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Namen predavanj:  

• Kaj so to pametna mesta? 

• Ali že (skoraj) živimo v pametnih mestih? 

• Razvojne strategije oskrbe s pitno vodo v pametnih mestih. 



 

 

A smart city is an urban development vision to integrate information and 
communication technology (ICT) and Internet of things (IoT) technology in a 

secure fashion to manage a city's assets. 

Koncept pametnih mest je vizija urbanega razvoja, v kateri se 
na varen način povezujejo Informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) in Internet stvari  Internet stvari  (IoT) z 
namenom učinkovitega upravljanja s sredstvi mesta. 

VIZIJA! 
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Oskrba s pitno vodo in pamet 

• Pra-pamet: oskrba s pitno vodo v rimskem obdobju 

• SCADA sistemi – v uporabi od 60-tih let prejšnjega stoletja    
• Informatizacija prostorskih podatkov o sistemih oskrbe s pitno vodo 

• Matematično modeliranje stanj na vodovodnih sistemih (poraba, 
pretoki, tlaki, kakovost vode) 

• Monitoring stanj na vodovodnih sistemih  

• Daljinsko odčitavanje vodomerov  
• Vodovodni sistemi kot del kritične infrastrukture 

• Napredna orodja za upravljanje s tveganji pri oskrbi s pitno vodo 

• Online več-prameterski monitoring kakovosti pitne vode 

• Povezava različnih podatkovnih struktur (SCADA, poslovna 
informatika, obračun, kakovost, energija …) 

• … 

 

 

 



 

 

POTREBA PO VIZIJAH IN 
MNOGOTEROST VIZIJ 

Zasnova oskrbe s pitno 

vodo je v prihodnost zazrt 

proces, zato moramo 

spremljati vizije družbe in 
sodelovati pri njihovem 

oblikovanju 



Nekateri strateški dokumenti na katere se lahko opiramo:  

• Pact of Amsterdam 2016 (EU) 

• Tematski cilji EU  

• NEXUS voda – hrana – energija (OZN) 

• Strategija pametne specializacije (EU) 

• SENDAI-ski strateški okvir za zmanjševanje ogroženosti (OZN) 
 



Urban agenda for the EU 

Pact of Amsterdam 2016 



Urban agenda for the EU 

• izboljšano upravljanje z urbanimi območji preko izboljšane 
zakonodaje, 

• izboljšano financiranje urbanih območij preko virov financiranja EU, 
• boljše poznavanje (osnovna znanja in izmenjava znanj). 

• Fokus upravljanja v Evropi se spreminja – glede na 
dejstvo, da več kot 70% prebivalstva Evrope živi v 
mestih postajajo mesta območja prioritetne obravnave. 

Opredeljeni trije stebri politike in 

izvajanja : 



Prepoznane prioritetne teme (12 tem): Urban agenda for the EU 

1. vključevanje migrantov in beguncev, 
2. kakovost zraka,  

3. urbana revščina, 
4. dostopnost stanovanj,  

5. krožno gospodarstvo,  
6. delovna mesta in veščine v lokalni ekonomiji, 
7. prilagajanje klimatskim spremembam (vključujoč zelene 

infrastrukturne rešitve), 
8. prehod k obnovljivim virom energije, 

9. trajnostna raba zemljišč in naravne rešitve,  
10. urbana mobilnost, 

11. digitalni prehod, 

12. inovativno in odgovorno javno naročanje. 



Prepoznane prioritetne teme: Urban agenda for the EU 



Prepoznane horizontalne teme:         Urban agenda for the EU 

1. potreba po boljšem vodenju mest (Effective Urban 
Governance), 

2. vodenje mest preko opredeljenih administrativnih meja 
(sodelovanje med mesti, regijami), 

3. dobro in strateško zasnovano načrtovanje urbanega 
prostora, 

4. povezani pristop k vodenju z aktivnimi sodelovanjem 
deležnikov, 

5. inovativni pristopi, vključujoč »Pametna mesta«, 

6. vpliv na družbene spremembe vključujoč spremembo 
obnašanja, 



Prepoznane horizontalne teme:         Urban agenda for the EU 

7.  izzivi in priložnosti majhnih in srednje velikih mest in 
policentričnega razvoja, 

8.  regeneracija urbanega prostora (družbena, ekonomska, 
okoljska, prostorska, kulturna) vključujoč razvoj 
degradiranih območij (brownfield), 

9.  prilagajanje na demografske spremembe in migracije, 

10. zagotavljanje ustreznih javnih storitev splošnega 
interesa, 

11. mednarodni vidiki – npr. povezovanje z Novo urbano 

agendo OZN      (Habitat III). 



Urban agenda for the EU 

Ne izpostavlja posebnega pomena oskrbe s pitno vodo.  

A vendar je voda in storitve vezane z njo povezana s 

številnimi temami Urbane agende 



 

 

TEMATSKI CILJI EU povezani z vodo:  
(4)  podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami 

ogljika v vseh sektorjih; 

(5)  spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter 
preprečevanja in obvladovanja tveganj; 

(6)  ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite 
rabe virov; 

(10)  vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno 
usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje; 

(11)  izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov 
in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni 
upravi. 

.  

UREDBA EU  št. /  EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 



 

 

TEMATSKI CILJI EU povezani z vodo:  

• Opredeljeni tematski cilji so osnova za prioritetno 

financiranje iz sredstev EU  

• Povezanost tematskih ciljev EU z Urbano agendo 

• Razvoj vizije, ki je podprta s finančnimi viri 
 

UREDBA EU  št. /  EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 



NEXUS VODA – HRANA - ENERGIJA 

• Opredeljen leta 2000 kot kompleksen preplet hrane in 

energije, ki mora biti predmet prioritetne obravnave 

(FAO, OZN) 

• Kmalu dodana voda – zasnova povezanih procesov, 

kjer je prepoznana potreba po tesnejši prepletenosti 
navedenih sektorjev, ki presega obstoječe načine 
komunikacije 
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NEXUS VODA – HRANA - ENERGIJA 

• Element vode v krožnem gospodarstvu 

• Prehod kroženja, ki so ga nekatere storitve že storile:  

  

 

 
SMETI 

RAVNANJE Z 

ODPADKI 

KROŽNO 
GOSPODARSTVO 



NEXUS VODA – HRANA - ENERGIJA 
  

  
 

 

VODA V KROŽNEM GOSPODARSTVU? 

  
 

 
VODA V 

OKOLJU  PITNA VODA ODPADNA VODA 



Uveljavljanje nexus načela v Sloveniji 

1. Lokalna optimizacija rabe vode: v urbanih okoljih različni 
uporabniki vode vstopajo v interakcijo z ostalimi 
uporabniki z različno stopnjo onesnaženosti vode, 
onesnažena voda je lahko tudi vir hraniv (nitrati, fosfor).  

2. Lokalna pridelava hrane v urbanih okoljih kot element 
Nexus rešitev.  

3. Prilagajanje klimatskim spremembam na lokalnem nivoju 
z večanjem odpornosti na pomanjkanje vode, hrane in 
energije.  

4. Skladnost in primerljivost s strateškimi smernicami in 
zakonodajo EU  

 

 

Hipoteza: Vode je v Sloveniji dovolj in ni omejen vir  



Uveljavljanje nexus načela v Sloveniji 

 

 

Bodoča vloga izvajalcev javnih služb (komunal) pri 
uveljavljanju načel NEKSUS-a VODA-HRANA-ENERGIJA? 



SENDAI-ski  

okvir za 

zmanjševanje 
ogroženosti 



SENDAI-ski okvir za zmanjševanje ogroženosti 

• Promocija robustnosti nove in obstoječe kritične infrastrukture, kar 
vključuje vodno infrastrukturo, energetko,… 

• Naslavlja hidrometeorološka tveganja in nesreče pogojene z vodami 



 

 



SMART SPECIALIZATION STRATEGY 

STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE 

Vir: DG Research and Innovation (Evropsko ministrstvo za raziskave in inovacije) 



1. Pametna mesta in skupnosti  

2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

4. Trajnostna pridelava hrane 

5. Trajnostni turizem  

6. Tovarne prihodnosti 

7. Zdravje – medicina  

8. Mobilnost  

9. Materiali in izdelki 

STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE 

Strateška razvojno-inovativna partnerstva (SRIP-i) 



• priprava in distribucija pitne vode,  

• obvladovanje tveganj na področju oskrbe s pitno vodo, 
• monitoring in optimizacija sistemov oskrbe s pitno vodo,  

• ciljno upravljanje s standardi kakovosti vodnih teles, 

• storitve in tehnologije za optimizirano rabo vode in napredne 
vodne storitve, 

• storitve in tehnologije za nadzor in upravljanje nad 
ekstremnimi vodnimi razmerami (poplave, suše, izredna 
onesnaženja in podobno), 

• vodne storitve za ciljne uporabnike.  

SRIP Pametna mesta in skupnosti 

Področje: energetska in ostala oskrba 



• Kompetenčni centri – razvoj kompetenc na različnih nivojih 
(oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki) 

 

SRIP Pametna mesta in skupnosti 



KJE SE V TEH VIZIJAH IN STRATEGIJAH VIDIJO  

(in ne vidijo) izvajalci javnih služb  

• Zakonske omejitve (izvajanje 

opredeljenih nalog in stopanje izven 

zakonskih okvirjev) 

• Finančne omejitve (uredba MEDO) 
• Kadrovske omejitve (omejitve 

zaposlovanja) 

• … omejitve 



OBVEZNO VPRAŠANJE: kje vidite vaše podjetje in sebe 
čez 20 let?  

• Izziv klimatskih sprememb (pitna, komunalna 

odpadna in padavinska voda) 

• Izziv demografskih sprememb 

• Izziv sektorja - zahtevana redundanca (odvečne 
kapacitete) in robustnost. Upravljanje z redundanco in 

robustnostjo je upravljanje s tveganji 



 

 

Pametna prihodnost ? 


