je izredno velik potencial:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SRIP PMiS - Pametna mesta in skupnosti

25

1. Trženje blagovne znamke v okviru razvoja turističnih kapacitet (mreža ekokmetij v
posamezni subregiji), butičnih gostiln z ekološko ponudbo, trgovin z ekološko pridelano
hrano, izvoz izdelkov podeželja, …Pri tem se vključi trženje naravne in kulturne krajine,
zdravega in aktivnega načina življenja. Trženje multidisciplinarne blagovne znamke
Marjetica lažje in uspešneje doseže prepoznavnost na trgu, kot bi jo dosegla posamična
ponudba in je kot tako atraktivnejše pri končnem uporabniku / turistu, ki si tako želi priti
v SLO.
2. Izvoz dinamično recipročno nastajajočega ekosistema samopreskrbe, procesov,
komponent in »know how-a«, kako le tega umestiti in integrirati v specifiko posamičnega
državnega in lokalnega okolja. Ta »know how«, se pravi znanja in modeli dobre prakse
bodo lahko predstavljeni kot demonstracijske, pilotne platforme iz Slovenije v državah,
kot so Hrvaška, Črna gora, BIH, Srbija, kjer so uspešni kontakti že vzpostavljeni.
Potencialno tržišče so tudi Albanija, Makedonija, Romunija, Bolgarija.
3. Iniciativa Marjetica bi se sistematično vključevala v mednarodne mreže, s skupnim
nastopom in predstavitvami s primeri dobrih praks na različnih mednarodnih dogodkih. V
ta namen bi se v Sloveniji oblikoval izvozni konzorcij. Vzpostavila bi se tudi strateška
partnerstva z lokalnimi podjetji iz tujine, z namenom učinkovitejšega nastopa v tujini, pa
tudi doma.
3.1.3

Osredotočenje raziskovalnih kapacitet

Sodelujoči partnerji v ekosistemu pametnega mesta imajo velik naložbeni potencial v razvoju, raziskavah
in inovacijah, hkrati izkazujejo tudi ostale kapacitete na področju raziskav in razvoja. Z usmerjenim
delovanjem, integracijo kapacitet partnerjev in prenosom znanja, kar je tudi ena izmed skupnih storitev
za partnerje ekosistema, bomo vzpostavili okolje za kontinuirano raziskovanje in razvoj.
Raziskovalno razvojne dejavnosti partnerjev se bodo izvajale skladno s strategijo razvoja ekosistema
pametnega mesta:
1. Razvoj in vzpostavitev platforme za integracijo področij pametnega mesta
2. Digitalizacija posameznih področij pametnega mesta skladno z njihovimi akcijskimi načrti in
strategijami razvoja
3. Identifikacija med-področnih verig in razvoj horizontalnih rešitev, ki povezujejo posamezna
področja pametnega mesta
4. Postopna rast ekosistema z vključevanjem aplikacij, podatkov in storitev posameznih področij
pametnega mesta ter povezanih, horizontalnih rešitev
5. Izvajanje podpornih aktivnosti
Dolgoročno bodo partnerji ekosistema osredotočali raziskovalno razvojne dejavnosti v smeri, ki bodo
omogočale:
 odzivnost ekosistema pametnega mesta na nove tehnologije, platforme, storitve, ponudnike in
uporabnike;
 povezljivost z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi področji pametnih mest in skupnosti;
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 internacionalizacijo ekosistema pametnega mesta.
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Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije

Že danes imajo partnerji razvite mreže na vseh svetovnih makro regijah. V splošnem se kot
najpomembnejši izhodiščno-referenčni trg še vedno kaže tržišče EU. Seveda pa bo potrebno prve
reference pridobiti doma, v Sloveniji, takoj zatem v sosednjih državah, potem pa na Balkanu in v Srednji
Evropi.
Skozi obstoječe partnerske mreže so identificirani ključni potencialni trgi:
 Azija,
 Afrika,
 Bližnji vzhod,
 Balkanske države,
 Rusija.
V smeri iskanja novih prodajnih priložnosti in hitrejšega plasiranja novih izdelkov na trge se bodo partnerji
tudi v prihodnje povezovali s partnerji komplementarnih rešitev / izdelkov kot tudi razvojnimi partnerji, s
katerimi že izvajajo skupen razvoj izdelkov / rešitev. Širitev na nove trge v prihodnosti, je sestavni del
strategije sledenja kupcem in njihovim potrebam ter odziv na priložnosti, ki jih ponujajo novi trendi
povezani s SRIP Pametna mesta in skupnosti. Pomembne trge za vključena podjetja predstavljajo
vsekakor: Kitajska in Indija, Južna Amerika, ZDA, JV Azija, bivše republike SZ in Bližnji vzhod. Tržni pristopi
bodo seveda različni glede na konkretne rešitve slovenskih in drugih komplementarnih ponudnikov in
naravo tržnega segmenta. V tem trenutku je med relevantnimi pristopi mogoče navesti vsaj neposredno
ponudbo končnim kupcem in neposredno ponudbo posrednikom in integratorjem rešitev. Predvideva se
povezovanje s partnerskimi podjetji, ustanovitev skupnih podjetij z lokalnimi ponudniki ter skupne
ponudbe v povezavi z drugimi ponudniki. Za identifikacijo najpomembnejših se bodo koristile tržne
analize, vzpostavitve predstavništev in zastopnikov v tujini, predstavitve na sejmih, konferencah, kot tudi
koriščenje konzularnih predstavnikov Republike Slovenije. Kot že predhodno omenjeno pa je realizacija
pilotnih in demonstracijskih projektov v Sloveniji kvalitetna podlaga in referenca za nastop na tujih trgih
vsebinsko povezanih s SRIP Pametna mesta in skupnosti.
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev in povečanja prodaje bomo izoblikovali izvozni konzorcij, ki bo
uporabljal naslednje mehanizme za pospešitev prodaje:
 uporaba obstoječih tržnih kanalov partnerjev konzorcija, kjer bo vodilno vlogo prevzelo podjetje,
ki je že prisotno na specifičnem tujem trgu in bo v svoje prodajne mehanizme uvrstilo celostne
rešitve, ki izhajajo iz SRIP-a;
 strateška partnerstva z globalnimi ponudniki storitev ter povezovanje s ponudniki dopolnilnih
storitev iz tujine,
 implementacija demonstracijskih okolji na nivoju mest in trženje tako storitev kot tudi tehnologije
preko mreže pobratenih mest,
 aktivno sodelovanje v okviru evropskih organizacij (konkretno krovna evropska organizacija za
zdravstvo) za vzpostavitev strateških partnerstev znotraj EU,
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aktivno sodelovanje z GZS in agencijo SPIRIT pri vzpostavitvi novih strateških partnerstev.

V okviru vstopa na trge je možno koriščenje naslednjih storitev:
 raziskave trga,
 raziskav mednarodnih razvojnih partnerstev,
 študije izvedljivosti,
 zastopanje in članarina v mednarodnih organizacijah,
 usposabljanje za vstop na tuje trge in mednarodna razvojna partnerstva,
 zastopanje interesov s strani domačih in mednarodnih partnerjev/organizacij (npr. SBRA),
 zastopanje na tujih trgih (tudi predstavništva).
Na trg bomo vstopali samostojno ali skupno - kot celotna veriga vrednosti. Skupen nastop bomo partnerji
izvajali tako v okviru (i) posameznih projektnih konzorcijev in v povezavi z verigami v pametnih mestih, ter
tudi (iii) preko sodelovanje v okviru mrežnih organizacij.
Izkoristili bomo povezave, ki smo jih doslej navezali, ter vzpostavili nove, kjer pričakujemo največ koristi.
Dobro povezavo imamo z iniciativo OASC (Open & Agile Smart Cities), kjer imamo aktivnega predstavnika
Daliborja Baškovča, mesti Idrija in Koper pa sta se s pismom o nameri že pridružila iniciativi. Vsekakor pa
bo potrebno v okviru tega izvesti tudi kak projekt, predvidoma v sodelovanju s SRIP PMiS.
Poleg tega se takoj po oddaji akcijskega načrta nameravamo vključiti v evropske tehnološke platforme,
Vanguard iniciativo, JRC (kjer imamo stik Aleša Gnamuša) in podobno. Predstavnik vertikale Energetska in
druga oskrba, Peter Virtič, se je že vključil v platformo Smart grids. Verjetno bomo (po vzoru orodjarjev)
predlagali tudi kakšno novo tematiko oz. steber, npr. Umetna inteligenca, kjer smo v Sloveniji zelo uspešni
in močni.
Poleg vzpostavitve novih tržnih kanalov bomo hkrati omogočili vzpostavitev razvojne internacionalizacije
in povezovanje z vodilnimi Evropskimi in svetovnimi razvojnimi inštituti, globalno prisotnimi podjetji in ne
nazadnje komunikacijo z Evropsko Komisijo. Glede Evropskih partnerstev se bomo zlasti osredotočili na
utrditev obstoječih dobrih odnosov, iskali pa bomo tudi nova poznanstva.
Zaradi specifičnosti prodaje visoko-tehnoloških rešitev na trgu je neposredno trženje najpogostejši način
trženja. Neposredno trženje bo eno-stopenjsko - B2B oziroma B2C. Tržne poti ne bodo geografsko
omejene.
Dodatno vlogo bodo imeli tudi subjekti podpornega podjetniškega okolja, kot jih opredeljuje evidenca v
okviru SPIRIT-a, pa seveda zasebni podjetniški pospeševalniki, katerih primarna naloga je podpora
povezovanju in ustanavljanju ter delovanju novih podjetij.
Slovenija ima še posebno izraženo prednost, da v okviru pobude Slovenija referenčna zelena država v
digitalni Evropi, pod okriljem Ministrstva za javno upravo (MJU) zelo načrtno vlaga in izvaja digitalno
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transformacijo javne uprave ter tako tudi v okviru razvojnih izzivov in s celovito promocijo nudi odlično
priložnost slovenskim podjetjem za vstop na tuje trge.
Aktivnosti za skupne nastope na trgih
Skupen nastop bomo partnerji izvajali tako v okviru (i) posameznih projektnih konzorcijev, (ii) posameznih
podjetij ter (iii) tudi preko sodelovanja v okviru mrežnih organizacij, kjer izstopa vloga GZS ter SPIRIT ter
promocijskih aktivnosti Vlade RS s še posebej izpostavljeno vlogo MJU.
Okviren načrt aktivnosti internacionalizacije obsega:
 razvoj in mednarodna uveljavitev slovenske "blagovne znamke na področju PmMiS5", (Pametna
mala mesta in skupnosti tržne analize,
 vzpostavitve predstavništev in zastopnikov v tujini,
 predstavitve na sejmih, konferencah,
 socialne platforme (Linkedin, Twiter, ... ),
 koriščenje konzularnih predstavnikov Republike Slovenije,
 skupne prijave na pilotnih in demonstracijskih projektih v Sloveniji in partnerstvih v tujini,
 seminarje tipa kako poslovati z določenim tujim trgom ali skupino trgov,
 mreženja z opredeljenimi deležniki izmed SRIP članov na ciljnem trgu,
 organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij v tujino / iz tujine,
 svetovanja »1 na 1« deležnikom SRIP, kjer bo določen cilj / interes,
 opredelitev aktivnosti za skupen na nastop članov SRIP,
 mreženja na področju podjetij – v fazi industrializacije in dalje (od TRL 5 naprej),
 poslovni klubi in sveti,
 vključevanje podjetij prek sodelovanja v programih čezmejnega sodelovanja,
 strateški svet predstavnikov podjetij v tuji lasti,
 program Go International Slovenia,
 svetovanje pri vstopu na nov trg,
 krepitev sposobnosti za vključitev podjetij v mednarodne povezave .
Nameravamo se udeleževati tudi strokovnih dogodkov in sejmov, npr. SmartCityExpo (Barcelona,
november), Smart Cities Live (London - september, Stockholm - oktober), ter drugih. Zelo pomembna pa
je tudi iniciativa, ki smo jo podali Evropski komisiji po dogodku v Zagrebu; želimo tesneje povezati mala
mesta v srednji Evropi. Preko te iniciative bomo lažje odpirali vrata za naša podjetja v mestih, ki so našim
podobna in imajo najverjetneje sorodne izzive.
Prav tako bomo z navedenimi deležniki, ki vključujejo tudi javne organe razvili poslovne modele,
upoštevajoč tudi Cradle To Cradle koncept, za najbolj učinkovit način vstopa na trg. Cradle to Cradle ali
5

Cilj je potrebno razumeti predvsem kot sklop aktivnosti na področju promocije, ugotavljanja zadovoljstva naročnikov oziroma
uporabnikov in druge aktivnosti, s katerimi dosežemo mednarodno prepoznavnost kot zaupanja vreden partner. Sama pravna
zaščita blagovne znamke je smiselna šele takrat, ko dosežemo to prepoznavnost.
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krožno gospodarstvo kot horizontalni koncept omogoča nadalje povezovanje na svetovnem nivoju,
njegova kakovost pa se lahko dokaže s Cradle to Cradle certifikacijo.

4.1

Ekosistem pametnih mest

Ustrezno stopnjo internacionalizacije bomo dosegali vsaj na dva načina. Prvi način je z vključevanjem in
mreženjem naših partnerjev v strokovnih združenjih, iniciativah, konferencah in seminarjih, razvojno
raziskovalnih aktivnostih, startup okoljih. V sodelovanju z univerzami in udeležbami na hackathon-ih bomo
promovirali koncept ekosistema v akademskem okolju. Drugi način je s trženjem rešitev ekosistema
pametnega mesta na tujih trgih preko partnerjev in mreže. Pri tem vidimo pomembno vlogo združenja
OASC (Open Agile Smart Cities), ki zagotavlja skupno oblikovanje smernic in oblikovanje dobrih praks kot
tudi podporne aktivnosti v obliki mreženja, generiranje skupnega znanja in promocije storitev pametnih
mest. OASC je zaupanja vreden partner globalnega inovacijskega Sistema pametnih mest, globalni
vmesnik s prisotnostjo v Združenih narodih, Svetovni banki, s pisarnami v nastajanju na vseh kontinentih.
Značilnosti združenja temeljijo v tehnološki odprtosti vmesnikov, ki omogočajo enostaven način
povezovanja, enostavno objavljanje informacij, kontekstualno povezovanje med storitvami ter zbiranje in
obdelovanje informacij v realnem času.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SRIP PMiS - Pametna mesta in skupnosti
5

31

Načrt aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Razvoj in uporaba zahtevne infrastrukture ter storitev kot jo predstavlja skupno področje Pametno mesto
in skupnosti in predvsem sodobni razvojni trendi, ki vrsto industrij postavljajo pred izziv digitalne
transformacije - prehod v Industrijo 4.0, zahtevajo ustrezno znanje in torej usposobljene kadre na več
nivojih. Hkrati pa se ponudniki rešitev zavedamo pomembnosti sodelovanja s potencialnimi strankami in
uporabniki rešitev ter samega izobraževanja le-teh, predvsem na področju uporabe in uvajanja novih
tehnologij in rešitev v sistem, saj le-ta zahteva dodatna večinoma nova znanja, kot so uporaba novih
rešitev, IKT in novih računalniško podprtih analiz podatkov. Poleg tega se bomo usmerjali tudi v kadre v
podjetjih in jih usposabljali tako v okviru SRIP kot tudi preko namenskih (angl. »tailor made«) rešitev. V
sodelovanju s fakultetami bomo izvajali tudi promocijo in ciljna usposabljanja za študente, ki bodo
prihodnji snovalci naprednih rešitev v gospodarstvu.
V okviru delovanja partnerjev bomo aktivnosti izvajali zlasti s pomočjo KOC PMiS 6, 7, ki je pridobil
financiranje na področju razvoja IKT področja. Predvsem pokriva vsebine, na katerih se kot izziv kažejo
potrebe po kadrih za:
I.
Načrtovanje/razvoj rešitev, produktov in storitev za digitalno transformacijo, ki so ključni tako za
razvoj infrastrukture kot za iniciacijo inovativnih storitev;
II.
Načrtovanje in vodenje kompleksnih in inovativnih projektov z namenom krepitve kompetenc
za prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na trgu naprednih rešitev.
III.
Razvoj poslovnih priložnosti z domenskim in tehnološkim znanjem, kjer je načrtovano, da skozi
proces razvojnega mišljenja (angl. design-thinking) razvijamo pametne storitve do stopnje
prototipne rešitve;
IV.
Priprava in analitika podatkov, procesov in problemskih področij PMiS in drugih področij, ki so
ključna za razvoj naprednih produktov in storitev za precizno in pametno zdravstvo.
Skladno s trenutnimi trendi kadrovskih potreb se KOC PMiS osredotoča na razvoj IKT kompetenc,
konkretneje področja SDK - J62: računalniško programiranje in tako i) zagotavlja izpopolnjevanje
domenskih strokovnjakov iz aplikativnih področji in ii) omogoča dodatna izobraževanja trenutno najbolj
manjkajočih kadrov. Hkrati pa dopolnjuje IKT kompetence s potrebami na aplikativnih področjih, ki bodo
v okviru PMiS predstavljala pomembna tržišča, posledica česar bo dodatna konkurenčna prednost
Slovenskih podjetji. Povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh PMiS bo omogočilo
hitrejše prilagajanje kadra spremembam, ki jih zahtevajo globalizacija, digitalizacija in nepredvidljive
spremembe. V akcijskem načrtu bomo opredelili sodelovanje na področju sooblikovanja vsebin študijskih
programov na vseh ravneh izobraževanja, na področju karierne orientacije, usposabljanja z delom ter
štipendiranja. KOC PMiS rešuje problematiko ustvarjanja pogojev za prodor slovenskih podjetij na nove
trge, ki se je že oblikoval na področju pametnih storitev za pametna mesta in skupnosti.

6
7

http://www.jpi-sklad.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/sklad-je-podprl-11-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov/
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Z namenom prenosa znanja in s ciljem kroženja znanja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji bomo
izvedle številne aktivnosti, izmenjave, gostovanja, preko katerih bo potekala interakcija in sodelovanje
dvosmerno na različnih področjih delovanja (poučevanje, raziskovanje, proizvodnja, R&D, management).
Preko različnih mehanizmov se bo spodbujalo sodelovanje med visokošolskimi učitelji, raziskovalci,
inovatorji, podjetniki, managerji. Povezovanje gospodarstva in izobraževanja se bo izvajalo na vseh
ravneh (npr. sooblikovanje vsebin študijskih programov, medsebojno prehajanje kadrov in njihovo
vključevanje v pedagoški in delovni proces. Sodelovanje med podjetji in JRO v vertikali je že stalna praksa,
zato bodo aktivnosti namenjene krepitvi modelov učinkovitega povezovanja deležnikov:
 Model gospodarskih organizacij: povezovanje z univerzitetnimi inkubatorji in kariernimi centri,
študijske prakse, štipendiranje, sooblikovanje študijskih smeri, udeležbe na znanstvenih konferencah,
spodbujanje zaposljivosti študentov - iskanje novih kadrov v visokošolskih zavodih, priprava in izvedba
izobraževanj (npr. varna mesta, napredne tehnologije v varnosti, pametni oz. mobilni varnostnik ipd.)
 Model JRO: spodbujanje prenosa znanj iz tujine v Slovenijo preko Erasmus programov, sporazumi med
raziskovalnimi institucijami in podjetji, povezovanje z gospodarstvom preko aplikativnih, razvojnih in
raziskovalnih projektov, vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v izobraževalni proces,
prilagajanje izobraževalnih procesov razvoju tehnologije in znanj.
Slovenske raziskovalne organizacije lahko nudijo specifična izobraževanja novih kadrov, dokler
izobraževalne tematike niso sistemsko prenesene v redno izobraževanje. Praktično vse uspešne
raziskovalne skupine so močno vpete v mednarodni prostor, s čimer imajo dostop do širokega znanja in
vpogled v najnovejše trende. Skupno nastopanje z gospodarskimi subjekti na projektih omogoča tudi
mlajšim raziskovalcem vpogled v potrebe gospodarstva in posledično prilagajanje specifičnih znanj, ki sicer
niso del rednega izobraževanja.
Model razvoja specifičnih kompetenc na področju Pametnega mesta in skupnosti (PMiS), ki bo vključen v
akcijski načrt SRIPa, bo temeljil na uporabi Karierne platforme za kadre v raziskovalni dejavnosti in v
gospodarstvu, ki vsebuje:
 napoved dolgoročnih potreb po kompetencah v PMiS,
 ugotavljanje potenciala pri kadrih, povezanih s PMiS,
 ugotavljanje vrzeli v kompetencah teh kadrov,
 razvoj profesionalnih karier v PMiS,
 zapolnjevanje vrzeli z izobraževanjem in usposabljanjem kadrov v obstoječih programih, oz.
pravočasno pripravo “tailor made” programov, ki zagotavljajo razvoj specifičnih kompetenc za
PMiS.
Napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih v okviru karierne platforme bo temeljilo na
preizkušenem modelu napovedi globalnih trendov na področju poslovnih modelov, tehnologij, politik
trajnostnega razvoja, ekspertnega znanja s prednostnega področja PMiS, kvalitativnih metod
napovedovanja, evalvacije napovedi s strani podjetij ter ocenjevanja pomembnosti kompetenc glede na
sedanjost in prihodnost. Razvoj profesionalnih karier za PMiS bo temeljil na pripravi Individualnih kariernih
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načrtov, ki so instrument načrtnega razvoja potencialov posameznika na strokovnem in osebnostnem
področju.
Sočasno pa se bomo navezali na že delujoče programe in jih vzajemno predstavljali trgu. V okviru UL FE so
na voljo že razvite:
(1) kompetence na področju razvoja komunikacijskih rešitev za IoT za različna domenska področja
(pametna infrastruktura, pametne tovarne, pametne hiše, pametna energija, pametno zdravstvo,
pametna mesta),
(2) načrtovanja vpeljave novih poslovnih modelov in procesov (digitalizacija internih procesov,
digitalizacija za vstop na digitalni trg),
(3) prototipiranje v MakerLab Ljubljana8 ter
(4) programi usposabljanja v okviru IoT akademije, Digitalne akademije in ICT akademije9, ki
komplementarno dopolnjujejo predvidene aktivnosti na področju izobraževanja.

8
9

www.maker.si
www.ict-academy.eu
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Aktivnosti na področjih razvoja skupnih storitev in spodbujanja podjetništva

Partnerji SRIP PMiS želimo, da bi skupaj s predstavniki oblasti našli skupno odgovor za čimbolj tvorno
sodelovanje v smislu poenostavitve in pospeševanja sodelovanja med deležniki in znotraj partnerske
skupine, ki bi pospeševal in ne omejeval sodelovanje med partnerji.
Zaradi predvidene uvedbe enotnega digitalnega trga EU pričakujemo aktivnosti tudi v organizaciji države,
ki bodo omogočile čim manj pretresov in ki bi slovenskim podjetjem omogočil, da se čimprej polnopravno
umestijo na svetovni digitalni trg.

6.1

Razvoj skupnih storitev

Za večino projektov posamezna podjetja nimajo zadostnega potenciala zato je temelj uspešnega razvoja
tesno sodelovanje sicer tudi konkurenčnih podjetij. Združevanje kompetenc podjetjem omogoča:
 Zagotavljanje uspešnega in učinkovitega dviga nivoja zagotavljanja storitev,
 zagotavljanje zadostnega števila kadrov ne glede na obseg ali čas,
 Kombiniranje pravilnega kadra s ciljem zajeti znanje v celovito ponudbo inovativnih in prebojnih
skupnih storitev.
SRIP PMiS bo izvajal naslednje aktivnosti v podporo povečanja podjetništva:
 Izvajanje konkretnih storitev (npr. načrtovanje vpeljave novih poslovnih modelov, digitalizacija
poslovanja uporabnikov na področju, razvoj in izobraževanje kadrov, krepitev projektnih veščin,
krepitev veščin in zmogljivosti na področju fizičnega ter tehničnega varovanja, preverjanje pravne
in regulatorne skladnosti varnostnih rešitev, analiza uporabniških zahtev, presojanje uporabniških
izkušenj, izdelava varnostnih načrtov in analize tveganj, tehnološka in organizacijska podpora pri
upravljanju s tveganji in odzivanju na dogodke).
 Zapolnjevanje vrzeli ključnih kompetenc kadrov preko izobraževanja na področju pametne
specializacije v urbanih okoljih.
 Priprava in deljenje dobrih praks in mehanizmov njihovega uvajanja.
 Združevanje deležnikov področja, medsebojni dialog o potrebah, skupnih problemih in rešitvah.
 Priprava kataloga rešitev podjetij na posameznih področjih in možnosti njihovega povezovanja.
 Dialog o vprašanjih zakonodaje in regulative ob uvajanju novih tehnoloških rešitev v prakso.
 Priprava idej in izvedba pobud po uskladitvi ali spremembah ključnih dokumentov (politik,
strategij in zakonodaje).
 Presojanje sprejemljivosti nadgradnje obstoječih ali novih rešitev.
 Razvoj in vzpostavitev testnih poligonov v okviru pametnega mesta.
 Zmanjšanje poslovnih tveganj preko skupnega prodora na nove trge - spodbujanje razvoja in
uspešnosti manjših podjetij, preko sodelovanja z večjimi, ki skozi lastne kapacitete in prodajne
kanale nudijo podporo pri proizvodnji in nastopu na trgih.
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Koordinacija in sodelovanje partnerjev vertikal z drugimi vertikalami in horizontalami z namenom
širjenja in bogatenja verige vrednosti ter prodora na povezana področja.
 Usklajevanje in povezovanje z mednarodnimi standardizacijskimi organizacijami in telesi, pri
preverjanju in dokazovanju kakovosti rešitev (npr. EENA, ISO, ITU, CEN, ETSI/3GPP, BS; ECB, SIQ).
 Podpora skozi univerzitetne programe (npr. DEMOLA) in vzpostavitev sodelovanja s
kompetenčnim centrom za razvoj kadrov.
 Vključevanje podjetniških inkubatorjev in zagotavljanje varne mobilnosti kadrov med akademsko
sfero in industrijo.
 Deljenje znanja in dobrih praks skozi ko-inovacijski forum z vključitvijo domenskih strokovnjakov
ostalih področji (angl. technology push).
Še konkretnejši pristop k opredelitvi aktivnosti na področju razvoja skupnih storitev se bo oblikoval v fazi
izvajanja akcijskega načrta, temeljil bo na principu odprtega inoviranja in tržne naravnanosti z mislijo na
dobrobit družbe kot celote.

6.1.1

Ekosistem pametnega mesta

Ekosistem pametnega mesta je po definiciji namenjen povezovanju deležnikov, ki lahko le skupaj
soustvarjajo kvalitetne storitve za končne uporabnike, to je prebivalce, skupnosti, mestne uprave, podjetja
in druge organizacije. Poleg skupnega razvoja novih storitev ekosistemi te vrste spodbujajo tudi inoviranje
v smislu ponovne uporabe in povezovanja obstoječih rešitev v storitve z večjo dodano vrednostjo. Poleg
uporabnikov, ki jih tipično obravnavamo kot prejemnike storitev v pametnem mestu (prebivalci,
skupnosti, mestne uprave, podjetja in druge organizacije), bodo v ekosistemu kot posebni uporabniki
obravnavani tudi razvijalci, ponudniki platform ter ponudniki podpornih storitev celotnega SRIP PMiS.

6.2

Spodbujanja podjetništva

Podjetništvo pridobiva posebno podporo v sodelovalni ekonomiji, ki jo nove verige vrednosti prinašajo,
zato je pomembno, da v okviru SRIP zagonska podjetja pridobijo posebno pozornost, bodisi tista, ki izvirajo
iz obstoječih (malih ali velikih) inovativnih podjetij, iz študentskih vrst ali iz vrst eminentnih raziskovalcev.
Na tem področju zato predvidevamo naslednje podporne storitve:
 Podpora skozi univerzitetne programe (npr. DEMOLA) in vzpostavitev sodelovanja s
kompetenčnim centrom za razvoj kadrov.
 Z razvojem platforme za razvoj znanja in kompetenc bomo vključevali mlade in študente v
razvojne projekte s ciljem oblikovanja novih produktov in njihove tržne uveljavitve. Poleg tega
bomo z omogočanjem skupnih storitev uspeli zagotoviti nabor znanj, ki se bodo lahko prenesla na
manjše razvojne potenciale. V tem smislu bomo podpirali ustanavljanje novih zagonskih podjetij
in njihovo vključevanje v obstoječe verige.
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Kadar se razvita tehnologija eksploatira kot start-up projekt oz. podjetje, organiziranje procesa –
t.i. akceleracijo podjetniške komercializacije po vitkih metodah ter s financiranjem v okviru
nacionalnih podjetniških pospeševalnikov. Tu gre za izrabo open innovation in innovation flow
procesov znotraj samih SRIP, ki bi bili potem na voljo v tretjih pravnih osebah.
Spodbujanje podjetništva skozi koncepte Open innovation, Sustainable corporate innovation in
uvajanje korporativnih procesov potrebnih za posvojitev inovacij in novih modelov po konceptu
Open innovation.
Spodbujanje podjetništva na JRO. Promocija in izvedba ureditve medsebojnih razmerij med JRO
in raziskovalcem, najem opreme JRO.
Promocija podjetništva s pomočjo medijev - ena od idej je izobraževalna oddaja, ki bi širšo javnost
podučila o potrebnih znanjih na podjetniški poti.
SRIP PMiS želi postati “Digital Innovation Hub” - torej mesto, kjer lahko podjetniki dobijo vse
informacije in najboljše nasvete za svoje izzive na poti k uspehu.

CILJI: Več zagonskih podjetij. Bolje informirana, hitreje
KPI: Število zagonskih podjetij iz JRO, iz SME, iz velikih podjetij.

6.3
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rastoča

zagonska

podjetja.

Podpora upravljanju z inovacijami

Podpirali bomo nova zagonska in obstoječa mala in srednja podjetja (ter JRO v povezovanju z njimi) in
bomo v ta namen izvajali podporo prenosu tehnologij. Omenjena podpora bo obsegala: (a) Podporo
upravljanju z inovacijami, (b) Razvoj možnosti za uspešno upravljanje.
Strokovne storitve bodo obsegale podporo odločanju na naslednjih področjih:
 Strategija: Sodelovanje pri razvoju strategije o intelektualne lastnine (IL), Izvedba “gap” analize
glede na strategijo z oceno portfelja tehnologij, Optimizacija naložb organizacije v vire IL, Uvajanje
procesa IL, s poudarkom na vplivu razvoja IL in komercializaciji
 Zaščita intelektualne lastnine: Ustvarjanje portfelja IL, Določanje Background IL pred vstopom v
pogodbe, Analiza obstoječega in potencialnega intelektualnega kapitala organizacije, Izbira
izumov, ki naj bodo zaščiteni, s ciljem optimizacije portfelja, Izbira primernih domačih in tujih
mehanizmov za zaščito IL, Implementacija strategije, Upravljanje portfelja IL.
 Evidentiranje ter upravljanje idej / predlogov / skritega znanja / industrijske lastnine tako
majhnih inovativnih podjetij kot velikih ter tudi raziskovalnih organizacij. Izvedba scoutinga.
Organizacija procesov scoutinga pri manjših SME. Organizacija sistemov nagrajevanja skladno z
Zakonom o izumih iz delovnega razmerja za spodbudo inovativnosti in podjetništva (po potrebi,
kjer teh sistemov še ni).
 Ocena in razvoj priložnosti (Business Development): Segmentacija portfelja IL, Ocena
segmentirane IL v luči poslovnih priložnosti, Identifikacija poslovnih priložnosti, Ocena potreb po
pravicah, ki jih nadzorujejo tretje osebe, Identifikacija IL, ki že obstaja na trgu in je skladna s
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potrebami organizacije, Razvoj poslovnega načrta, ki vsebuje tudi IL, Razvoj osnovnih licenčnih
pogojev
Vrednotenje: Definiranje IL, ki naj bo ovrednotena, Definiranje konteksta vrednotenja,
Identifikacija faktorjev, ki vplivajo na vrednost, Izbira najprimernejše metodologije, Priprava
poročila o vrednotenju
Razvoj dogovorov in priprava osnutkov pogodb: Definiranje pogodbenih pogojev, Zagotovitev,
da je zadoščeno vsem predpisom, Pripravljanje osnutka pogodbenih pogojev, Pripravljanje
osnutka licenčne ali druge pogodbe
Licenčna pogajanja in pogajanja za spin-out pogodbe v primeru odcepljanja podjetij iz matičnih
pravnih subjektov: Priprava na pogajanja z identifikacijo in predvidevanjem interesov, Določitev
najboljše alternative pogodbi, Vzpostavitev pogajalske strategije in taktike, Vodenje pogajalskega
procesa, Pregled končne različice pogodbe, Pridobitev odobritve s strani organizacije
Ponudba relevantnih virov za nadaljnji razvoj: Pregled EU razpisov. Ponudba odprtih partnerstev
za razpise. Povezovanje z mednarodnimi skladi tveganega kapitala. Informiranje o ponudbah
vlaganj s strani EIB, EIF.

CILJI podpore upravljanja z inovacijami: Optimizirati rabo IL v SRIP ter minimizirati vložek človeških
virov na tem področju pri posameznem partnerju, hkrati s tem pa profesionalizirati odločanje z
namenom čim večjega izkupička ter minimiziranja stroškov, vezanih na zaščito IL ter dodatno izogniti
situacijam v katerih bo nekdo predlagal inovativno storitev, ki bo v kasnejših prevzeta od drugega, prvi
pa bo iz procesa izrinjen.
KPI: Nove patentne prijave. Novi podeljeni patenti. Predvsem v tujini in predvsem vezano na strateško
določena geografska območja. Minimizacija s tem povezanih stroškov. Nove pogodbe (RR, distribucija,
Joint Venture). Profesionalizacija in ugladitev postopkov sklepanja pogodb, upoštevanje pravic
partnerjev glede IL. Nova vlaganja (predvsem v mala podjetja). Nova strateško opredeljena odcepljena
podjetja (tako iz JRO kot iz podjetij).
Z namenom nenehnega razvoja možnosti za uspešno upravljanje z inovacijami bomo pripravili koncept
izvajanja praktičnih seminarjev o uspešni eksploataciji izumov, coachingov in mentorstev, povezovanju na
tujih trgih, s čimer bomo dvignili zavedanje o pomenu sistematičnega upravljanja. Aktivnosti bodo na
različne načine usmerjene v mala, srednja in velika podjetja ter JRO.
Mrežna komunikacija znotraj SRIP bo pripomogla k lokaciji ustreznih coachev in mentorskih kadrov znotraj
SRIP (pripravi nacionalne tematske mentorske liste, katere člani bodo predstavniki posameznih branžnih
podjetij). Pomembna je tudi vključitev različnih mednarodnih mrež, ki lahko prispevajo svoje mentorje, in
sicer različnih tematskih mrež s področja delovanja SRIP, kot tudi EASME, Enterprise Europe Network, IPR
Helpdesk, WIPO, EPO, in drugi.
CILJI razvoja možnosti za uspešno upravljanje: Dvig zavedanja in obsega znanj na področju upravljanja z
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inovacijami v Sloveniji, predvsem v manjših podjetjih. Dvig zavedanja o tem, kje je podpora na voljo in kdaj
jo je primerno pridobiti.
KPI: Število izvedenih delavnic, coachingov, mentoringov v sodelovanju s tujimi partnerji.
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Konkretnost in izvedljivost opredeljenih aktivnosti

Izkazan je bil velik interes po sodelovanju na vseh šestih področjih PMiS. Svoj interes je izkazalo 145
subjektov, ki z različnimi znanji in izkušnjami pokrivajo svoje področje (glej naslednjo tabelo).
Število subjektov
Skupaj
Podjetja
RRI
Občine
Združenja
Ostalo

Zdravje
68
47
18
1
2
0

EO
82
63
13
2
4
0

MLT
78
60
13
2
3
0

Varnost
68
50
14
0
3
1

KUB
60
41
13
2
4
0

EKO
80
60
14
1
4
1

Skupaj
145
110
25
2
7
1

Posamezne področja PMiS so zasnovale modularen in komplementaren razvoj, v katerem vsak deležnik
prispeva tisto, kar najbolj obvlada, zato smo prepričani v izvedljivost načrtovanih aktivnosti, ki jih bomo
izvajali v treh strateških fazah:
1. Kratkoročno (2017-1Q 2018): Faza vzpostavitve in promocije s hitrimi učinki za zunanje okolje
 vzpostavitev dejanskega partnerstva in detajliranje fokusnih področij,
 ugotavljanje vrzeli z natančnejšim popisom obstoječih kompetenc in produktov s fokusnih
področij ter oblikovanje rešitev in izhodiščne prodajne aktivnosti (tudi detajlnejše napovedi
vlaganj),
 razvoj ključnih manjkajočih RRI kompetenc in njihov razvoj,
 osnovno zavedanja o področju Varnost in ekosistemu partnerjev širše v družbi (promocija
partnerstva),
 izobraževalni programi - potrebe po kadrih,
2. Srednjeročno (2Q 2018 - zaključek prve faze): Faza aktivnega delovanja z učinki prvenstveno pri
partnerjih
 izgradnja kompetenc v obliki sodelovanja na skupnih tržnih in RRI aktivnostih ter vse s tem
povezane aktivnosti,
 pridobitev demonstracijskega pilota in prve skupne prodajne reference,
 skupni RRI projekt določenega števila partnerjev,
 izobraževalni programi - prenos znanja
 širjenje zavedanja in priprava na zakonsko-regulatorne spremembe
3. Dolgoročno (začetek druge faze do konca druge faze, 2019-2022): Faza nadgrajevanja delovanja po
vseh dimenzijah, prvenstveno v intenzivne raziskave in razvoj, trženje in prodajo:
 izvedba vsaj enega pilota, predvidoma v slovenskem prostoru,
 utrditev partnerstva,
 RRI projekti in prodajne reference,
 regulatorno zakonodajne pobude - iniciative po usklajevanju z oblikovalci politik, zakonodajalci,
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nadaljevanje aktivnosti na fokusnih področjih z dopolnjenimi ali preseženimi srednjeročnimi
rezultati.

Ekosistem pametnega mesta

Za sodelovanje pri vertikali Ekosistem pametnega mesta je interes izkazalo 72 podjetij (glejte tudi razdelek
2.6.3.), med katerimi so prisotna velika, srednja, majhna ter tudi mikro podjetja. Naložbeni, razvojni in
kadrovski potenciali jasno opredeljujejo zmogljivosti teh podjetij in zagotavljajo trajno in ciljno
sodelovanje. Podjetja premorejo veliko kritično maso in koncentracijo znanja in kompetenc. Z že
prisotnimi produkti in storitvami izkazujejo na trgu svojo odličnost, ki so pogosto rezultat dela vrhunskih
strokovnjakov, med drugim tudi na razvojno raziskovalnem področju. Dodatna zagotovila uspehu dajejo
že uveljavljene tržne poti v tujini, kjer nekateri od sodelujočih partnerjev že več let uspešno tržijo svoje
izdelke in storitve.
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